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EDTTAL N" 052,t2022
PREGÃo PRESENCIAL N" 033/2022

PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO COMPRA OE BENS

EDITAL DE pRecÃo eRESENctAL REGtsrRo DE pREÇos
PROCESSO n" 16323t2022
DATA DA nealzlçÃo: 09 DE JUNHo DE2022
HORARIO: a partir das 09 horas
LOCAL: Na sala da Comissão de Licitação, na Av. padre Trajano, no 55, Centro, posse-
GO.

A pregoeira Giovanna Nunes da Silva Chiogna, usando a competência delegada na
Portaria no 01112021 de 04 de Janeiro de 2022, lorna público que se acha abertã, nesta
unidade, liciraÇão na modatidade PREGÃO PRESENC|AL, do tipo MENOR pREÇO por
ITEM, Processo no 1632312022, objetivando o Rêgistro de preços dos produios
re^lacionados n9 {nexo l, que será regida pela Lei federal no. .10.520, de 17 de julho de
2002 rlecreto O25n021, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disfosiçóes
da Lei federal no 8.666, de 23 de junho de 1993, com alteraçóes posteriores, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espéciê.

As propostas deverão obedecer às especificaçóes deste instrumento convocatório
e anexos, que dele fazem parte integrante.

os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recêbidos
no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do prêgão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certãme.

A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de Licitação, na Av.
Padre Trajano, no 55, Centro, Posse - GO, iniciando-se no dia 09 de Junho aé ZaZZ, as
09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados
nos autos do processo em epígrafe.

I . DO OBJETO

^ 1 .1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de preços, para Materiais de
construção, observadas as especificações ali estabélecidas, visando aquisiçôes futuras
pelos órgãos relacionados no Termo de Referência, Anexo ldeste edital.

[ - DA PART|C|PAÇÃO:

. 2.1. Podêrão participar deste pregão, os interessados e as empresas do ramo
pertinente ao seu objeto, nacionais, legalmente constituídas e que satisfaçam as condiçóes
estabelecidas neste Edital, sendo permitida a participação de consórcios.

2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
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apresentação de suas propostas, sendo que o Município de Posse não será, em nenhum
caso, responsávêl por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

2.3. A participação na licitação implica, automattcamente, na aceitação integral dos
termos deste Edital ê seus Anexos e leis aplicáveis.

2.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou
publicação em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia autônticada
via cartório competente, ou por servidor membro da Comissão permanentê de
Licitação da Prefeitura de Possê/GO.

2.4.1 - Em câso de autenticação por membro da Comissão permanentê de
Licitação, o licitante deverá requerer a autenticação, sendo sugerido, para o bom
andamento do certame, que se realize até as íGhoomin horas do dla útil imediatamente
anterior ao da licitação.

2.4.2 - Havendo documentos a serem autenticas durante o certame, poderá ser
autenticado, desde que apresentado o documento original para o mesmo.

2.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentaçôes, propostas,
apresentar reclamaçóes ou rêcursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, o
Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio.

2.6. É vedada a participaÇão de empresas.

2.6.'1. Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores. em
dissolução ou em liquidação:

2.6.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração púbtica e,
caso participe do processo licitatório, estará (ao) sujeita(s) às penalidades previstas no Art.
97, parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93;'

2.6.3. Cujos sócios ou diretores pertenÇam, simultaneamente, a mais de uma firma
Iicitante.

. _ 2.7 Não podêrá participar direta ou indiretamente da Licitação, servidor dirigente do
Município de Posse - Go, bem como as empresas culos áócios, adminisúadores,
empregados, controladores sejam servidores do mesmo.

. 2.8 Sobre a participaÇão de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar 123, de 14112t20O6:

. -. 2 I 1 -.As Itlicroempresas e Empresas de pequeno porte que desejarem obter
benefícios da Lei complêmentar n.o 123 de 14 de dezembro oe 20óo e fizeíem jus aos
benefícios, deverão apresentar, obrigatoriamente, a declaraÇão constante do Anâxo vll
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2.8.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste cêrtame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algúma
restrição.

2.8.4 - Havendo alguma restriçáo na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame e emitida à adjudicação, para a regularização da
documentação.

2.8.5 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitêm 2.g.4,
implicará decadência do direito à contrataçáo, sem prejuízo das sanÇões previstas neste
Edital

III . DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para o crêdenciamento deverão ser apresentados os seguintês documentos:

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaÇões em decorrência de tal
investidura;

deste Edital

2.8.2 - A comprovaÇão de regularidade fiscal das microempresas e empresas dê
pequeno porte somente será exigida para êfêito da emissão da ordem de
fornecimento/empenho.

b) Tratando-sê de procurador, o instrumento de procuraÇão público ou particular do
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos
e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea ',a,', que
comprove os poderes do mandanle para a outorga;

c) DeclaraÇão de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, modelo do Anexo
lv. .o _licitante que não dispor da declaração ou apresentá-la com qualquer inco7Çãã
poderá.assiná-la ainda perante a equipe de apoio desde que disponha de poderes parátal
investidura,

d) Para as Microempresas e Empresas de pequeno porte que deselarem obter
benefÍcios da Lei complementar n.o 123 de 14 de dêzembro de 20ó6 e fizeiem jus aos
benefícros, deverão apresentar, obrigatoriamentê, a declaração constante do Anâxo vll
deste Edital, Juntamente com demais documentos de credenciamento.
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3.2 - A não apresentaçáo ou incorreção de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no presente certame, especralmente
quanto à oferta de lances e a interposição de recursos, porém a proposta da licitante será
considerada no certame, sendo que no caso de não apresentação do contrato social ou
estatuto social, a licitante deverá incluir o documento no envelope de documentação. caso
não apresente de forma alguma o contrato social ou estatuto social, perderá o direito de
concorrer ao certame.

3 3 - A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha
renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da pregoeira.

3.4 - Declarado encerrado o procedimento de credenciamento. não mais será
admitida a participação de outras Proponentes.

3.5 - será admitido apenas 01 (um) representante para cada ricitante credenciada.

lv - DA FORMA DE APRESENTAÇÃ_O DA OeCUmçÂo DE PLENO ATENDTMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E OOS DOCUMENTOS DE
HABTLTTAÇÃo

4.'l - A declaraÇão de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo
com modelo estabelecido no Anexo lV ao Edital deverá ser apresentada fora àos Envelopes
nos1e2.

4.2 - A proposta e os documentos para habilitaÇão deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelopenol-Proposta
Pregão Presencial para Registro de preços no t2O2_
Processo no 1202

Envelope no 2 - Habilitação
Pregão Presencial para Registro de Preços no l2OZ_
Processo no 1202

4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em
língua portuguesa, salvo quanto às expressóes técnicas de uso corrente, com suas [áginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrôes ou entrelinhas e ser dãtadae assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a
procuração.

;Éi-*
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4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de
Aporo.

v - oo coureúDo Do ENVELopE pRoposrA

5.1. No(s) Envelope(s) "Proposta(s) de Preços" constará a carta-proposta, de acordo
com o Edital, a qual deverá ainda:

5.1 .1 . Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado
ou editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressóes técnicas
de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da
Proponente.

5.1.2. lndicar a razão social da Proponente, endêreço complêto (rua/avenida,
número, bairro, cidade, CEP, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando
o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualiÍicação do
representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso.

5.1.3. A validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura do envelope "proposta".

5.1 .4. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com pregos expressos em moeda
corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal no
9.069/95), excetuando-se quando for o caso, discriminados por item, eú algarismo (unitário
e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despêsas que incidam ou
venham a incidir tais como, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos dirêtos e
indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seusAnexos serão verificados
quanto a erros, os quais serão corrigidos pela pregoeira da forma seguinte:

A (1.). Discrepância entre valor grafado em algarismos ê por extênso: prevalecerá o
valor por extenso;

A.(2.) Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido, mantendo-
se o preÇo unitário e corrigindo-se a quantidade e o preÇo total;

| (3.) Eno de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente. será
retificado, mantendo-se o preÇo unitário e a quantidade e corrigindo-se o toial;

A.(4.) Erro de adiÇão: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e
retiíicando-se a soma.
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b) O valor total da proposta será ajustado pela pregoeira em coníormidade com os
procedimentos acima para correção de erros. o valor resultante constituirá o total a ser
pago.

5.1.5 -A centésima parte do Real, denominada "centavos',, será escrita sob a forma
!ec1111, 

precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1o, s 2o,
de 29 de junho de 1995.

5.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o ierviço
ser fornecido sem ônus adicionais.

5.3 Para fins de realizacão o Dreoão ê sistema cial,
solici tamos que as emD resas traqam su DroDostas em lanilha dioital oerada no

tema da P tura d P di nt lizada no si cial: www. o. ov.br
ou ainda em co com a Comissão de Pre ão de Posse-GO, em contatos iá
inform os no Drese ed ital.

5.3.í - A ausência do presente documento não será critério para
desclassificação de nenhuma das concorrentes, mas cabê ressaltarque
esta ausência poderá acarretar em atraso no andamento da sessão, uma
vez que deverá ser lançado as propostas por item de no sistema que fará a
apuração da presente licitação.

VI . DO CONTEÚDO DO ENVELOPE ''DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

6. 1 - O Envelope "Documentos de HabilitaÇão,, deverá conter os documentos a
seguir relacionados os quais dizem respeito a:

5.1..t - HAB|L|TAÇÃO JURíDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial,
c) documentos de eleiçáo dos atuais administradores, tratando_se de

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b',, deste
subitem j

- d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, trataÀdo-se de empresã ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
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6.1.1.í - Os documentos relacionados nas alíneas deste subitem í.1 não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento nêste Pregão.

t-l

6.,I.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);

g) Certidão Negativa de inexistência de debitos inadimplidos perante

b) Prova de inscrição no Cadastro dê Contribuintes Estadual ou Municipal, para
fornecimento de serviços, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de ativiáade
e compatível com o objeto do certame;

b.1) A necessidade de apresentar o comprovante de inscrição Estadual se dá
para o licitante que apresente proposta de fornecimento de produtos e a inscrição municipal
para os licitantes que aprêsente proposta para serviços.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de certidão conjunta Negativa de Débitos ou certidão conjunta positiva com
efeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais e a Dívida ativa da união Expedido pela
Secretaria da Receita Federal;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo dê Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situaÇão regular no cumprimento dos encargos sociais instituídós
por lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Cêrtidão
expedida pela secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a
licitante tem sua sede;

f) Prova de regularidade para com a F azenda Municipal, através de Certidão
expêdida pela sêcretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a licitante tem sua
sede;

do Trabalho, nos termos do Título Vll- A da Con balho
a JustiÇa
aprovada

pelo Decreto-Lei no 5.452, de ío de maio de í943.,, (NR);

6.1.3 - QUALtF|CAÇÃO ECONôM|CO-FtNANCEIRA

_. .. ?l certidão Negativa de pedido de Farência ou concordata, expedido pêro cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a ao (trinta; dias corridos,
ou dentro do prazo de validade expresso na própria Certidáo;

6.1.4 - QUALtFtCAçÃO TECNTCA

a) Atestado(s)/certidão(ões), de capacidade tecnica, em nome da licitante, fornecido(s)
por pessoa jurÍdica de direito público ou privado que comprove(m) o Uom

rl
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desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte, fornecido (s) pelas
contratantesi

b) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser aprêsentado(s) em papel timbrado,
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório compêtênte ou
por servidor da AdminisÍação ou publicação em órgão de lmprensa Oficial.

6.1.s - ourRAs coMpRovAÇÕEs

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministerio do
Trabalho, conforme modelo do ANEXO lll;

b) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inêxistência de impedimento legal para licitar ou contratar cõm a
Administração, conforme modelo do ANEXO lV.

c) declaração elaborada êm papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licrtante, assegurando a tnexistência de Servidor público do município no euadro
Societário, conforme modelo do ANEXO V

6.2 - DtSpOStçOES GERATS DA HAB|LITAÇÃO

6.2.1 - Na hipótesê de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
AdministraÇão aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente
antenores à data de apresentação das propostas.

6.2.2. - Os documentos extraídos por via INTERNET poderão ter seus dados
conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente, durante a sessão.

6.2.3. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.2.4. - Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências
editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o prégoeiro
considerará a Proponente inabilitada.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberla a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, o credenciamento terá duração mínima de 1S minutos.

7.2 - Após o credenciamento, as ricitantes entregarão ao pregoeiro a decraração de
pleno atêndimento aos requisitos de habilitação, de acórdo com o estabelecido no Anexo

) I

t-----1
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lV ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.

7.2. í - Eventuais falhas, omissóes ou outras irregularidades nos documentos
de CREDENCIAMENTO, poderão ser saneadas na sessão pública de
processamento do Pregão, desde que erros formars na composição de documentos
ou em ausência de documentos que possam ser emitidos pela internet, ate a decisão
sobre o credenciamento.

. .7 L A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condiçôes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes.

7.3.í - No tocante aos preÇos, as propostas serão verificadas quanto à
exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se
às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretoi os pieços unitários.
As correções efetuadas serão consideradas para apurâção do valor da propoita.

7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas
propostas das demais licitantes.

. 7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de
lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 1Oo/o
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

- 7.5 - o Pregoeiro convidará individuarmente os autores das propostas serecionadas
a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por'meio de sorteio no càso de
empate de preços.

7.5.'Í - A licitente sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivámente
ate a definição completa da ordem de lances.

Comissão de
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7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes.
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de Rg
0,0í (um centavos), aplicável inclusive em relação ao primeiro.

7 .7 - A elapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa dêclinarem da formulação de lances.

7.8 - Encerrada a etapa de lances, seráo classificadas as propostas selecionadas e
não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-
se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas
à redução do preço.

7.10 - Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.10.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mêrcado vigentes na data
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo ãrgão licitante,
que será luntada aos autos por ocasião do julgamento.

7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.

7.í2 - Eventuais falhas, omissões ou outras irreguraridades nos documentos de
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do pregão, até a
decisão sobre a habilitação, inclusive mêdiante:

a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

7.12.1 - Averificaçáo será certificada pelo pregoeiro e deverão ser
anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônrco,
salvo impossibilidade devidamente justificada.

7 .12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. ocorrendo
essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificaÇão, a licitante será inabilitada.

7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, a licitantê será habilitada e declarada vencedora do certame.

7.14 - se a oferta não for aceitáver, ou se a licitante desatender as exigências para
a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com

ll !fi1'#
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o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação e assim sucessivamênte, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.

7.15 - Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se
aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.

7.15.1 - Em seguida, abrirá os envelopes no 02 das licitantes que aceitaram
e decidirá sobre as respectivas habilitações, observadas as disposiçóes do subitem
12 supra. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a
ordem de classificação, a que alude o subitem 8 supra.

vilr - Do RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGTSTRO DOS PREçOS

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestaÍ imediata e
motivadamente e-sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (Íês) dias para apresentaÇão
de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apreseÁtar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso e o encaminhamenlo do processo à autoridade
competente para a homologação.

8.3 - lnterposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

8.4- O recurso terá efeito suspensivo e o sêu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competênte homologará o procedimento e determinará a convocação dos
beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de preços.

. 8.6 - A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposiÇões
do artigo 13 do Decreto Municipal no 02512021 , e será subscrita pela autoridade que
assinou/rubricou o edital.

-. 87 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo
fixado. dela será excluída.

il r-t

8.8 - Colhidas as assinaturas, o órgão Gerenciador providenciará a imediata
publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem
anterior.
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IX - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a
partir da data da publicação da respectiva Ata.

9.1.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e
condições estabelecidas nos artigos 23 e 24 do Decreto Municipal a. 025t2O21 .

x- DAs coNTReraçÕes

10.'1 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão
obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condiçóes estabeleóidas no ato
convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

10.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a Íirmar as
contratações que deles poderão advir, ficandoJhe facultada a utilização de outros meios,
respejtada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
a prêferência de contratação em igualdade de condições.

10.3 - Ouando da necessidade de contratação, o órgão participante, por intermédio
do gestor do contrato por ele indicado, consultará o órgao Gerenciador para obter a
indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos
preços registrados.

10.4- com as inÍormações do órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor
indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente.

10.5 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o
Íornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de i0
(Dez) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de debitos para com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), peranté a Justiça do Trabalho, nos
termos do Título Vll- A da consolidação das Leis do Trabalho e certidões negativas de
tributos e conÍibuições federais, expedidas pela secretaria da Rêceita Fedeial e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar.

10.6 - se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes
do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficaiá dispensado da
apresentação das mesmas.

10.7 - o fornecedor do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados
da data da convocaÇão, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de
contrato ou retirar instrumento equivalente.

xt - DospRAzos, DAS CONDTÇOES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LrctTAÇAO
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11.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 dias corridos, contados a

partir da assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso),
conÍorme as condiÇões estabelecidas nos Anexos I deste edital.

11.2. A enlrega do objeto desta licitaÇão deverá ser feita nos locais indicados no
momento da contrataÉo, respeitado o previsto no anexo l, correndo por conta da
Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

x[ - DAS coNDtÇÕES DE RECEB|MENTo Do oBJETo

_ 12.1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até .15

(Quinze) dias úteis, contados da data da entrega, no local e enàereço indicados no subitem
2 do item Xl anterior.

12.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Gerat (RG;, ao
servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

'12.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou êm parte, determinando
sua substituiÇão ou rescindindo a contrataÇão, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substiluição, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo dê íO (dez) dias,
conlados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementaÇão, a Contratada deverá fazê_la em
conformidade com a indicação do Contratantê, no pazo máximo de i0 (dez) dias,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.'

12-4 - o recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de í5 (euinze)
dias úteis, conlado da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez verificado o atendimentó
integral da quantidade e das especificaÇões contratadas, mediante Termo de Recebimento
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

XIII - DA FORMA DE PAGAMENTO

13.'l - O pagamento será efetuado em ate 30 (Trinta) dias, contados da
aprêsentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vistâ do respectivo
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Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do
item Xll.

13.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação
válida.

13.3 - O pagamento será feito mediante crédito abêrto em conta corrente em nome
da Contratada, em Conta, Agencia e Banco apresentada na proposta de prêÇos e tambem,
sempre que possível, nas notas fiscais.

ti

4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá corrêção monetária
nos termos do artigo 74 da Lei estadual no 6.544/89, bem como juros moraúrios, à razão
de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados ,,pro rata tempoie', em relação ao atraso
verificado.

XIV - OAS SANÇÔES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

14.1. "Quem, convocado dentro do prazo de validade da suâ proposta, não assinar
a Ata de Registro de Preços ou contrato, deixar de entregar ou apresentar documentaÇão
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, áão
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se âe modo
inidôneo ou cometer fraude fiscâ|, ficará impedido de licitar e contratar com a união,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no sicaf, ou nos sistemas
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso xlv do art.4' da Lei
10.52012002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
edital e no contrato e das demais cominações legais."

14.2. o atraso injustificado no fornecimento do objeto sujeitará a adjudicatária à
multa de mora, no valor de 0,2o/o (dois décimos por cento) ao dia iobre o valoi da Nota de
Empenho, sern prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos,
ou ainda, se for o caso, cobrado ludicialmente.

14.3. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente
vencedora as seguintes sanÇóes:

a) Advertência pelo atraso injustiÍicado no fornecimento do objeto;

b) Multa na forma prevista no item í4.2;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar
com a AdminisÍação, por prazo não superior a 02 (dois) anos, peia inexecução parcial da
entrega:

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração pública
pelo tempo que perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a ieabilitação
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da contratada e depois de ressarcido o prejuízo resultante, para a Administração pela
inexecução total do contrato;

e) A sanção prevista na alínea "d" e de competência exclusiva do Secretário
Municipal da pâsta, depois de facultada a defesa do interêssado no respec vo processo.
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme previsto no Art. g7 § 30 da Lei
8.666/93.

xv - DAS D|SPOS|çOES FtNAtS

15.1 - As normas disciprinadoras desta ricitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

15.2 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos
Municípios de Goiás, administrado pela AGM e no endereço eletrônico
www. posse.go.gov. br.

15.3 - Os demais atos pertinentês a esta licitação, passíveis de divulgaÉo, serão
publicados no endereço eletrônico www. posse. go. gov.br.

15.4 - os envelopes contendo os documentos de habiritação, não abertos, ficarão à
disposição para retirada no Av. Padre Trajano, n 55, Centro, pois+.GO, CEp: 73.900-000,
após a publicação da Ata de Registro de preços.

15.5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do Pregão.

í5.5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que
decidirá no prazo de 1 dia útil.

í5.5.2 - Acolhida a petiÉo contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame.

í5.6- Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo órgão
Gerenciador.

15.7 - lntegram o presente Edital

ANEXO l: Termo de Referência
ANEXO ll: Modelo Obrigatório de proposta de preÇos
ANEXO lll: Modelo de Declaração sobre Trabalho áe Menores
ANEXO lV: Modelo de Declaração de lnexistência de Fatos lmpeditivos
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ANEXO V: Modelo de Declaraçáo de não Existência de Servidor público no
Quadro Societário

ANEXO Vl: Minuta de Ata de Registro de Preço
ANEXO Vll: Declaração de Microempresa ou Empresa de pequeno porte
ANEXO Vlll: Carta de Credenciamento

15.8 - Os preços registrados serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de
Goiás/AGM, trimestralmente.

15.9 - Não será exigida a prestação de garantia para as contrataÇões resultantes
desta licitação.

15.10. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de
expediente, das 07:30 às 17:00 horas, na Sede da preÍeitura Municipal de possê-Go
srtuada na Av Padre Trajano, n 55, Centro, Posse-GO ou pelos telefones (62) 34g1-
1370/1380.

15.11 - PaÂ dirimir quaisquer questôes decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca posse-Go.

Posse - GO, 26 de Maio de 2022

GIOVANNA NUNES DA SILVA CHIOGNA
PREGOETRO(A)
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í. Objeto

1.Í - Descrição breve - Registro de preços para aquisição de materiais de
construção;

1.2 - Ampla descrição: aquisição eventual, futura e parcelada de materiais de
construção, para manutenção e conservação dos prédios e logradouros públicos do
município de Posse.

lt I
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2. Justificativa
2.í Oa manutenção dos prédios públicos: se faz necessária devido ao

desgaste das estruturas físicas que compõem a infraestrutura municipal, sob pena de
apresentarem defeitos, sendo que, a solução é a prevenção por meio de serviços
operacionars, que incluem a manutenÇão preventiva e corretiva ou/e ainda tem sé a
possibilidade de novas construçõês na estrutura municipal quê demandam os materiais
relatados.

2.2 - Benefícios esperados: A manutenção e/ou conservação da estrutura
pública traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, ô comércio, e o
razer, contribuindo, assim, *|.i."=§:TH,:[:lt::"á6::."conômico da popuração.

3.1 Mapa de itens e quantidades:

Item Produto/Serviço Unidade

01 CIMENTO PORTLAND CP2.50 KG UN 23 000

02 CIMENTO PORTLAND CPV ARI - 40 KG §U 8.000

03 AREIA LAVADA MEDIA METRO
cúBtco 6.300

04 AREIA FINA lvtT 6 300
BRITA O1 M3 1.050

06 BRITA O METRO
cuBrco 1.050

07 AÇO CA 60 B - 5.0 MM BARRA 3.200
AÇO CA 50 - 6.3 MM BARRA 2 350

09 AÇO CA 50 - 8.0 MM 2.100
10 AÇO CA 50 - 10.0 MM BARRA 3.200
11 AÇO CA 50 - 12.5 MM BARRA 2.'1 00
12 AÇO CA 50 - 16.0 MM BARRA 210

05

08

Quantid.

BARRA
I
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í3 TREL|ÇA H 10 320
TRELTÇA H 12 UN 430

15
PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X17
CHAPA 18

16
PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X17
CHAPA 16 BARRA 320

17
PERFIL U ENRIJECIDO 75X4OX17
CHAPA 14 BARRA

18
PERFIL U ENRIJECIDO 1OOX4OX17
CHAPA 18 BARRA 160

19
PERFIL U ENRIJECIDO lOOX4OXí7
CHAPA í6 BARRA 160

20
PERFIL U ENRIJECIDO íOOX4OX17
CHAPA 14 BARRA 260

21 PERFIL U 75X40 CHAPA 16 BARRA 80
PERFIL U 75X40 CHAPA 14 BARRA 80

ló PERFIL U 92X30 CHAPA 16 BARRA 430
PERFIL U 92X30 CHAPA 14 BARRA 80

25 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 7/8 BARRA 85
16 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS í BARRA
27 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1 1/2

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 2 BARRA
TUBO DE AÇO TNDUSTRTAL REDONDO
1

BARRA 110

30 TUBO DE AÇO TNDUSTRTAL REDONDO
2 110

31 BARRA 220

5l TUBO RETANGULAR - METALON 4OX3O
CHAPA,16 BARRA 110

J5 BARRA í10

34
TUBO RETANGULAR - METALON 8OX5O
CHAPA 16 BARRA 110

35 TUBO RETANGULAR . METALON
100x50 CHAPA 18 BARRA 110

36 BARRA 220

37

I

24

22

320

I BARRA

14

BARRA

I

150

BARRA I Iso
160

l3

TUBO RETANGULAR - METALOII +oxso l

cHAPA 18 I

I

I

TUBO RETANGULAR - METALON 8OX5O
CHAPA í8

TUBO RETANGULAR - METALON
100x50 CHAPA 16

TUBO RETANGULAR - METALON
100x50 CHAPA 14 BARRA | 110
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TELA ELETRO SOLDADA Q 75. 15X15
Fto 3,8 MM - 600X245

120

230UN39
TELA ELETRO SOLDADA Q 92 - í5X15
Flo 4,2 MM - 600X245

'1ÃKG40 PREGO 17X27

KG41 PREGO 17X21

KG42 PREGO15X15
KG43 ARAME RECOZIDO NO,I8

75KG44 ARAME RECOZIDO NO 16

50KG45 ARAME GALVANIZADO N, 18

50KG46 ARAME GALVAN IZADO N. 16

17UN47 PERFIL W53OX92 - 8IV

17UN48 PERFIL W61OXí25 - 1O M

UN

UN50
CHAPA MADEIRITE PLASTIFICADO '12

MM

110UNCHAPA MADEIRITE PLASTIFICADO 14
IU[\il

55052
TABUA DE PINUS 3OX3OO CM.
ESPESSURA 2CM

400METROÃâ CHAPA GALVANIZADA NO 26 - 30 CM

54 CHAPA GALVANIZADA NO 26.80 CM
240METRO55 CHAPA GALVANIZADA NO 26 - 1OO CM

30.000UN56 TELHA AMERICANA CAPA E BICA
22.000TELHA PLAN

200UNTELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO
6MM

58

11.000METRO
OUADRADO59

TELHA TERMO ACUSTICA AÇO/PVC -
PREENCHIMENTO sOMM
POLIURETANO

11.000METRO
QUADRADO

TELHA TERMo Acúsrtcn nçorllue -
PREENCHIIVIENTO sOMM ISOPOR60

550METRO
QUADRADO

TELHA GALVAN IZADA TRAPEZOI DAL
TR 25 - 0,5 MMot

700METRO
OUADRADOTELHA MEÍALICA ONDULADA - 0,5 MMóz

2 200M2FORRO PVC
700UN64 CHAPA DE GESSO ACARTONADO

UN

I

I

I

35

I

49 PERFIL W61OXí 40. 12M

320

METRO 270

UN

63
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PLACA DE GESSO 6OX6OX2,5CM

TINTA ESMALTE SINTEÍICO 3,6 GL 220
67 SOLVENTE THINER 1 120
68 TINTA EPÓXI 50
69 TINTA EPÓXI GAúo 3,6LTS GAúo 220
70 CATALIZADoR PARA TINTA EPÓXI 770
71 SOLVENTE PARA TINTA EPÓXI LITRO 220

TINTAACRILICA í8 LT 450
MASSA CORRIDA 18 LITROS UN 450

74 MASSA ACRÍLIcA LATA 220
TEXTURA RUSTICA LATA 220

76 ROLO PARA PINTURA 23 CM UN 50
77 ROLO PARA PINTURA 9 CM UN 120
78 PINCEL 2 POLEGADAS UN
70 PINCEL 1/2 UN

80 ESCOVA BROXA UN

81 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 UN 1.050

82
ELETRODUTO CORRUGADO
REFORÇADO 2 METRO 2.100

CABO ISOLADO ,750 - 2,5 MM2 METRO 9.1 00
oABO TSOLADO, 750 - 4,0 MM2 METRO 5.1 00
CABO ISOLADO, 750 V. 6,0 MM2 METRO 5.1 00
CABO ISOLADO, 750 V - 10,0 MM2 METRO 5.1 00
CABO ISOLADO, 750 V. í6,0 MM2 METRO 5.1 00

88 CABOPP-2X1,5MM2 ÍVETRO 1.600
89 CABO PP .2X2,5MM2 METRO 1.600
90 CABO PP -2X4,OMM2 METRO 1.600
91 CABOPP-2X6,0MM2 METRO 1.600
92 CABOPP-2X1O,OMM2 METRO 1.600
ô? CABOPP-4X1O,OMM2 IUETRO 1.600

CABO SINTENAX 1OM MM'2 CORES UND 2.200
oÃ FITA DE AUTo FUSÃo 10 M 130

96 FITA ISOLANTE 20 MT UN 180

o-7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR 20 A UN 70

98 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR 32A 70

r,

)
.ol

65

75

66

LATA

72

LITRO

LT
t3

I

I

50

50

50

ÕJ

84

86

94

UN
I

UN
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DISJUNToR TERMoMAGNÉTIco
MONOPOLAR 40 A 70

100 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 40 A UN

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 50 A UN 55

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 60 A UN 55

103
GANcHo PARA FIxAÇÃo DE TELHA 1/4
X 85MM UN 600

104 PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 314 UN 730

105
TUOLO CERÂMICo FURADo 14x29x9
ou 14x25X9 UN 185.000

106 TIJOLO CERAMICO FURADO 19Xí9X9 UN

107 CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 UN 21.000

108 BLOCO D CONCRETO 14X19X39 26 000
í09 REVESTIMENTO CERAMICO UN 2.100

110 2.100

111 ARGAMASSA ACI - 20 KG UN 525
112 ARGAMASSA ACII - 20 KG UN 160

113 ARGAMASSA ACIII - 20 KG UN 470
114 TUBO SOLDAVEL 1/2 190
115 TUBO SOLDAVEL 3/4

116 TUBO SOLDAVEL 1

118 TUBO SOLDAVEL 2 270
119 TÊ SoLDAVEL 1/2

120 TÊ SoLDAVEL 3/4

121 TÊ SoLDAVEL 1 160

122 rÊ solonvEl r lz UN 160
123 TÊ SOLDAVEL 2
124 JOELHO SOLDAVEL 9OO 20 MM UN 320
125 JoELHo soLDÁvEL 9oo 25 MM UN 800
tzo JOELHO SOLDAVEL 9OO 32 MM 320
127 JoELHo soLDÁvEL 9oo 40 MM

,Á

BARRA

I 117 ITUBO SOLDAVEL 1 1/2 BARRA

101

UN

'l 10

320
UN

102

I

140.000

REVESTTMENTo poRcELANAro -.y.E-TLo- -OUADRADO

BARRA
BARRA 650

tou

BARRA
UN 320

I UN

UN 320

UN
I
I UN 320
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128 800
129 REGISTRO DE ESFERA 1/2 UN 85
130 UN
131 REGISTRO DE ESFERA ,I

UN 85
132 REGISTRO DE ESFERA 1 1/2 UN 85
133 REGISTRO DE ESFERA 2 UN 85
134 REGISTRO DE GAVETA 1/2 UN oÃ

135 REGISTRO DE GAVETA 3/4 UN 85
136 REGISTRO DE GAVETA 1 UN oÃ

tót REGISTRO DE GAVETA 1 í/2 UN
138 REGISTRO DE GAVETA 2 UN 85
íao TUBO ESGOTO 40 MM CLASSE A BARRA QÃ

140 TUBO ESGOTO 50 MM CLASSE A BARRA 85
141 TUDO ESGOTO 75 MM CLASSE A BARRA 5U
142 TUBO ESGOSTO 1OO MM CLASSE A BARRA tou

143 TUBO DE ESGOTO 150 MM CLASSE A BARRA 2Â

144 BARRA ROSCADA 1/4 UN 160
145 BARRA ROSCADA 5/16 UN 160
146 BARRA ROSCADA 3/8 UN 160
147 BARRA ROSCADA 1/2 UN 160
148 ARRUELA 1/4 UN 270
149 ARRUELA 5/,I6 UN 320
150 ARRUELA 3/8 UN 320
1 1 ARRUELA 1/2 UN 320

PORCA 1/4 UN 320
PORCA 5/,I6 UN 320

154 UN 3lu
lJ:) PORCA 1/2 UN 320
í56 MrcróRto DE LouÇA stFoNADo UN 40
tf,/ VASo SANITARIo UN 50

SIFÃo FLEXíVEL UN 1 '10

159 LVULA DE DESCARGA UN 45
160 VÁLVULA pnRn LAvarinto
161 PORTA DE AÇO DE ENROLAR METRO

QUADRADO 140

162 PORTA DE MADEIRA LISA - LARGURA
80 cM UN 160

I

REGISTRO DE ESFERA 3/4

152

158

I

I

153

PORCA 3/8

UN 't 10
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FECHADURA PARA PORTA EXTERNA

4. Do fornecimento

UN 170

4.1 Local - Os itens adquiridos deverão ser entregues ao Departamento de
Compras na Prefeitura Municipal de posse-Go, Av. padre Trajàno, n 55, óenko, posse_
GO.

4.2 Prazo - Deveram ser entregues êm ate 1 S dias, corridos, da emissão da
ordem de compras, atrasos devem ser justificados e avaliados pelo departamento de
compras, cabendo aceitaÇão ou emissão de sanção.

4.3 Condições - O recebimento dos bens ocorrerá de forma provisória, para
posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das
especificaçóes, da qualidade e quantidades dos materiais. para fins de recebimento
provisórios, deverá acompanhar a entrega, um servidor do departamento de compras.

4.4 Garantia - A contratada deverá prestar garantia sobre os bens
adquiridos para os casos de defeito de fabricação ou o prazo oe 5 (Trcs) meses de uso.

4.5 Solicitaçôes - As aquisições, oriundas da Ata de Registro de preços _
ARP, do presênte certame, serão formalizadas através da emissão de ordem de
fornecimento.

4.6 Pagamênto - os pagamentos serão efetuados de forma integral em ate
30 dias, após emissão de Nota fiscal, entrega, recebimento definitivo e confãrencia de
regularidade Íiscal e trabalhista, em conta de titularidade da contratada.

5. Da vigência da ARp - Ata de Registro de preços

5.í- A(s) Ata(s) de registro de preços do presente certame terá vigência de
12 (Doze) meses.

6. Da formalização da contratação oriundos da ARp

6.í- A contrataÇão com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão gerenciador por intermédio de instrumento contratual, êmissão de nota de empenho

164
FECHADURA PARA PORTA DE
BANHEIRO UN 90

tb5 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO METRO
QUADRADO

203

166 PORTAL DE MADEIRA JOGO 150
167 DOBRADTÇA DE FERRO POLTDO 3 UN 380

168
LUMINÁRIA PARA JARDIÍVI COM POSTE
3 METROS - DUAS LAMPADAS LED UN 110

tbv TELHA METÁLICA ONDULADA - 0,7 IVM M' 550

170 CARIMBO AUTOMAÍ ICO 4927 UN 50

I

I
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de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, coníorme o Art. 17 do
decreto municipal 02512021 e art. 62 da lei Íederal 8.666/90.

6.2 - A existência de preços registrados não obriga a administração a
contratar.

7. Da estimativa dê custo

7.1- Os preços deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos,
inclusive incluídas todas as incidências fiscais, Íibutárias, trabalhistas, previdenciárias e
demais encargos de sua responsabilidade.

7.2 - Os valores referenciais foram obtidos através de ampla pesquisa de
mercado:

Item Produto/Serviço Unidade Quantid
Valor

referên cia
Total

01
CIMENTO PORTLAND CP2
-50KG UN 23.000 R$ 37,00 R$ 851.000.00

02
CIMENTO PORTLAND
CPV ARI .40 KG

SC 8.000 R$ 35,67 R$ 285.360,00

03 AREIA LAVADA MEDIA METRO
CUBICO 6.300 R$ 243,67 R$ 1535.121,00

MT 6 300 R$ 164,63 RS í.037.169,00
05 BRITA Oí 1.050 R$ 234,33 R$ 246.046,50

06 BRITA O
METRO
CUBICO

1.050 R$ 233,67 R$ 245.353,50

07 AÇO CA 60 B - 5.0 MM BARRA 3.200 R$ 39,63 R$ 126 816,00
08 AÇO CA 50 - 6.3 MM BARRA 2.350 R$ 51,63 R$ 121 330,50
09 AÇO CA 50 - 8.0 MM BARRA 2.100 R$ 67,97 R$ 142.737,00
10 AÇO CA 50 - 10.0 MM BARRA 3.200 R$ 146,53 R$ 468.896,00
11 AÇO CA 50 - 12.5 MM BARRA R$ í47,63 R$ 310 023,00
12 AÇO CA 50 - 16 0 tvrvr 210 R$ 246,97 R$ 51.863,70
IJ TREL|ÇA H 10 UN 320 R$ 79,97
14 TRELIÇA H 12 UN 430 R$ 94,97 R$ 40.837,í0

15
PERFIL U ENRIJECIDO
75X40X17 CHAPA 18

BARRA 320 R$ 198,00 R$ 63.360,00

to BARRA 320 R$ 222,27 R$ 7í.126,40

17 BARRA 320 R$ 246,67 R$ 78.934,40

18
PERFIL U ENRIJECIDO
100x40x17 CHAPA 18

BARRA 160 R$ 227.67 R$ 36.427,20

19
PERFIL U ENRIJECIDO
100x40x17 CHAPA 16

BARRA 160 R$ 257,67 R$ 41.227 ,20

Á

I

I

04 IAREIA FINA

2.100
BARRA

R$ 25.590,40

PERFIL U ENRIJECIDO
75X40X17 CHAPA 16

I

PERFIL U ENRIJECIDO
7 5X40X17 CHAPA 14
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BARRA lôu R$ 269,00 R$ 69.940,00

21
PERFIL U 75X40 CHAPA
16

80 R$ 228,33 R$ 18 266,40

22
PERFIL U 75X40 CHAPA
14

BARRA 80 R$ 254,00 R$ 20.320,00

1.7 PERFIL U 92X30 CHAPA
16

BARRA 430 R$ 265,00 R$ 1 í 3.950,00

24
PERFIL U 92X30 CHAPA
14

BARRA 80 R$ 276,67 R$ 22.133,60

25
CANTONEIRA DE ABAS
IGUAIS 7/8 BARRA 85 R$ 161,67 R$ 13.741 ,95

26
CANTONEIRA DE ABAS
IGUAIS 1

BARRA 150 R$ 196,67 R$ 29 s00,50

a'7 CANTONEIRA DE ABAS
IGUAIS í 1/2

BARRA 150 R$ 181,33 R$ 27.199,50

28
CANTONEIRA DE ABAS
IGUAIS 2

BARRA 160 R$ 196,67 R$ 31.467,20

29 TUBO DE AÇO
INDUSTRIAL REDONDO 1

BARRA 110 R$ 195,00 R$ 21 450,00

30
TUBO DE AÇO
INDUSTRIAL REDONDO 2

BARRA 110 R$ 305,67 R$ 33.623,70

31
TUBO RETANGULAR -
METALON 4OX3O CHAPA
18

BARRA 220 R$ í08,33 R$ 23 832,60

32
TUBO RETANGULAR -
METALON 4OX3O CHAPA
í6

BARRA 110 R$ í43,33

TUBO RETANGULAR -
METALON 8OX5O CHAPA
18

BARRA 110 R$ 301,67 R$ 33.183,70

34
TUBO RETANGULAR -
METALON 8OX5O CHAPA
16

BARRA 1 '10 R$ 358,33 R$ 39.416,30

,lÃ
TUBO RETANGULAR -
METALON íOOXsO CHAPA
18

BARRA 110 R$ 466,67 R$ 51 333,70

36
TUBO RETANGULAR -
METALON 1OOXsO CHAPA
16

BARRA 220 R$ s18,33 R$ 114.032,60

37
TUBO RETANGULAR -
METALON 1OOXsO CHAPA
14

BARRA 110 R$ 566,67 R$ 62.333,70

Comissão de!

I
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38
TELA ELETRO SOLDADA
Q 75 - 15X15 FIO 3,8 MM -
600x245

UN 120 R$ 266,67

39
TELA ELETRO SOLDADA
Q 92 - 15X15 FtO 4,2 MM -
600x245

UN R$ 353,33

40 PREGO 17X27 R$ 33,80 R$ í .183,00
41 PREGO 17X21 KG R$ 33,30 R$ í.í65,50

PREGO 15 X 15 KG 35 R$ 36,30 R$ 1.270,50
43 ARAME RECOZIDO NO 18 KG R$ 33,97 R$ 2 547,75
44 ARAME RECOZIDO NO 16 KG R$ 33,63 R$2.522,25

45
ARAME GALVANIZADO N, .

18 KG R$ 45,30 R$ 2 265,00

46 KG R$ 43,63 R$ 2.181,50

47 PERFIL W53OX92 - 8M UN 17
R$

14.266,67
R$ 242.533,39

PERFIL W610X125 - 1O M UN 17
R$

16.300,00
R$ 277.100,00

49 UN IJ
R$

22.466,67
R$ 292.066,71

s0
CHAPA MADEIRITE
PLASTIFICADO 12 MM UN 2rr\ R$ 283,33 R$ 90.665,60

51 UN 110 R$ 328,33 R$ 36.'1 16,30

UN 550 R$ 23,33 R$ 12.831 ,50

53
CHAPA GALVANIZADA NO

26-30CM METRO 400 R$ 32,33 R$ 12.932,00

54
CHAPA GALVANIZADA NO

26-80CM METRO 270 R$ 77,00 R$ 20 790,00

CHAPA GALVANIZADA NO

26 - 100 CM
METRO 240 R$ 102,33 R$ 24.559,20

56 UN 30.000 R$ 3,72 R$ 111 600,00

57 TELHA PIAN UN 22.000 R$ 45.100,00R$ 2,05

58
TELHA ONDULADA EM
FIBROCIÍvlENTO 6MM UN 200 RS 158,30 R$ 31.660,00

59

TELHA TERMO ACUSTICA
AÇO/PVC -
PREENCHIMENTO sOMM
POLIURETANO

METRO
QUADRADO

11.000 R$ 183,33 RS 2.016.630,00

R$ 32.000,40

R$ 81.265,90

,1
o

I

I

230

KG

lqz

50
I

|áIAME 
GALVANTZADo N

48

PERFIL W6í OX1 40 - 121'A

icunpn MADETRTTE

lensrrrrcnoo ra uut
TABUA DE PINUS 3OX3OO

Cl\/ - ESPESSURA 2CIVI

TELHA AMERICANA CAPA
E BICA
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60

TELHA TERMo AcÚSTIcA
AÇO/FILME -
PREENCHIMENTO sOMM
ISOPOR

í1000 R$ 183,33 R$ 2.016 630,00
ÀTETRO

OUADRADO

61
TELHA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL TR 25.0,5
MM

METRO
QUADRADO

550

oz
TELHA METÁLIcA
ONDULADA - 0,5 MM

METRO
QUADRADO

700 R$ 162,33 R$ í 13.631 ,00

63 FORRO PVC M2 2.200 R$ 74,00 R$ 162.800,00

64
CHAPA DE GESSO
ACARTONADO UN 700 R$ 132,33 R$ 92.631,00

65
PLACA DE GESSO
60x60x2,5cM UN 5.000 R$ 58,33 R$ 291.650.00

bb TINTA ESIVALTE
SINTETICO 3,6 GL 220 R$ 126,30 R$ 27.786,00

67 SOLVENTE THINER 1 120 R$ 24,97 R$ 2 996,40
68 TINTA EPÔXI LATA 50 R$ 440,00 R$ 22.000,00

69
TINTA EPÓXI GAúo
3,6LTS GAúo 220 R$ 397,97 R$ 87.553,40

70 CATALIZADOR PARA
TINTA EPÓxI LITRO 770 R$ 144,97 R$ 111.626,90

71
SOLVENTE PARA TINTA
EPÓXI LITRO 220 R$ 122,97 R$ 27.053,40

72 TINTAACRILICA 18 LT LT R$ 402,30 R$ 181.035,00
MASSA CORRIDA í8
LITROS UN R$ 124,97 R$ 56.236,s0

74 MASSA AcRÍLIcA LATA 220 R$ 192,30
TEXTURA RUSTICA LATA R$ 125,63

t6 ROLO PARA PINTURA 23
CM UN R$ 42,97 R$ 2 148,50

77 ROLO PARA PINTURA 9
CM UN 120 R$ 12,63

tó PINCEL 2 POLEGADAS UN 50 R$ 10,97 R$ s48,50
79 PINCEL 1/2 UN 50 R$ 6,46 R$ 323,00
80 UN 50 R$ 1í,96 R$ s98,00

81
ELETRODUTO
CORRUGADO 3/4

UN 1.050 R$ 3,43 R$ 3.601,50

ELETRODUTO
CORRUGADO
REFORÇADO 2

2.100 R$ 11,97 R$ 25.137,00

83
CABO TSOLADO ,750 - 2,5
MM2 METRO 9.100 R$ 3,56

R$ 42.306,00
R$ 27.638,60

R$ í 515,60

R$ 47.30O,OO

50

R$ 86,00

450

450

220

ESCOVA BROXA

l\ilETRO

R$ 32.396,00
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84
CABO |SOLADO,750-4,0
Ívl[il2 METRO 5100 R$ 6,50 R$ 33.150,00

85 CABO ISOLADO , 750 V -
6,0 MM2 5. 100 R$ 8,72 R$ 44.472,00

86
CABO ISOLADO, 750 V -
10,0 MM2 IMETRO 5100 R$ 17,13

87 CABO ISOLADO, 750 V.
í6,0 MM2 5 100 R$ 33,30

88 CABOPP-2X.í,5MM2 METRO 1 600 R$ 8,57 R$ í 3.7í 2,00
89 CABO PP -2X2,5MM2 METRO 1 600 R$ 10,13 R$ 16.208,00
90 CABO PP .2X4,OMM2 METRO 1600 R$ 16,96 R$ 27. í 36,00
91 CABOPP-2X6,0MM2 METRO 1 600 R$ 26,23 R$ 41.968,00
92 CABOPP-2X1O,OMM2 METRO 1 600 R$ 41,97 R$ 67.152,00
VJ CABO PP.4 X 1O,O MM2 METRO 1600 R$ 77,93 R$ 124.688,00

94
CABO SINTENAX íOM
MM'2 CORES UND 2.200 R$ 34,63 R$ 76.186,00

95
FITA DE AUTo FUSÃo 1O

M UN R$ 47,96 R$ 6.234,80

96 FITA ISOLANTE 20 MT UN 180 R$ 9,26 R$ 1.666,80

97
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR 20 A

UN 70 R$ 20,97

oa
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR 32A

UN 70 R$ 21,13 R$ 1.479,10

99
DISJUNTOR
TERMoMAGNÉTIco
MONOPOLAR 40 A

UN 70 R$ 21,30 R$ 1.491,00

100
DISJUNTOR
TERIMOIVIAGNETICO
TRIPOLAR 40 A

UN 55 R$ 146,30

1 0 1

DISJUNTOR
TERMoMAGNÉTIco
TRIPOLAR 50 A

UN R$ 154,97 R$ 8.523,35

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 60 A

UN 55 R$ 184,30 R$ 10.'136,s0

103
GANcHo PARA FrxAÇÃo
DE TELHA 1/4 X 85MM

UN 600 R§ 4,22 R$ 2.532,00

104
PARAFUSO AUTO
BROCANTE 12X314 UN 730 Rg 4,83

105
TtJoLo cERÂÍ\flco
FURADO ,14X29X9 OU
14X25X9

UN 18s.000 R$ 1,77 R$ 327.450.00

130

I n$ r +oz,so

R$ 8 046,50

I

R$ 87.363,00

R$ í69 830,00

R$ 3.525,90

I

I

| ,0,

I

IUETRO

METRO
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106
TIJOLO CERAMICO
FURADO 19X19X9 UN 140.000 R$ 1,63

107
CANALETA DE
CONCRETO 14X19X39 UN 21.000 R$ 37,63 R$ 790.230,00

108
BLOCO D CONCRETO
14X'19X39 UN 26.000 R$ 5,73 R$ 148.980,00

109
REVESTIMENTO
cERÂMIco UN 2.100 R$ 46,96 R$ 98 616,00

110
REVESTIÀ/IENTO
PORCELANATO

METRO
QUADRADO

2.100 R$ 108,97 R$ 228.837,00

111 ARGAMASSA ACI - 20 KG UN R$ 20,93 R$ 10.988,2s
112 ARGAMASSA ACII - 20 KG UN R$ 36,63 R$ 5.860,80
113 ARGAMASSA ACIII - 20 KG UN 470 R$ 51,27 R$ 24.096,90
114 TUBO SOLDAVEL 1/2 BARRA 190 R$ 26,63 R$ 5.059,70
115 TUBO SOLDAVEL 3/4 BARRA 650 R$ 32,63 R$ 2í.209,50
116 TUBO SOLDAVEL 1 BARRA 160 R$ 62,47 R$ 9.995,20
117 TUBO SOLDAVEL 1 112 BARRA R$ í13,67 R$ 12.503,70
118 TUBO SOLDAVEL 2 BARRA 270 R$ 1s9,30 R$ 43.011,00
119 TÊ SoLDAVEL 1/2 UN R$ 3,26 R$ 1.043,20
120 TÊ SOLDAVEL 3/4 UN R$ 3,96 R$ 1.267,20
1 12 TÊ SOLDAVEL 1 UN R$ 6,10 R$ 976,00

122 TÊ SoLDAVEL 1 1/2 UN í60 R$ 8,90 R$ '1 424,00
14,) TÊ SoLDAVEL 2 UN 320 R$ 37,30 R$ 11.936,00

124
JOELHO SOLDAVEL 9OO

20 MM UN 320 R$ 1,28 R$ 409,60

125 JOELHO SoLDÁVEL 90"
25 MM UN 800 R$ 1,28 R$ 1.024,00

126
JOELHo SoLDÁVEL 90"
32 MM

UN 320 R$ 4.23 R$ 1.353,60

127
JOELHO SOLDÁVEL 90"
40 MM UN 320 R$ 7.s6 R$ 2.419,20

128 JOELHO SOLDÁVEL 90"
50 MM UN 800 R$ 7,70 R$ 6.160,00

1)O UN 85 R$ 10,63 R$ 903,55

130
REGISTRO DE ESFERA
314

UN R$ 13,47 R$ 1.144,95

131 REGISTRO DE ESFERA ,I UN R$ 18,93 R$ 1.609,05

t5z REGISTRO DE ESFERA 1

1t2
UN a< R$ 34,63 R$ 2 943,55

IJJ REGISTRO DE ESFERA 2 UN 85 R$ 87,47 R$ 7.434,95

R$ 228.200,00
I

I

320

160

110

320

160

REGISTRO DE ESFERA
1t2 I

85

85
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134
REGISTRO DE GAVETA
1t2 UN 85 R$ 61,33 R$ 5.2í 3,05

R$ 1 1.418,05

R$ 5.241,50

135
REGISTRO DE GAVETA
3t4 UN 85 R$ 99,00 R$ 8 415,00

136 REGISTRO DE GAVETA 1 UN 85 R$ '134,33

137
REGISTRO DE GAVETA 1

112
UN 85 R$ 179,33 R$ 15 243,05

138 REGISTRO DE GAVETA 2 UN 85 R$ 357,33 R$ 30 373,05

139
TUBO ESGOTO 40 MM
CLASSE A

BARRA 85 R$ 57,50 R$ 4.887,50

140
TUBO ESGOTO 50 MM
CLASSE A

BARRA 85 R$ 81,83 R$ 6 955,5s

1 4 1
TUDO ESGOTO 75 MM
CTASSE A BARRA 50 R$ 104,83

142
TUBO ESGOSTO 1OO MM
CLASSE A BARRA 160 R$ 12s,67 R$ 20.107,20

TUBO DE ESGOTO í50
MM CLASSE A J5 R$ 292,97

144 BARRA ROSCADA 1/4 UN 160 RS7,27 R$ 1.163,20
145 BARRA ROSCADA 5/16 UN 160 R$ 10,37 R$ 1.659,20
146 BARRA ROSCADA 3/8 UN 160 R$ 2 404,80

BARRA ROSCADA 1/2 UN 160 R$ 25,30 R$ 4.048,00
148 ARRUELA 1/4 UN 270 R$ 0,25 R$ 67,50
149 ARRUELA 5/16 UN 320 R$ 0,38 R$ 121 ,60
150 ARRUELA 3/8 UN 320 R$ 0,63 R$ 201,60

ARRUELA 1/2 UN 3tu R$ 1,27 R$ 406,40
152 PORCA 1/4 UN 320 R$ 0,38 R$ 121 ,60

PORCA 5/16 UN 320 R$ 0,55 R$ 176,00

PORCA 3/8 UN 320 R$ 0,70 R$ 224,00

UN R$ 1,57 R$ 502,40
MrcróRro DE LouÇA
SIFONADO UN 40 R$ 716,67 R$ 28 666,80

VASo SANITÁRIo UN 50 R$ 303,33 R$ 15.166,50

158 SIFÃO FLEXíVEL UN 110 R$ 9,50 R$ 1.045,00

159 VALVULA DE DESCARGA UN ÀÉ R$ 3s8,33 R$ í6.124,85
VÁLVULA PARA
LAVATÓRIO UN 110 R$ 4,97 RS 546,70

1 6 1
PORTA DE AÇO DE
ENROLAR

METRO
OUADRADO

140 R$ 663,33 R$ 92 866,20

162 UN 160 R$ 278,33 R$ 44 532.80

I

R$ 10.253,95

I

BARRA143

R$ 15,03
147

151

153

154

1s5 IPoRCA 1/2

í56

157

160

PORTA DE MADEIRA LISA
- LARGURA 80 CM
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FECHADURA PARA
PORTA EXTERNA UN 170 R$ 87,17 R$ í4.818,90

R$ 51.250,50

8. Obrigações da Contratada

8.1- Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à
Prefeitura Municipal de Posse a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condiçóes;

8.2 - Substituir no prazo máximo de í0 (dez) dias corridos, a partir da data
da comunicação escrita pela Prefeitura Municipal de Posse, todo e qualquer matêrial
defeituoso ou que vier a apresentar defeito durante o prazo de validade,

8.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à AdministraÇão
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, até a entrega do material Prefeitura
Municipal de Posse, incluindo as entregas feitas por transportadoras e na prestaÇão da
garantia;

8.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura
Municipal de Posse, em qualquer etapa, da execução do objeto;

8.5 - Entregar os materiais obedecendo aos prazos de fabricagáo e validade
estipulados;

8.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;

8.7 - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer
assunto de interesse da Prefeitura Municipal de Posse, ou de terceiros que tomar
conhecimento em ruzão da execução do objeto contratado, devendo orientar seus
empregados nesse sentido;

164 UN 90

165
PORTA DE ABRIR EM
ALUMINIO

METRO
QUADRADO

203

PORTAL DE MADEIRA JOGO 150 R$ 341,67
DOBRADTÇA DE FERRO
POLIDO 3 UN 380 R$ 2.318,00

LUMINÁRIA PARA JARDIIV
COM POSTE 3 METROS -
DUAS LAÍVPADAS LED

UN 110 R$ 129.800,00

TELHA METÁLICA
ONDULADA - 0,7 MM

M' 550 R$ 126.131,50

170 UN 50 R$ 5.683,50

VALOR TOTAL R$ í6.768.8í5,35

)t

llr

R$ 7.994,70

R$ í í 9.770,00

FECHADURA PARA
PORTA DE BANHEIRO

R$ 88,83

R$ 590,00

166

167 R$ 6,10

168 R$ 1.180,00

169 R$ 229,33

CARIMBO AUTOMATICO
4927 R$ 1í3,67
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8.8 - - É expressamênte vedada sob nenhum prêtexto, à transferência de
responsabrlidade da(s) licitante(s) vencedora(s) para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros, para a execução do fornecimento do objeto;

8.9 - Indicar preposto para recebimento das notificações, informando o
endereço eletrônico (email), fax e telefone;

8.10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriÇões referentes às
leis trabalhistas, e previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus
empregados;

8.í'l - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquerônus para a Prefeitura Municipal de
Ceres;

9. Obrigações da Contratantê

10.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado
às seguintes penalidades:

10.2. Advertência por escrito;
í0.3. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do

contrâto por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual sêrá caracterizada a
inexecuÇão total do contrato;

'10.4. Multa compensatória de 1 % (um por cento) sobre o valor do contrato;
10.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
í0.6. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às

seguintes penalidades.

1O.7. Advertência por êscrito;
10.8. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,5% (três

décimos por cento) sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 10olo (dez por
cento);

í0.9. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 1% (um por
cento) sobre o valor do contrato;

9.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada
neste contrato.

9.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na
Nota Fiscal/Fatura, a entrega efetiva do objeto.

9.3 - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades
observadas nos produtos;

9.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

9.5 - Aplicar, se íor o caso, as sanções administrativas e penalidades
regulamentares e contratuais.

í0 - DAS TNFRAçÕES E DAS SANSÕES ADMTNTSTRATTVAS
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10.10. Quem, convocado dêntro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação íalsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de lacitar e contratar com o Município de Posse e, será
descredenciado no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de
Posse pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual
equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações
legais.

10.1í. As sanções de suspensão temporária de participação em licitaÇão e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

L Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

ll. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos
da licitação;

lll. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

lV. As penalidades serão aplicadas após regular processo
administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com
os meios e recursos que lhes são inerentes.

V. A multa será descontada de pagamentos eventualmente
devidos pela Admintstraçáo.

A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão
Pública e de competência exclusiva do Prefeito Municipal de Posse.

h
I
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ANEXO II

MoDELo ogRrcnróRro DE pRoposrA DE pREÇos

pRecÃo PRESENCTAL No _/202_
ABERTURA: t 1202_-_HORAS

1. OBJETO

Valor total da proposta (R$):

Validade:_( ) dias

Prazo de Entrega: _ (_) dias

Obseryacões.'

a) apresentada em 01 (uma) via, conforme modelo do ANEXO ll deste Edital, impressa

preferencialmente em papel timbrado da Licitante, datada, rubricada em todas as

folhas e assinada por seu representante legal;

b) indicar nome ou razão social da licitante, seu endereço completo, telefone, fax e

endereço eletrônico, se houver, bem como o nome, n6 do CPF e da Cédula de

ldentidade e cargo de seu representante legal;

c) ter validade não infeior a 60 (sessenÍa) dias coridos, contados a paiir da data de

sua apresentação;

d) apresentar o preço unitário e total, já atualizado, em conformidade com os lances

e negociação. Os valores deverão ser expressos em algaismos com duas casas

decimais e por extenso, em moeda conente nacional.

e) declarar expressamente que o preço ofeftado inclui todos os cusÍos e despesas

necessánas ao cumpimento integral das obigações deconentes da licitação;

Item
Descrição

Detalhada
Quant. Valor Unitário R($) Total (R$)

(Conforme anexo I
- termo de
referência)

I

I

Unid.
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f) indicar que o prazo de entrega será no prazo estabelecido no termo de referência,

contados da Ordem de Fomecimento a ser expedida pela unidade gestora do

contrato, na qual deverá constar a grade com as quantidades, cores e tamanhos de

cada peças/itens a serem fomecidas:

g) indicar que o objeto deverá ter a ganntia de no mínimo 12 (doze) meses, a contar

da data da efetiva entrega do objeto na unidade requisitante.

h) indicar que a proposta comercial apresentada atende todas as quantidades,

especificações, condições de fomecimento e entrega constantes no Anexo I - Termo

de Referência, do Edital;

I
T-----olN

I
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ANEXO ilt
MODELO DE DEcLARAÇÃo SoBRE TRABALHo DE MENoRES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À
pREFETTURA oo wtutrttcípto DE possE
REF.: Pregão Presencial n" 1202_

A empresa ..

sede na ........
inscrita no CNPJ sob o no . .., por intermédio
de seu representante legal portador(a) da Cédula de
ldentidade R.G. no ...................... e inscrito no CPF sob o no ............................., DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 2í de junho de 1 993,
acrescido pela Lei Federal no 9.854, de27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de aprendiz ( )

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Leg ível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS:
a) esta declaração deverá ser apresentada no original.
b) em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

.........., com
...., no
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ANEXO IV

MoDELo DE DECLARAÇÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeutstros DE
HABILITAÇAO

(PAPEL TIIVBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À

PREFEITURA oo tuuutcÍpto DE possE

REF.: Pregão Presencial n" _!202_

A empresa inscÍita no CNPJ (MF) sob o no
sediada à Rua/Avenida _oo _, Setor/Bairro

na cidade de Estado de
DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos exigidos no Edital do
Pregão no 00112021, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica,
técnica, econômico-Íinanceira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, êstar ciente que
a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação e especificações mínimas
obrigatórias do objeto, constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade a Declarante.

t20
Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS.: esta declaração deverá ser apresentada no original
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ANEXO V
DEcLARAÇÃo DE NÃo exrsrÊucn DE SERVIDoR púeLrco No euADRo

socrerÁRro
PREGÃo PESENctAL _/202_

(MODELO)

A empresa inscrita no CNPJ sob no por

intermediário de seu representante legal o(a) Senho(a) , CPF no.

declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário,

servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia

mista.

-GO de de 20

FOSSE

(NOME, IDENTIFIcAÇÃo,
ASSTNATURA Do RESpoNsÁvEL E cARtMBo DA EMeRESA)
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ANEXO VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço, para : (objeto)

Processo No : (número do processo)

Validade: '12 (Doze) Meses.

Na data _, na PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, sala da Comissão

Permanente de Licitação, localizada no endereÇo Av. Trajano, no 55, Centro, Posse-GO, o

Pregoeiro nos termos da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de í993, Lei Complementar

no. 123/2006, Lei Federal 10.52012002 e Decreto municipal 02512021 , conforme a

classificaçáo das propostas apresentadas no Edital de Licitação n:o _ modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL (MENOR PRECO POR ITEM), ViStA AO SISTEMA DE REGISTRO

DE PREÇOS, do resultado o julgamento da proposta de preços, publicada no Placar da

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE e Homologado pelo GESTOR DO EXECUTIVO Do

processo acima referenciado, resolve REGISTRAR OS PREÇOS DE REGISTRO DE

PREÇOS.OBJETO: "OBJETO LICITADO'(...), que passa a fazer parte desta tendo sido o

referido preço oferecido pela empresa, cuja proposta foi classificada em primeiro e

declarada vencedora no certame acima numerado como sêgue.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente licitaÇão tem por objêto: 'OBJETO LICITADO" (...), conforme

especificações e quantitativos contidos no edital- Especificação do Objeto e Estimativa de

Preço.

'1.2. PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, não se obriga a adquirir os itens

relacionados do licitante vencedor, nem nas quantidades descritas no edital, podendo até

realizar licitação específica para aquisição de um ou mais ltens, hipótese em que, em

igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, §

40, da Lei no 8.666/93.
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1.3. Os preços a serem pagos à Detentora serão os vigentes na data da contratação,

independente da data da entrega dos materiais.

1.3.'1. O preço a ser pago pela Administração pelos objetos compreenderá todos os

custos necessários à execuÇão do objeto da ARP, inclusive os referentes às despesas

trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas

necessárias à sua correta execução, de modo que nenhum outro ônus seja devido à

Detentora.

í.3.2. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços referem-se aos

seguintes itens:

1.2. Órgãos ENVOLVIDOS:

1 .2.1: Órgâo gerenciador:

.0

1 .2.2: Órgáos participantes:

CúUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNGIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E

DA REVISÃO DOS PREçOS REGISTRADOS:

2.1 - A Ata de Registro de Preços firmada em decorrência do prêsênte procedimento

licitatório, terá vigência de 12 (doze) mêses a partir da data de sua assinatura que será logo

após a homologação do certame, não podendo ser prorrogada.

1

2

3

4

QUANTITATIV
O TOTAL

PRECO (R$

ITEM
MARC

A MODELO
DESCRTÇÃO

ESPECIFICACÃO I 
uNrrARr I rorn.
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2.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

registrados, cabendo PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE promover as negociações

junto aos fornecedores, observando as disposiÇões contidas na alÍnea "d" do inciso ll do

caput do art. 65 da Lei no. 8.666/93.

2.3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE monitorará os preços dos produtos/serviços,

avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquertempo,

em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os

custos dos bens registrados.

2.4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE convocará o fornecedor para negociar o preço

registrado e adequáJo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado

estiver acima do preço de mercado.

2.5 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor sêrá liberado do compromisso

assumido.

2.6 - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociaçáo, o

fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante

requerimento fundamentado e aprêsentação de comprovantes (notas Íiscais de aquisição

de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que náo pode cumpru as

obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

2.7 -Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos

praticados no mercado, mantendo-se a diíerença percentual apurada entre o valor

originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mêrcado à época

do registro - equação econômico-financeira.

2.8 - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média

daqueles apurados pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE para aquisição.

2.9 - Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, PREFEITURA

MUNICIPAL DE POSSE, poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas

mesmas condições ou revogar a Ata de RegisÍo de Preços ou parte dela.

CúUSULA TERCEIRA - DoS PREÇoS:
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3.'l - O preço ofertado pela êmpresa signatária da presente ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS são os abaixo descritos:

CLAUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS:

4. í - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

4.2 - Automaticamente, quando:

a) Por decurso do prazo de vigência;

b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou

c) Pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, quando caracterizado

o interesse público.

4.3 - Pela AdminisÍação, quando:

a) As detentoras descumprirêm as obrigaçóes constantes da Ata de

Registro de Preços;

b) As detentoras não retirarem a respectiva Nota de Empenho ou

instrumento equivalentê, no prazo estabelecido pela AdministraÇão, sem

justificativa aceitável;

c) As detentoras não aceitarem reduzir o seu preço registrado, na hipótese

de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Por razões de interesse público, devidamente, justificadas pela

Administração;

e) As detentoras derem causa à rescisão administrativa de contrato/carta-

contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços.

4.4 - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem

estar impossibilitadas de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços:

a) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados

deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à

!tI ----.r

Fornecedor Reqistrado.
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Administração a aplicaÇão das penalidades previstas nas Sançôes

Administrativas, caso não sejam aceitas as razões do pedido.

4.5 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

4.6 - No caso de ser lgnorado, incerto ou inacessível o endereço das detentoras,

a comunicação será feita por publicação de acordo com as leis que regem as licitações,

considerando-se cancelado o preço registrado no dia subsequente à publicação.

4.7 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as

atividades do Fornecedor relativas ao fornecimento do item.

4.8 - Caso PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE não se utilize da prerrogativa

de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério poderá suspender a sua execução e/ou sustar o

pagamento das faturas, ale que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual

infringida.

CúUSULA QUINTA- DA FoRMA DE ENTREGA

5.1 - Os objetos licitados deverão ser entregues, no prazo máximo em até 07

(sete) dias uteis, no horário das 08;00 às16:00 horas, de segunda a sexta, exceto sábado,

domingo e feriados, no Setor de Almoxarifado , mediante Autorização de Fornecimento

emitida pelo ALMOXARIFADO OU DPTO. DE COMPRAS, cujo quantitativo poderá ser

variável a critério da mesma.

5.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, poderá recusartodos e quaisquer

objetos em desacordo com a Autorização de Fornecimento, no que se refere à
especificação do material com os apresentados na proposta comercial, ou se apresentarem

defeitos, avarias deconentes de fabricação, ou que tenham sofrido danos ou avarias no

transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado observados no

ato da recepÉo

cLÁusuLA sExTA - DAS CONDTçOES DO pAGAMENTO:

,. F-----
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6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da

Nota Fiscal, devidamentê atestada pelo chefe do almoxarifado e da competente liquidação

da despesa.

6.2 - Se o objeto não for entregue conforme especificaçóes, o pagamento ficará

suspênso até seu recebimento.

6.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de

pâgamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamentê

regularizados.

6.4 - Nenhum pagamento será efetuado a proponente vencedora, enquanto

pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gerê

o direito a alteração de preços ou compensação financeira por atraso.

6.5 - O Contrato tem a obrigação de manter durante toda a execução do

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condiÇões de

habilitaÇão e qualificação exigidas na licitação.

6.6 - Os recursos para o pagamento das despesas relalivas à execuçâo do

objeto, advém do tesouro municipal oriundo da dotaçáo orçamentária n'

CúUSULA SETIMA - DAs SANÇÕES:

7,1 _ DAS SANÇÔES APLICÁVEIS A CONTRATADA:

7.2 - A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua

proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar

documentaÇão exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

7.3 - Caso à contratada se recuse a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho

ou não assinar o contrato no prazo indicado, após devidamente notificada sem motivo
justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida;

Ficha no
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7.4 - Ocorrendo a hipótesê referida no subitem 7.3, PREFEITURA MUNICIPAL DE

POSSE determinará a anulação da Nota de Empenho, ficando ainda a contratada

assegurados o contraditório e ampla defesa, sujeita às seguintes sanções:

a) Aplicaçâo de multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) do

valor total da proposta; e

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, no prazo de até 5 (cinco) anos;

7.5 - O valor da multa de que trata a alínea "a" do subitem anterior deverá ser

recolhido pela contrâtada rnadimplente dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir de

sua intimação.

7.6 - Decorrido o prazo sem que hâja recurso ou manifestação da adjudicatária, o

CONTRATANTE, por intermedio da Autoridade Contratante, adotará as medidas cabíveis

visando à cobrança por via judicial.

7.7 - DA MULTA COMPENSATÓRIA:

7.8 - A multa compensatória, subitem 7.4, alínea "a", será aplicada a adjudicatária

que após devidamente notificada, não comparecer para proceder à assinatura do contrato

no prazo indicado configurando o descumprimento total da obrigação assumtda conforme

preconiza o art. 81 c/c art. 87, ll, da Lei n" 8.666/93, independentê das demais cominaçóes

legais cumulativas.

7.9 - A contratada não incorrerá em multa compensatória quando houver

prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo órgão licitador em decorrência de

impedimentos efetivamente verificados sem que a ela se.ja imputável à culpa, ou em

decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado respeitado o

limite legal.

7,10 - DAS ADVERTÊNCIAS:

7 .11 - A advertência será efetuada nos segurntes casos.

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não

acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa

moratória;

ll
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gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou

inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao

desenvolvimento dos serviços da ou para a CONTRATANTE, a seu critério, desde quê não

sejam passíveis de sanção mais grave,

7.12 - MULTA MORATÓRIA:

7.1 3 - A multa moratória, ex vi do art. 86, e multa por inexecução contratual, ex vi do

art. 87, ambos dispositivos da Lei n.o 8.666, de 1993, na forma e nos percentuais abaixo

estabelecidos serão aplicadas quando a contratada deixar de cumprir ou descumprir de

forma parcial ou total as obrigaçóes inerentes ao objeto do contrato, como lambém as

obrigações acessórias legais ou extralegais relacionadas no instrumento contratual,

independente das demais cominações legais cumulativas.

7 .14 - A multa moratória será cobrada pêlo atraso injustificado na entrega do bem

ou de quaisquer relatórios ou documentos a ele relacionados, solicitado pelo responsável

pelo acompanhamênto do contrato com prazo determinado para entrega, sem justificativa

por escrito e aceito pelo preposto do órgão licitador, su.jeitará a adjudicatária ou a
contratada, conforme o caso, à multa de mora de 0,5olo (meio por cento por dia de atraso)

do valor da proposta ou da etapa a ser adimplida, até a data do efetivo cumprimento,

observado o limite de 20% (vinte por cento) do valor da proposta ou do contrato conÍorme

o caso. Atrngido tal limite, será considerada a inexecuçáo total da obrigação assumida ê/ou

será rescindido unilateralmente o contrato/carta-contrato, conforme o caso.

7.1 5 - A multa moratória será aplicada a partir do 20 (segundo) dia útil da

inadimplência, contados da data deíinida para o regular cumprimento da obrigação.

7.16 - MULTA pOR TNEXECUÇÃO CorurnnruRL:
7.17 - A multa por inexecução parcial ou total do contrato será aplicada quando a

contratada incorrer nas hipóteses previstas no instrumento convocatório em uma das

situações a seguir indicadas, no percentual de alé 20o/o (vinte por cento) sobre o valor

atualizado da obrigação não cumprida.



l.l

ff

til

a Comissão de

illi PregãoPRE F€ IT IJR Â íUNICIPÁ! OE

POSSE
. ::., //. i..1, .,..:,

7.18 - Deixar de cumprir integralmente a etapa de fornecimento no prazo avenÇado

inclusive seus acessórios caracterizando o inadimplemento total da obrigação, com lesão

ao interesse público, que enseje rescisão unilateral do contrato Multa: 20% (vinte por cento)

sobre o valor do contrato.

7.19 - Cumprir parcialmente o objeto do fornecimento, caracterizando como

fornecimento do bem de forma parcelada, que não esteja dêvidamente autorizado a fazê-

la, ou seja, de sucessivas vezes para completar o contratado ou obrigação, de forma

incompleta, isto e, não êntregar o objeto contratado dentro do limite de quantidade

estipulado; Multa: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

7.20 - Fornecer o bem ou serviço em desacordo com os padrões exigidos pela

Prefeitura de Posse; Multa: 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

7.21 - Se, a partir do 20 (segundo) dia útil, após devidamente notificada, não corrigir

ou sanar, os defeitos ou incorreções constatadas em qualquer fase de execução do contrato

relativo ao bem fornecido, bem como não realizar a substituição dos equipamentos

fornecidos em desacordo com o contratado. Multa: 5% (cinco por cento) sobre o valor total

do contrato/carta-contrato.

7 .22. - A aplicação da multa por inexecução contratual independe da multa moratória

eventualmente já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicada

cumulativamente.

7.23 . SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR

COM O MUNIPIO DE POSSE-

7.24 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNtCIPAL

DE POSSE, independente das demars cominaçôes legais cumulativas podem ser aplicadas

ao licitante ou ao contratado que, de forma dolosa ou culposa prejudicar o andamento ou

execução do certame licitatório, e especialmente:

7.25 - Se recusar a fornecer informaçóes suficientes ou fornecê-las

inadequadamente, no que drz respeito à sua fruiÇão, qualidade e riscos de

operacionalização;

7.26 - Cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar

prquízos ao órgão licitador;

l
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7.27 - fiver sofrido, alé a data da licitação, condenação definitiva por praticar, por

meios dolosos, fraude fiscal ou trabalhista ou previdenciária no recolhimento de quaisquer

tributos se incluindo as contribuições sociais;

7.28 - Pruticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

7.29 - Demonstrar, na época da licitaçâo, não possuir idoneidade para licitar e

contratar com o órgão licitador êm virtude de atos ilícitos praticados;

7.30 - Praticar ação com improbidade e premeditada em prejuízo do órgão licitador

ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;

7.3í - Apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento falso ou

íalsificado, no todo ou em parte:

7.32 - PR/ZO DE SUSPENSÂO: ate 5 (cinco) anos.

7.33 - DECLARAÇÃO DE tN|DONE|DADE PARA L|C|TAR E CONTRATAR COM A

ADMTNTSTRAÇÃO PúBLtCA

7.34 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a

AdministraÉo Pública será proposta pelo Pregoeiro, pela Divisáo de Licitações, Contratos

e Convênios ou por servidor ou fiscal devidamente designado para Íiscalizar o contrato,

conforme a situação, a Autoridade competente da CONTRATANTE, visando à aplicaçáo da

sanção à licitantê ou a contratada, pelas seguintes situaÇões e prazo:

7.35 - Condenação deÍinitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimênto de quaisquer tributos,

7.36 - Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitaçáo;

7.37 - Demonstração de náo possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão

Iicitador, em virtudê de atos ilícitos praticados;

7.38 - Praticar ação com improbidade ou açóes premeditadas que evidenciem

interesses escusos ou má fê em prejuizo do órgão licitador;

7.39 - Apresentar na licitação qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou

em parte, na licitação ou durantê a execuÇão do contrato,

7.40 - Se recusar a assinar o contrato quando devidamente convocado

caracterizando o descumprimenlo total da obrigação assumida.

7 .41 - PRAZO DE DECLARAÇÃO: até 5 (cinco) anos.

7.42 - DA APL|CAÇÃO DAS SANÇÕES ADMTNTSTRATTVAS:

!nLr
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7.43 - As sanções seráo aplicadas pela Autoridade Contratante com exceção da

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública.

7.44 - Dos atos praticados pela Autoridade Contratante, caberá recurso à Autoridade

Superior o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do alo o qual deverá

ser interposto perante a autoridade recorrida, que poderá reconsiderar sua decisão no

prazo de 05 (cinco) dias úteis ou nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente

informando, para apreciação e decisão da autoridade superior.

7.45 - A declaração de inidoneidade será proposta ao Prefeito mediante parecer

fundamentado, a quem caberá decidir e aplicar a sançáo.

7.46 - A aplicação das sanÇões será efetuada mediante autuaÇão em processo

administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante requerimento devidamente

fundamentado apresentado pelo Pregoeiro ou pela Divisão de LicitaÇôes Contratos e

Convênios ou por servidor ou fiscal devidamente designado para Íiscalizar o contrato,

conforme a situação, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo

observando-se as disposiçôes da Lei no 8.666/93 e suas alteraçóes posteriores, bem como

da Lei no 9.784199, no que couber;

7.47 - Apôs instauração do processo administrativo, será comunicado ao preposto

da empresa contratada a situação quê gerou a ocorrência e a intenção de aplicação da

penalidade abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oferecimento de defesa previa.

No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com o Município de Posse o prazo para o oÍerecimento de defesa prévia será de l0 (dez)

dias úteis a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador.

8. CúUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇOES FINAIS

8.'1. lntegram esta Ata, o Edital de LicitaÇão n._, modalidade REGISTRO

DE PREÇO - PREGÃO - MENOR PRECO, destinado ao REGTSTRO DE pREÇOS e seus

Anexos, a Proposta da (s) Empresa (s), FORNECEDORES classificada (s) no certame

supranumerado.

8.2. Fica eleito o Foro de POSSE - GO para dirimir quaisquer questões decorrentes

da utilização da presênte Ata.

Posse-GO, _ de de

tr/mtm
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ANEXO VII
DECLARAÇÃo DE MICRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo PoRTE

À

PREFEITURA Do MUNIcíPIo DE PossE

DIVISÃo oE CoMPRAS E coNTRAToS

Licitaçáo na modatidade pReoÃo pRESENCTAL n.. t2o2

A empresa
sede

com
na

, oÊôiana, ;il ;; ü;;; á; Án zer l; cáJ ;; ;;3iI;,*?; ri"" à" Ààüiiiàiá"
no presente procedimênto licitatório, que se enquadra na situação de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 123106, e que inexistem fatos
supervenrentes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situaçáo.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
RG:

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS.; esta declaração deverá ser apresentada no oriqinal

!l-
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ANEXO VIII
PneoÃo r.r: oo lzoz

CARTA DE C ENCIAMENTO
(Fora do envelope)

Pregoeira e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Posse - GO

Prezados Senhores,

qualificaÇão
expedida em / /pelo para representar o

licitantê (nome e endereÇo do licitante ou consórcio licitante),
inscÍição no CNPJ sob o número , podendo participar de todos os
atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, apresentar nova proposta para
desempate, receber notiÍicaçôes e manifestar-se quanto à sua desistêncta.

Atenciosamente,

(Assinatura do representante legal do Iicitante)

Pela presente fica credenciado o Senhor. _ (nome,
completa e residência), portador da cedula de ideTtidade número

observação: Está carta deverá ser entregue a Pregoeira pessoalmente pelo representante
credenciado, até impreterivelmente a hora marcada para início da licitação, prevista no
presênte Edital.

I

,_de_de20_.


