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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.° PE 1612020-SEAG
P Parte: PREÂMBULO
a) Definição: AQUISIÇÃO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS
SECRETARIAS MUN ECIPAIS.
b) Ordenadores de Dtspesas:
Secretário de Admini tração Geral - SEAG - Adriano Silva dos Santos
Secretário de Finanças - SEFIN - Eurico José Carneiro Fontenele Arruda
Secretário de Logística e Estratégia Administrativa - SELOG - Francisco Sebastião de Miranda Filho
Secretária de Turismo, Cultura e Meio Ambiente - SETUR - Daniela Rufino da Cunha
Secretário de Agricultura e Extensão Rural - SEAGRI - Renato Andrade Gurgel
Secretário de Educaçito - SEDUC - José Luciano Alexandre Mendes
Secretário Geral de Ir fraestrutura - SEINFRA - Pedro da Silva Brito
Secretário da CidadaiLia e Promoção Social - SECIPS - Adriano Silva dos Santos (interino)
Secretária de Saúde - SESA - Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha
c) Preoeira Municipal: FLÁ VIA MARIA CARNEIRO DA COSTA
d) Prazo, local e forma de enfre2a: Deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias uteis, a
contar do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO expedida pela administração, no Almoxarifado
Central, localizado à Avenida José Figueira S/N - Centro - Viçosa do Ceará - CE, Para a execução dos
SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS a licitante vencedora deverá recolher e entregar os pneus no
Setor de Transportes si :uado no Loteamento Conviver li, bairro Igreja do Céu, Viçosa do Ceará - Garagem
Municipal ou em local determinado na ORDEM DE FORNECIMENTO / AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO, de forma parcelada, contínua, ou conforme determinado na ORDEM DE
FORNECIMENTO / AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO.
A(o) Pregoeira(o) Oficitl da Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ torna público para conhecimento
de todos os interessados que até OShOOmin horas do dia 08 de janeiro de 2021, através do endereço
eletrônico www.bbmne tlicitacoes.com.br —"Acesso Identificado no link - licitações públicas", em sessão
pública por meio de comunicação via internet, dará inicio aos procedimentos de recebimento e abertura das
Cartas Propostas de prços, formalização de lances e documentos de habilitação da licitação modalidade
PREGÃO na forma EI.ETRONLCO, identificado abaixo.
A presente licitação sem processada e julgada com base no Decreto Federal n°. 10.024, de 20 de setembro de
2019, nas demais normas deste Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as
normas da Lei Federal 11° 8.666/93 e Lei Complementar 123 2006 e alterações.
Aplica-se ao contrato de-corrente da presente licitação, além dos dispositivos legais previstos no sub-item 1. 1,
as normas da Lei Feder, ii N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei
10.4062002).
jeto.
Objeto:
Órgãos interessados:
Critério de Julgamento:
Modalidade:
Endereço Eletrônico:
Cadastramento das Cartas
Propostas:

AQUISIÇÃO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E
RECAPAGENS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS
Menor Preço por LOTE.
Pregão Eletrônico.
www.bbmnetlicitacoes.com.br - Acesso Identificado no link .
hcitaçoes publicas.
Até 08 de janeiro de 2021 às 08h00 horas (Horário de Brasília).
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Abertura das Cartas
Propostas:

Início: 08 de janeiro de 2021 as 08h10 horas (Horário de Brasília).

Sessão de disputa de Lances:

Início: 08 de janeiro de 2021 às 09h30 horas (Horário de Brasília).

FL.

$...._.....

) Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
egurança - criptografir e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidoi

Ia PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA, denominado Pregoeiro, mediante a inserção
nonitoramento de dads gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da
página eletrônica do BEMNET - Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br .
»ara todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registrada
to sistema eletrônico e ia documentação relativa ao certame.
Compõem-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:
PARTE A - Condiçõe para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do
contrato.
PARTE B - ANEXOS
Anexo 1— Termo de Referência do Objeto;
Anexo II - Modelo de Carta Proposta;
Anexo 111— Modelo de Declarações;
Anexo 1V - Minuta do Contrato;
Anexo V - Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
2* Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS
1. DO OBJETO
11- A presente licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA tem como objeto a
AQ(JISIÇAO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO NA PRESENTE
LICITAÇÃO
2.1. Poderá participar c pregão qualquer pessoa jurídica, localizada em qualquer Unidade da Federação,
desde que atenda a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos.
2.1.1. Só poderá apresertar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer empresa
licitante no presente certame, representante legal habilitado, devendo apresentar os seguintes documentos:
1- Documento oficial de , identidade;
II - Procuração por ins:rumento público ou particular, (acompanhado com os atos constitutivos da pessoa
jurídica, ata de sua eleição, contrato social, requerimento de empresário individual, etc, nos quais estejam
expressos poderes para o outorgante exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura).
OBS: não serão aceitas procuracões (públicas ou particulares) com prazo de emissão superiores à 01 (um)
ano civil, a contar da dta da sua emissão.
2.1.2. Caso o representinte seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, sócio-gerente,
diretor do licitante ou ti ular de firma individual, deverão ser apresentados juntamente com o documento de
identidade, documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua
eleição, etc.), nos quai estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
2.1.3 - Para participação na presente licitação todo interessado deverá proceder a prévio credenciamento
junto à Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM.
2.1.4- Para acessar o sistema eletrônico, os interessados deverão estar credenciados junto à Bolsa Brasileira
de Mercadorias - BBM o o envio das Cartas Porpostas comerciais se dará diretamente pela empresa licitante
através de pessoa devida mente habilitada
2.1.5- As pessoas jurídicas deverão credenciar seus representantes junto à BBM, mediante a apresentação de:
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a) Termo de Adesão s Sistema Eletrônico da BBM declarando cumprir as exigências do edital, bem como
nomeando operador devidamente credenciado a Bolsa e outorgando poderes específicos de sua representação
no pregão.
b) comprovante do paamento da Taxa de utilização dos recursos de tecnologia da informação, na forma do
artigo 5°, 111, Lei 10.520/2002.
2.1.6- Quando se tratar de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser apresentado
cópia do respectivo Es:atuto ou Contrato Social, na qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e
assumir obrigações.
2.1.7- O Custo de ope racionalização e uso do sistema de Pregão Eletrônico ficará a cargo do licitante que
pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, valor a título de taxa pela
utilização dos recursos de tecnologia da informação.
2.1.8- O acesso do operador ao pregão para efeito de encaminhamento de Carta Proposta de preços e lances
sucessivos de preços, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa2.1.9 A chave de ideni ificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada em qualquer
Pregão Eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação da empresa cadastrada ou da Bolsa Brasileira de
Mercadorias - BBM do Brasil, devidamente justificada.
2.1.10 E de exclusivr responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura de VIÇOSA DO CEARACE ou à Bolsa Brasileira de Mercadorias, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do seu uso
indevido, ainda que por terceiros.
2.1.11- O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ac pregão eletrônico.
[2.2. DO CREDENCIÀMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
2.2.1. Os procediment s para credencíamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados
diretamente no síte de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br . acesso
"credenciamento - licitantes (fornecedores)".
2.2.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas
através da central de .ttendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no
endereço eletrônico rw.bbmnetlicitacoes.com.br .
2.2.3. Qualquer dúvidt dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser
esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br .
2.3. PARTICWAÇÃO/PROPOSTASILANCES:
2.3.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema
eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br , opção "Login" opção "Licitação Pública" "Sala de
Negociação"
2.3.2. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos,
conforme indicação na primeira página deste edital.
2.3.3. Caberá ao forncedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando respor sável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
2.3.4. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua aluação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
2.3.5. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após reagendamnento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do
sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
2.3.6. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro
designará novo dia e hràrio para a continuidade do certame.
2.3.7. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do
objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "www.bbmnetlicitacoes.com.br ", q e
veiculará avisos, con ocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes
procedimento.
Rua José Siq tie ra. n° 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - Cep. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará

4g,
+

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

FL

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
2.4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições, conforme
art. 17 do Decreto Federal n°. 10.024/2019:
1- Conduzir a sessão publica;
ii - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além
de poder requisitar sub:;ídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
111 - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
IV - Coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V - Verificar e julgar a condições de habilitação;
VI - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua
validade jurídica;
VII- Receber, examinar e decidir os recursos e encaminha-los à autoridade competente quando mantiver sua
decisão;
VIII- Indicar o vencedor do certame;
IX - Adjudicar o objetc, quando não houver recurso;
X - Conduzir os trabali os da equipe de apoio; e
Xl- Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.
2.5. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.5.1- Não poderá part cipar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham
sido aplicadas, por força da Lei n 2 8.666/93 e suas alterações posteriores;
a) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público ou que estejam
impedidas de licitar, ou contratar com a administração pública, ou com qualquer de seus órgãos
descentralizados, quais sejam:
L Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;
II. Cadastro Integrado de Condenações por ilícitos Administrativos - CADICON;
III. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
1V. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho
Nacional de Justiça - C NJ.
b) Sejam declaradas midôneas em qualquer esfera de Governo;
c) Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de
incorporação;
d) Reunidos sob forma de consórcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou respons2vel pela licitação;
1) Autor do projeto tásico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica isoladamente ou em consórcio, sejam
responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsáveis técnicos ou subcontratados;
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
i) De licitantes que ostiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus incisos e
parágrafos, da Lei Federal n° 8.666193 e suas posteriores atualizações;
2.5.1.1- Para averiguação do disposto contido no item "2.5.1. a)" acima, as licitantes apresentarão junto aos
documentos exigido tu. habilitação, consulta impressa através da Consulta Consolidada da Pessoa Jurídica,
emitido via internet no sítio do https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, para comprovação ou não se a
empresa sofre sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de
celebrar contratos com a Administração Pública. Ou tal consulta poderá ser realizada pela Equipe do Pregão,
quanto da análise dos documentos de habilitação.
2.5.2- Não poderá paricipar empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta
licitação.
2.5.3- Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da licitante participar
de mais de uma emprc sa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá participar do
certame licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou responsável técnico ambas ser
excluídas do certame.
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2.5.4 - É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de VIÇOSA DO
CEARÁ, Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público
Municipal de VIÇOSA DO CEARA, participar corno licitante, direta ou indiretamente por si, por interposta
pessoa, dos procedimentos desta Licitação;
2.5.5 - Licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto na Lei Municipal 687/2017 de 07 de
abril de 2017.

3. DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO
3.1- O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas:
3.1.1- Credenciamento dos licitantes;
3.1.2- Recebimento da 'Carta Propostas de preços" via sistema;
3.1.3.. Abertura das Canas Propostas de preços apresentadas, verificação e classificação inicial;
3.1.4- Lances;
3.1.5- Habilitação do liitante melhor classificado;
3.1.6- Recursos;
3.1.7- Adjudicação.
4. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
4.1- Cada licitante deverá apresentar todos os &cumentos eidos inicialmente por meio da inirnet, sendo:
a) A Carta Proposta, seis anexos e os documentos de habilitação através do sistema;
4.1.1- Os documentos, em formato de arquivo, a serem enviados via internet somente poderão ter as
extensões *.d oc , *•)( 5 )U *.pdf.
4.1.2- Os documentos a serem enviados via internet também poderão ser reunidos em um conjunto de
arquivos comprimidos *zip ou *.rar), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões dispostas
no subitem anterior.
4.2- Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada por cartório competente.
4.2.1- Não serão aceito documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em
fie-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como
forma de ilustração das Cartas Propostas de preços.
4.2.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à habilitação, à Carta Proposta de preços e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
4.2.3- Quaisquer doca nentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentada em
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial
do Brasil, por tradutor j iramentado.
4.2.4- Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade expressamente
determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 60 (sessenta) dias anteriores à data de
abertura da presente Iic: tação.
4.2.5- Os documentos ipresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as informações de seu bojo
legíveis e inteligíveis, sb pena de os mesmos serem desconsiderados pela Pregoeira.
4.4- O licitante que apresentar documento em desacordo com o disposto neste item será eliminado e não
participará da fase subs.quente do processo licitatório.
43- O(a) Pregoeiro(a poderá também solicitar original de documento já autenticado, para fim de
verificação, sendo a eni presa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados
a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser desclassificada ou inabilitada.
5. DA CARTA PROPOSTA
5.1- A Carta Propostç sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário específico,
conforme o Anexo II deste instrumento, e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a empresa
participante do certame não deve ser identificada, caracterizando o produto proposto no campo discriminado,
contemplando o LOTE cotado conforme a indicação do LOTE no sistema, devendo ser anexado o
aqrquivo proposta referente ao LOTE em destaque no sistema, ou um mesmo arquivo contendo todos
os LOTES, com todos os itens, em conformidade com o Termo de Referência - Anexo 1 do Edital, a qual )
conterá:
Ç
5.1.1- A modalidade e o número da licitação;
5.1.2- Endereçamento ao(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura de VIÇOSA DO CEARA;
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5.1.3- Prazo de entrega dos bens conforme os termos do edital;
5.1.4- Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
5.1.5- Os itens cotades, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no edital,
constando a respectiva marca dos produtos;
5.1.5.1 - No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA, para os
produtos;
5.1.6- Os valores unititios e totais de cada item/LOTE cotado, bem como valor global do item/LOTE e da

Carta Proposta por extenso;
5.1.7- Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais
despesas que possam ii icidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;
5.1.8. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e
a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. Sob pena do previsto no art. 26, § 51 do Decreto
Federal n°. 10.024/2019).
5.1.9- Declaração sob is penalidades cabíveis, que é microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos
da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei
Complementar n° 1231)6. Caso se enquadre nessa condição.
5.1.9.1- Verificar a co:idição da empresa caso ela seja MEIEPP e informar em campo próprio da plataforma
BBMNET Licitações.
5.2. O encaminhamenio de Carta Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Cartas Propostas e lances.
5.2.1. A Carta Propos.a escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Anexo 11 - modelo de
Carta Proposta, com a; informações constantes no Termo de Referência - Anexo 1 do edital.
5.2.2. A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo 11,
através da opção FICF A TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar
com a palavra Anexo ex.: Anexol.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a 500kb.
5.3- Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas
decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional.
53.1- Os preços proprstos deverão estar de acordo com o quantitativo do bem/serviço cotado.
532- Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais
despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum
outro ônus que não o alor estipulado na referida Carta Proposta.
5.3.3- Os preços propstos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não
previsto em lei.
5.3.4- Ocorrendo discrepância entre o preço unitário e total, prevalecerá aquele lançado no sistema e
utilizado para classificação das Cartas Propostas, devendo o (a) Pregoeiro(a) proceder às correções
necessárias.
5.3.5- Os preços a serm cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, que serão
considerados preços máximos para efeito de contratação. Não serão adjudicadas Cartas Propostas com valor
superior aos preços maximos estimados para a contratação.
5.3.6- Na análise das Cartas Propostas de preços o (a) Pregoeiro (a) observará o preço global por LOTE,
expresso em reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o valor unitário de cada item.
5.4- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
5.4.1- A Carta Proposla deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado.
5.5-O prazo de validrde da Carta Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão
de abertura desta licitção (art 48, * 30 do Decreto Federal n° 10.024/2019). Caso a licitante não informe em
sua Carta Proposta o çrazo de validade, será considerado aquele definido neste Edital.
5.6- A apresentação d Carta Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus
anexos, em especial q .ianto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, julgamento
e formalização da Cc ntrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação
aplicável.
5.7- Somente serão aceitas Cartas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto aos
seus anexos, não senio admitido o recebimento pelo(a) Pregoeiro(a) de qualquer outro documento, n
permitido ao licitante razer qualquer adendo aos entregues ao(a) Pregoeiro(a) por meio do sistema.
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5.8- A pregoeira poderá solicitar o envio de documentos que contenham as características do material
ofertado, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações
pertinentes, a exemplo ie catálogos, folhetos, prospectos, etc. (exigência comum para todos os lotes)
5.9- Será desclassificad a a Carta Proposta apresentada em desconformidade com estes itens.
5.10- Serão desclassificadas ainda as propostas:
a) Que não atenderem as especificações deste Edital;
b) Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços inexeqüíveis (na forma do Art. 48
da Lei de Licitações).
c) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
d) Na proposta prevale(=á, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, estes últimos.
e) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
1) Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente, configurado nas
Propostas de Preços clis proponentes, serão devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma,
como motivo para desclassificação da proposta.
5.11- A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas
e assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados:
a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a licitante
vencedora da licitaçãc. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após o julgamento da
licitação;
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa fisica ou jurídica), aposição do
carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ ou CPF;
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, RG,
nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade e UF, cargo e
fluição na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar contratos em nome da
empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados poderão ser apresentados
após o julgamento da licitação.
5.13- A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subitem 5. 1, inclusive
retratar os preços unitarios e totais, de cada item ao novo valor proposto, contemplando todos os itens do
lote, atualizados em coiisonância com o preço obtido após a fase de lance/negociação.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1- Os INTERESSAI)OS, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada
c/c art. 40 do Decreto Federal n o. 10.024/2019, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a apresentação
dos documentos abaixD relacionados (sub itens 6.3 a 6.7), os quais serão analisados pelo(a) Pregoeiro(a)
quanto a sua autenticidade e o seu prazo de validade.
6.2. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando será encerrada tal possibilidade (Art.
26 § 10 da Lei 10.024/2019), por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) "pdf', "doe",
"xls","png" ou "jpg", observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação
estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br .
OBS': Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. (Art. 26 § 6° da Lei 10.02412019)
OBS2: Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via email, no prazo de 02 (duas) horas, ou conforme o caso, encaminhá-los à
sede da Comissão de ,Pregão no prazo máximo de até 03 (dias) úteis, sob pena de inabilitação.
6.2.1. - Todos os documentos de habilitação exigidos nesse processo deverão ser apresentados em original
ou cópia autenticada, mesmo os documentos digitalizados, que devem retratar fielmente a condição do
documento original ou autenticado. Caso o licitante contrarie ou deixe de apresentar qualquer uma dessas
exigência, o mesmo será inabilitado.
6.2.2. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz,
todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válid s
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para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que
apresentou a documentação.
6.3. RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.31. NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, com a devida aprovação do ato a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
6.3.2. EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - ME!: Certificado da
Condição de Microem:reendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio v'ww.00rtaldoempreendedor.gov.br;
6.3.3. NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrade na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório
de seus admrnistradore;
6.3.4 NO CASO DE OCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do lo al de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
6.3.5. NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO
PAÍS: decreto de autorização expedido pelo órgão competente;
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 1
consolidação respectiva.
6.3.6. COPIA DOC!J1ENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual,
do(s) sócio(s), sócio administrador ou publicação na imprensa oficial dos mesmos, quando se tratar de
sociedade;;
6.4. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante.
6.4.3.1. A comprovaçí.o de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da
Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de
outubro de 2014;
6.4.3.1.1. A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal para as certidões válidas em
24 de março de 2020 devem ser analisadas conforme a Portaria Conjunta n° 555/2020 do Ministério da
Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e ainda observado o que dispõe o art. 30,
parágrafo único da EC i °. 106, promulgada em 7 de maio de 2020;
6.4.3.2. A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
6.4.3.3. A cOmprovaçã..) de REGULARIDADE para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de
Certidão Consolidada I'.egativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.
6.4.4. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através de
Certificado de Regulami Jade - CRF;
6.4.5. Conforme a Emenda Constitucional n°106/2020, fica suspensa a aplicação o disposto no § 30 do art.
195 da Constituição Federal, ficando então suspensa a exigência de comprovação de regularidade com a
Segurídade Social;
6.4.6. Prova de inexistência de débitos inadimplídos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, ce 10 de maio de 1943." (NR), conforme Lei 12.44012011 de 07 de julho de 2011.
6.4.7 As microempres rs e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para eJèito de compr< mação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição:
6.4.8. Havendo algum4 restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) das úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
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declarado o vencedor,lo certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para
a regularização da d cumentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com gfèíto de
certidão negativa, conforme os ditames da Lei Complementar 12312006 alterada pela Lei Complementar

147'2014;
6.4.9. A não-regularí2ação da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à
contratação, sem prç'uízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666193, sendo frcul!ado a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a
revogação da licítaçãc ou ITENS conforme o caso

6.5. RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal ou social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado
dos termos de abertuni, e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta
Comercial - constandc ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso
lhe seja adjudicado o objeto licitado, comprovado através do cálculo dos índices contábeis, devidamente
assinado pelo contado responsável, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
6.5.2. Serão considerajos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim
apresentados:
a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio
da Licitante, acompanhados de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi
extraído.
b) Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei W.
6.404176: registrados eu autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou publicados na
imprensa oficial da U:iião, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a
sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande circulação editado na localidade em que está a sede da
companhia;
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de sua sede; caso a
sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as
sociedades empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial.
d) As empresas constituídas no ano em curso: apresentarão deverão apresentar demonstrativo do Balanço
de Abertura, devidan tente registrados ou autenticados na Junta Comercial do domicílio da Licitante,
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente
registrados na Junta Comercial assinado pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.5.3. Entende-se qu(, a expressão "na forma da lei" constante no item 6.5.1, no mínimo Balanço
Patrimonial, DRE - Demonstração do Resultado do Exercício, DLPA - Demonstração de Lucros e Perdas
acumulados, Termos de abertura e de encerramento, devidamente registrado na junta comercial da sede da
licitante.
6.5.4. As cópias deverio ser originárias do Livro Diário devidamente formalizado e registrado.
6.5.5. A empresa opta:ite pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá apresentá-lo na forma
da lei.
6.5.5.1. Entende-se que a expressão "na forma da lei" constante no item 6.5.5 engloba, no mínimo:
a) Balanço Patrimonial;
b) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;
c) DLPA - Demonstra ão de Lucros e Perdas acumulados;
d) Termos de abertura e de encerramento do Livro Diário;
e) Recibo de entrega c e escrituração contábil digital;
f) Recibo de entrega de escrituração contábil digita1 (Para efeito o que determina o Art. 2° do Decreto N°
9.555, de 6 de novembro de 2018);
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OBS: A autenticação Ie livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio, poderá
ser feita pelo Sistem2 Público de Escrituração Digital - Sped, instituído pelo Decreto n° 6.022, de 22 de
janeiro de 2007, por meio da apresentação de escrituração contábil digital, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. (Art. 1 0 do Decreto N° 9.555, de 6 de
novembro de 2018).

6.5.6. As cópias deverio ser originárias do Livro Diário constante do SPED.
6.5.7. A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções Normativas (RFB n° 1420/2013 e

RFB n° 1594) que tratam do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para maiores informações,
verificar o site ww receita. gov.br , no link SPED. Ficando a exigência de apresentação do Balanço
Patrimonial do último exercício social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 50 das Instruções
Normativas da RFB, bem como o que determina a Jurisprudência no Acórdão TCU 2.66912013 de
relatoria do Ministro \ almir Campelo.
6.5.8. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira, da empresa, em
conformidade com o art. 19, Inciso XXIV da Instrução Normativa n° 06/2013- MPOG, as empresas deverão
apresentar o cálculo dos índices financeiros, sendo qualificadas apenas as que forem consideradas solventes.
Para isso serão utilizadas as seguintes definições e formulações: a boa situação financeira, será baseada na
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), maior que um (>1), Solvência Geral (SG), maior que um (>1) e
Liquidez Corrente (LC , maior que um (>1), cumulativamente, resultantes da aplicação das fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

6.5.9. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Slvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio liquido
de 10% (dez por cento) do Valor Estimado da contratação ou do item/lote pertinente. Tal comprovação
através da Certidão Simplificada da Junta Comercial, com data não inferior a 30 (trinta) dias da data de
abertura do certame.
-

6.5.10. Ficam dispensado da apresentação da exigência prevista no item 6.4.4 e 6.5.1 a 6.5.9 deste tópico a
figura do Microempreíndedor Individual (MEl), devendo comprovar e apresentar as demais exigências.

6.5.11 - podendo o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal ser
anre!,ntadn na fnrna da lEi N° 14.030. DE 28 DE JULHO DE 2020. e a anresentacão da
NORMATIVA N° I.950, DE 12 DE MAIO DE 2020.

6.5.12. JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOS INDICES CONTÁVEIS:
a) Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos licitatórios,
constatou-se a utilização dos índices contábeis acima, conclusivamente, os mais adotados no segmento de
licitações;
b) Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA
da licitante. Caso contrEro, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITARIA da empresa,
colocando em risco a e ecução do contrato.
c) Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art.
37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o
mínimo que o MUNICI PIO DE VIÇOSA DO CEARÁ deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento
do contrato. Ademais, os índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um
"mínimo" de segurança na contratação.
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6.5.13. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa fisica (artigo 31 da
Lei O 8.666/93) em dai a não superior a 30 (trinta) dias.
6.5.14. Para comprovação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar
n° 14712014, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei é necessário
a apresentação, junto com os documentos na fase de Habilitação, além da declaração da condição de
ME/EPP ou MEl a Certidão Simplificada (com data não inferior a 30 (trinta) dias da data de abertura do
certame) expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8°, da IN ti0 103/2007 do DNRC Departamento
Nacional de Registro no Comércio. Conforme o caso.
-

6.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.6.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados,
obrigatoriamente pertinente, equivalentes ou superiores e compatíveis com o objeto desta licitação, expedida
por entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua
execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com
identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa fisica
identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a)
Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações:
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos fornecimentos e emitente do atestado;
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento;
c) descrição dos itens fornecidos;
d) período de execução.
e) local e data da emissão do atestado;
1) identificação (nome cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado.

1

6.7. DEMAIS EXIGENCIAS
6.7.1. Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que
cumpre a proibição prevista no art. 7 1 da CF ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito
anos em atividades ucturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na
condição de aprendiz. Em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do
CNPJ/MF da firma prc ponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar
quem assinou.
6.72. Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as
penas da Lei, de que conhece e Aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem
como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações objeto da licitação. Em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador
do CNPJIMF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar
quem assinou.
6.7.3. Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os
devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em
licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Em papel da própria
empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por
pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou.
-

6.7.4. Será Inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de habilitação,
bem como apresentar, os documentos defeituosos em seus conteúdos e formas.
6.7.5. Os documentos expedidos pela Internei poderão ser apresentados em forma ori2inal ou cópia
reproEráfica sem auknticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de
consulta realizada pela Pregoeira6.7.6. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for a FILIAL,
todos os documentos de verão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, foren emitidos somente em nome da matriz;
6.7.7. Caso o licitante pretenda que uma de suas filiais/matriz que não o participante desta licitação, execute
o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos.
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7. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:
7.1 O Pregão será do tipo Eletrônico o qual será realizado em sessão pública por meio da INTERNET
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de
Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias -BBM.
7.1.1- O Sistema de piegão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias-BBM é certificado digitalmente
por autoridade certificaiora no âmbito da Infra- estrutura de Chaves Públicas Brasileiras -ICP Brasil.
7.1.2- Os trabalhos seião conduzidos por servidor da Prefeitura de VIÇOSA DO CEARA/CE, designado
como(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo "Licitações públicas" constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM
(http://www.bbmnetlicitacoes.com.br ).
7.1.3- O licitante poderá enviar as informações da Carta Proposta comercial e participar das disputas
através do sistema eletrônico através do seu representante devidamente credenciado através do termo
de adesão.
7.2- A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitaçõa da senha pessoal e
intransferível do licititute ou do representante credenciado e subsequente encaminhamento da Carta
Proposta inicial de preços e seus anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico observado as
condições e limites de lata e horário estabelecidos.
7.3- ABERTURA DAS CARTAS PROPOSTAS: A partir do horário previsto no edital, terá inicio à sessão
pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado,
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

7.3.1 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.3.2 - Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão
consideradas lances.
7.3.3 - Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja
inferior ao seu último lr nce e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
7.4 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a
abertura e gerenciameni o simultâneo da disputa de vários lotes/itens da mesma licitação.
7.4.1 - Em regra, a disputa simultânea de lotes/itens obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto,
o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.
7.5- CLASSIFICAÇÃO INICIAL: Abertas as Cartas Propostas o(a) Pregoeiro(a) verificará a conformidade
das Cartas Propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estiverem em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.
7.5.1- A desclassificação de qualquer Carta Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, para
acompanhamento, em tempo real, de todos os PROPONENTES.
7.5.2- O sistema fará, aatomaticamente, a ordenação das Cartas Propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a),
em ordem decrescente de valor, e somente estas estarão aptas a participar da fase de lances.
7.6. MODO DE DISPUTA ABERTO (art. 32 do Decreto Federal no. 10.024/2019): O tem

da etapa d lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O
sistema informará "Dou-lhe uma" quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa
de lances (sessão pública), "Dou-lhe duas" quando faltar OlmOOs (um minuto) e "Dou-lhe irês
- Fechado" quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver
um lance Je preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos
02in00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o
tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance,
reiniciandc a contagem para o fechamento, a partir do "Dou-lhe uma" e, assim, sucessivamente.
7.6.1 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme
explanado acima
7.6.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a
linha do lote/item tambm indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automáti
o ícone de "Dou-lhe uma", "Dou-lhe duas", é exibido;
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7.6.3. O irtervalo mínimo de diferença de valor entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$
50,00 (cinquenta reais). (Art. 31, parágrafo único do Decreto Federal n°. 10.024/2019);

7.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
7.6. Assim que a etapE de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os
artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor
MEIEPPIMEI, conform. procedimento detalhado a seguir:

7.7— DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E COOPERATIVAS:

7.7.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às
cooperativas de que traiam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de
junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:
7.7.2 - Os licitantes d,-verão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da
proposta eletrônica de peços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa7.7.3 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao
tratamento diferenciado.
7.7.4 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as
situações de empate a que se referem os §§ 1° e 2 0 do art. 44 da Lei Complementar 12312006, de 14 de
dezembro de 2006.
7.7.5 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa.
7.7.6 - Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de
microempresa, empresa ie pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a
apresentar os documente s de habilitação, na forma dos itens 6.3 ao 6.7 e 6 deste edital.
7.77 - Caso ocorra a si:uação de empate descrita no item 7.7.5, o pregoeiro convocará o representante da
empresa de pequeno poi te, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por
meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco
minutos.

7.7.8 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima
indicado, as demais mic roempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam
lances ou propostas na situação do item 7.7.5 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar
lances inferiores à menor proposta.
7.7.9 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro apresentar lance inferior ao
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a
disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de
preços.
7.7. 10 - O não oferecininto de lances no prazo especifico destinado a cada licitante produz a preclusão do
direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do inicio do prazo
específico ou após o seu término serão considerados inválidos.
7.7.11— Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, por
desatendimento ao edital. essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de
que trata esta cláusula.
7.7.12— Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta
passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, observado o previsto no item 7.7.6.
7.7.13 - No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do "chat de mensagens".
7.7.14 - A partir da convocação de que trata o item 7.7.13, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, terá 48 (qiurenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada,
através do "chat de mensagens", sob pena de preclusão de seu direito.
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7.7.15 - Caso a microetnpresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a m Lis bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no "chat de mensagens",
conforme, estabelece o item 7.7.14 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de
preços,
7.7.16 - O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica7.7.17 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas mim prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a
regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de
05 (cinco) dias úteis pcderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado
antes do término do prazo inicial.
7.7.17.1 - A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666193, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar
a licitação.
7.8- O sistema informará a Carta Proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for c caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de
menor valor;
7.9- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances, e realizada a classificação final das Cartas
Propostas, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, especialmente quanto à
conformidade entre a Carta Proposta/oferta de menor preço e o valor estimado para a contratação constante
da planilha anexa ao Termo de Referencia e a sua conformidade, decidindo motivadamente a respeito.
7.10- Tratando-se de preço inexequível o(a) Pregoeiro(a) poderá determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua Carta Proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação.

7.10.1. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR:
a) Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatívns com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da rema ieração.
b) Caso necessário, facultativamente o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30min (trinta minutos) para que o
detentor de melhor lane.- envie ao e-mail informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar:
b. 1) Planilha com os cutos do produto de cada item do lote;
b.2) Planilha com custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mão de obra empregada
bem como os encargos aplicados no pessoal envolvido com a entrega.
c) Não sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, o(a) Pregoeiro(a) desclassificará a proposta,
convocando os licitantes remanescentes na ordem de classificação até a apuração de proposta ou lance
vencedor que atenda o requisito de exequibilidade.
d) Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências
habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e as cor dições de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus
anexos.
e) Ocorrendo a situação referida neste subitem, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante para que
seja obtida melhor proposta.
1) Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando nova data e horário para a sua
continuidade.
g) Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá opção,
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 11.123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.11- O lance ofertado lepois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência, sujeitando-se o
licitante desistente às penalidades constantes deste edital.
7.12- Os licitantes que ..presentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis serão considerados
desclassificados, não se admitindo complementação posterior.
7.13- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios,
valor zero ou incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
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7.14.. Não serão adjudicadas Cartas Propostas com preços superiores aos valores estimados para a
contratação constante c a planilha anexa ao Termo de Referencia.
7.15- Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pela(s) Unidade(s) Gestora(s) interessada(s), responsável pela
elaboração e emissão da referida planilha.
7.16- Na hipótese de desclassificação do licitante que tiver apresentado a oferta com menor valor, o(a)
Pregoeiro(a) deverá negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta
que a sua Carta Propo;ta anteriormente oferecida a fim de conseguir menor preço, caso não comprovada a
compatibilidade do licil ante anteriormente classificado.

7.17. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.17.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance
de menor valor por item/lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação,
observados os prazos rara fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e
de qualidade e demais condições definidas neste edital.
7.17.2 - Após o encernimento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de
referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.
7.17.3 - Encerrada a ei apa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a
regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma do Decreto Federal no
10.02412019 e 8.66619 3. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para
habilitação contidas nos itens 6.3 ao 6.7 e 7.7 deste Edital.
7.17.4 - No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar
documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 6.3 ao 6.7 e 7.7, a contar da convocação
pelo pregoeiro através do chat de mensagens.
7.17.5 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 6.3 ao 6.7 e 7.7, ou ainda o envio dos documentos de
habilitação e da propos a de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação
do licitante e consequeilte desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
7.17.6 - Se a proposta OU lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que aienda ao edital.
7.17.7 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências
fixadas neste Edital.
7.17.8 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante
detentor da melhor oferi a deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada
um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.
.

7.17.8.1. Definido o valor final da proposta, o pregoeiro convocará o arrematante para anexar
em campo próprio do sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a proposta de preços
com os repectivos valores readequados ao último lance ofertado no LOTE, (O sistema

Utilizará a distribuição de preço LINEAR para todos os ITENS DO LOTE, NÃO serão
adjudicadas Cartas Propostas com valor superior aos preços máximos estimados por
ITEM pari a contratação), ou o licitante será convocado a encaminhá-la, em formato digital,
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, via email, a ser fornecido, sob pena de inabilitação.
7.17.9. A proposta deverá ser anexada em conformidade com o item 5.11. deste edital.

OBSERVACOES:
a) Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este será realizado no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário.
b) As licitantes encaminharão, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação e a proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço.
c) O envio da proposta r companhada dos documentos de habilitação ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha
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d) Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação por eles
apresentados, até o téninno do prazo para recebimento.
e) Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação ejulganiento da proposta.
1) Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão
disponibilizados para avaliação pelo pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
7.18- ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que
mencionará os licitani es credenciados, as Cartas Propostas escritas e verbais sucessivos, na ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a
mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio.
7.18.1- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja compatível
com os preços de mercado previstos para a contratação, será feita pelo(a) Pregoeiro(a) a adjudicação ao
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunião, após o que, o processo, devidamente
instruído, será encaminhado:
a) à Pregoeira, para fim de análise e parecer;
b) e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homologação e subsequente formalização da Contrato.
7.19- SUSPENSÃO DA SESSÃO: O(a) Pregoeiro(a) poderá, para analisar as Cartas Propostas de preços e
seus anexos, as amostras, os documentos de habilitação ou outros documentos, solicitar pareceres técnicos e
suspender a sessão para realização de diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
7.19.1- O(a) Pregoeiro a) poderá, para analisar as Cartas Propostas de preços e seus anexos, as amostras, os
documentos de habilitação ou outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para
realização de diligêncã, a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
7.19.2- No caso de desconexão do(a) PREGOEIRO(a) no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados. Quando a desconexão do(a) PREGOEIRO(a) persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica poderá ser suspensa., e reiniciada
somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de
mensagem eletrônica :Chat) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
7.20 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: No julgamento das Cartas Propostas/ofertas será declarado vencedor o
Licitante que, tendo ai endido a todas as exigências deste edital, apresentar menor preço, amostra, caso
solicitada, aprovada, cijo objeto do certame a ela será adjudicado, caso não haja interposição de recurso
administrativo.
7.20.1- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste edital.
7.20.2- A intimação do atos proferidos pela administração -- Pregoeiro (a) ou Secretário(s) - será feita por
meio de divulgação na INTERNET, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira
de Mercadorias - BBM no "chat" de mensagem e mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da
íntegra do ato no flandógrafo da Pregoeira da Prefeitura de VIÇOSA DO CEARA, ou Diário Oficial do
Município, conforme o caso.
8- RECURSOS:
S.I. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de
mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, com registro da
síntese das suas razões em campo próprio do sistema, por meio eletrônico, utilizando para tanto,
exclusivamente, campc próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br , dentro do prazo
de até 30 (trinta) minutos. Ficando os demais licitantes desde logo intimados para se desejarem, apresentar
suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
8.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no
sítio, www.bbmnetlicit.mcoes.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças
antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no setor de licitações da Prefeitura Municipal,
localizada na Rua José Siqueira, 396, centro, VIÇOSA DO CEARA - CE., CEP 62.300-000, das 08h às 14h,
aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos.
8.3.- DA FORMALIZ%ÇAO DO RECURSO AMINISTRATIVO (MEMORIAS RECURSAIS):
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8.3.1. Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos:

-

a) O endereçamento à(ao) Pregoeira(o) Oficia! da Prefeitura de VIÇOSA DO CEARÁ - CE;
b) A identificação pre.isa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatónos) se foi o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do
documento de identific ção, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalício;
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados;
d) O pedido, com suas ospecíficações.
8.3.2. Os recursos inter:ostos fora dos prazos não serão conhecidos.
8.4. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará
o objeto do certame ar vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do
procedimento licitatório.
8.5. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal ri 0. 10.024/2019).
8.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.7. Uma vez decidido, os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade
dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante
vencedora e homologari o procedimento licitatório.
8.8. O acesso à fase de nanifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.
8.9. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção do interpor o recurso pelo proponente.
8.10- Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão
admitidos recursos ap:esentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado
legalmente ou não ideni ificado no processo para responder pela Licitante.
8.11. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço
eletrônico https:ihicitaoes.tce.ce.gov.br/ - Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem
como no site oficial do município: https://www.vicosa.ce.gov.br/licitacao.php E ainda no campo próprio do
sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente
na peça recursal.

9. DA(S) DOTAÇÃO ÓES) ORÇAMENTÁRIA(S)
9.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações orçamentárias:
SEAG
SEFIN

SELOG
SE11JR
SEAGRI
SEDIJC
SEDUC
SEDUC
SEDUC
SEDUC
SEDUC

suc
SEINFRA
SENFRA
SENFRA

SECIPS

0305 Secretan a de Administração Geral 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da
Administraçâc Geral
0404 Secretaria de Finanças 04 123 0041 2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0503 Secretaria de Logística e Estr. Administ 19 573 0331 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria
de Logística
1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi 04 122 0037 2.112 Manutenção das Atividades da
Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente
1001 Depto. Ágrícultura,Pec., Psic. e Apicult 20 122 0037 2.106 Manutenção da Secretaria de Agricultura e
Extenção Run.l do Município
0805 Depto. de Transporte Escolar 12 3610238 2.083 Manutenção do PNATE/FIJNDAMENTAL
0805 Depto. de Transporte Escolar 12 362 0246 2.084 Manutenção do PNATEIENSINO MEDIO
0805 Depto. de Transporte Escolar 12 365 0275 2.085 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL
0805 Depto. de Transporte Escolar 12 3610238 2.086 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico
Parceria com 1 stado
1301 Fundo Des da Educação Básica e Vai Magis 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de
Ensino Fundamental 4O%
0804 Depto. de Merenda Escolar 12 361 0220 2.077 Manutenção do PNAEIENSINO FUNDAMENTAL
0807 Secretaria de Educação 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de
Educação
0903 Depto. de Transporte 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal
0904 Guarda Civil Municipal 06 122 08012. 101 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de
Logradouros Fúblicos
0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura 15 4510037 2.087 Manutenção das Atividades da Secretaria Gerai f
de Infra Estrutura
1401 Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado 08 243 0131 2.134 Manutenção do Conselho Tutelar
-
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0601 Depto. de Assistência ao Cidadão 08 241 0121 2.032 Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso
0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia 08 122 0329 2.023 Manutenção das Atividades da

Secretaria da Cidadania e Promoção Social
Departamento de Desenvolvimento Social 08 244 0136 2.038 Manutenção do "Programa de GESTÃO
DA BOLSA IAMILEA" - IGD/PBF
0703 Depto. de Atenção Primária 10 301 0171 2.047 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da
Família - ES
0703 Depto. de Atenção Primária 10 301 0171 2.050 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da
Família - NASF AB
0706 Secretaria de Saúde lO 122 0037 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
0703 Depto. c Atenção Primária 10 301 0171 2.048 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes
Comunitários de Saúde
0702 Depto. de Vigilância à Saúde 10 305 0191 2.066 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr
de Doenç e Agi- Prioritárias
0702 Depto. de Vigilância à Saúde 10 304 0186 2.064 Manutenção das ações do Programa de Vigilância
Sanitária
0603

9.2. ELEMENTOS DF, DESPESA - 3.3.90.30.00 Material de consumo; 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc.

pessoa jurídica
9.3. FONTES DE RECURSO: 1001000000 Recurso Ordinário; 1111000000 Receita de Imposto e Trans. -

Educação; 112000000€ Transferência do Salário Educação; 1123000000 Transferência de Recurso do
PNATE; 1190000000 outros Recursos Vinculados A Educação; 1125000002 Transferência de convênio
Estado/Educaçã; 1113(00000 Transferência do FUNDEB 40%; 1990000003 Outras Vinc. FUNDEF;
1122000000 Transferên.ia de Recurso do PNÀE; 1140000000 Royalty do Petróleo à Educação; 1312000001
Transf. de Convênio União Ass. Social; 1312000002 Transf. de Convênio Estados/Ass. Social; 1990000001
Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce; 1940000000 Outras Vinculações de Transferências; 1311000000
Transferência de Recurso do FNAS; 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio; 1211000000 Receita
de Imposto e Trans. - Saúde;
10. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO:
10.1. DOS ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS:
10.1.1- Até 03 (três) dias úteis à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, qualquer

pessoa fisica ou jurídici poderá solicitar esclarecimentos ao ato convocatório deste Pregão. (Art. 23 do
Decreto Federal n°. 10.024/2019).
10.1.2- O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos. (Art. 23 § 10 do Decreto Federal n°. 10.024/2019)
10.1.3- As respostas as pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a admimsrração. (Art. 23 § 2 0 do Decreto Federal ti°. 10.02412019)
10.2. DA IMPUGNAÇÃO:
10.2.1- Decairá do direi-:o de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração qualquer

pessoa por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Art. 24 do Decreto
Federal ri0. 10.02412019)
10.2.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito ciii julgado da decisão a ela pertinente.
10.2.3- A impugnação níio possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e do 3 anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento da impugnação. (Art. 24 § 1 ° do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
10.2.3.1- A resposta do Pregoeiro será disponibílizada a todos os interessados mediante anexação no sistema
do órgão promotor e posieriomiente disponibilizado no site do Portal de Licitações do Tribunal de Contas do
Estado do Ceará - TCE no sitio: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ (Portal de Licitações dos Municípios do
Estado do Ceará) e ainda https:Ilwww.vicosa.ce.gov.br/licitacao.php (Portal de Licitações do Município de
Viçosa do Ceará).
10.2.4- A concessão de efeito , suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do p:ocesso de licitação. (Art. 24 § 2 ° do Decreto Federal d. 10.024/2019).
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10.2.5- Acolhida a peti;ão de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos
do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das Cartas Propostas. (Art. 24 § 30 do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
10.2.6- Qualquer modiicação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original.
10.3. DAS FORMALIDADES DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL:
10.3.1- Somente seri o aceitas solicitações de esclarecimentos, ou impugnações mediante petição

confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os
seguintes requisitos:
1- o endereçamento ao(i) Pregoeiro(a) da Prefeitura de VIÇOSA DO CEARA;
II- a identificação pre.isa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do
documento de identificrão, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Pregoeira da Prefeitura
de VIÇOSA DO CEAR A, dentro do prazo editalícia;
III- o fato e o flmdamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
1V-o pedido, com suas especificações.
10.4- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos
do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das Cartas Propostas,
10.4.1- Qualquer modi ricação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a fonnulação das Cartas Propostas.
10.5- DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade
superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou
permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta,
fixando o prazo para a resposta.
10.5.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo (a) Pr.goeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
10.6- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE poderá revogar ou
anular esta licitação, em qualquer etapa do processo.

1 11.0- DO CONTRATO

li.!. Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de Preços, que
deverá ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de convocação
encaminhada à licitante vencedora
11.2. A recusa injuslifl.ada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" no prazo estabelecido no
subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita às penalidades previstas
no item 13. do Edital;
11.3. Considera-se com 3 parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seu Anexo, bem
como os demais elemen.os concernentes à licitação, que serviram de base ao processo licitatório.
11.4. O prazo de convoc ação a que se refere o subitein 11. 1, poderá ter uma única prorrogação com o mesmo
prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
11.5. E facultado à Administração, quando o convocado não assinar o "Termo de Contrato" no prazo e
condições estabelecido:;, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação
estabelecida pela Comi.são, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores.

1 11.6- DOS PRAZOS

11.6.1. Os serviços/bens objetos desta licitação deverão ser executados e concluídos até 31 (trinta e um) de
e/ou a entrega total dos bens, que Deverão ser entregues no prazo máximo de até 10
(dez) dias uteis, a contar do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO expedida pela administração,
no Almoxarifado Centr.l, localizado à Avenida José Figueira S/N - Centro - Viçosa do Ceará - CE, Para a
execução dos SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS a licitante vencedora deverá recolher
dezembro de 2020,
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entregar os pneus no Setor de Transportes situado no Loteamento Conviver II, bairro Igreja do Céu, Viçosa
do Ceará - Garagetri Municipal ou em local determinado na ORDEM DE FORNECIMENTO /
AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO, de forma parcelada, continua, ou conforme determinado na
ORDEM DE FORNECIMENTO / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
11.6.2. Os pedidos de ,rorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo
cronograma fisico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e
julgados pela fiscalização da Secretaria competente da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará-CE.
11.6.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria competente, até 10 (dez) dias antes
da data do término do prazo contratual.
11.6.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de
48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria competente da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará -CE,
não serão considerados como inadimplemento contratual.
11.7-DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
11.7.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n 2 8.666/93 e suas
alterações posteriores;
11.7.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
11.7.3. Comunicar à Ccntratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
11.7.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.
11.8-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.8.1. Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta
Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
11.8.2. Manter durant toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as con lições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
11.8.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados;
11.8.4. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o
bom andamento e a boa prestação dos serviços;
11.8.5. Facilitar a ação ia fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos
que forem solicitados pela CONTRATANTE;
11.8.6. Responder perante a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará -CE, mesmo no caso de ausência ou
omissão da fiscalização indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA
adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades
competentes e das disposições legais vigentes;
11.8.7. Responder, pelante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da
CONTRATANTE, faze uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a
não ser para fins de execução do contrato;
11.8.8. Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;
11.8.9. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
Viçosa do Ceará -CE per eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da
CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Viçosa do
Ceará -CE;
11.8.10. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
11.8.11. Responder, pec Limariamnente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado,
Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
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11.8.12. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho e legislação pertinente;

11.9. DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS:
11.9.1. Conforme descrição detalhada no Termo de Referência Anexo 1 deste edital.
-

12. DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
12.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados
a incidência de todos os tributo s, encargos
trabalhistas, prevideniários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e
demais despesas prev.síveis que possam incidir sobre o fornecimento dos bens licitados, inclusive a margem
de lucro.
12.2. PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as
ordens de compras/autorizações de fornecimento expedidas pela administração, de conformidade com as
notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais,
Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da Carta Proposta.
12.2.1. O pagamento :erá efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada
neste subitem, observadas as disposições Editalicias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou
através de cheque nontinal.
12.3. REAJUSTE: Os valores constantes das Cartas Propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12
(doze) meses do seu egistro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP -M da Fundação Getúlio
Vargas.
12.4. REEQUILIBRf O ECONÔMICO - FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,

ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal
situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, 11, "d" da Lei

Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
13. DAS SANÇÕES

13.1- O licitante que crnvocado dentro do prazo de validade da sua Carta Proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a Carta Proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de VIÇOSA DO
CEARA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais
cominações legais:
13.1.1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) recusar em celebrar contrato quando regularmente convocado;
b) apresentar documeni ação falsa exigida para o certame;
c) não manter a Carta Proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo.
13.1.2- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, até o
limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de
retardamento na execução do contrato;
13.1.3 multa moratórii de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a
-

30 (trinta) dias na prestação do serviço licitado.
13.2 Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do
contrato, ás atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou
descumprimento por ptrte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato
ou em outros documentos que o complementenm, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem
prejuízo das demais sarções previstas na Lei no 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520102, as
-

seguintes penas:
13.2.1- advertência,
13.2.2- multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado.
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13.3- O valor da mult -i aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
13.3.1- Se o valor da r tulta não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a
que a Contratada fizer jus.
13.3.2- Em caso de irexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ot, inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução
fiscal, com os encargos correspondentes.
13.4- A inexecução tot:d ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei.
14.- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo
administrativo, assegur ida a ampla defesa e o contraditório.
14.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o MUNICIPIO DE
VIÇOSA DO CEARA e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de VIÇOSA DO CEARA pelo prazo
de até 05 (cinco) anos.
15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
15.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação,
de contratação e de excução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes
práticas:
a) "prática corrupta": e ferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciara ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execuçã:) de contrato;
c) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do
contrato.
e) "prática obstrutiva":
(1) destruir, falsificar, 2 Iterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes
do organismo financeir. multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de
prática prevista neste sii bitem;
(2) atos cuja intençãc seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1- As normas que d sciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do regular
funcionamento da admiíiistração.
16.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessão e pelo(s) Secretário(s)
Ordenador(es) de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93.
163- O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua Carta Proposta durante a
realização da sessão pública deste Pregão.
16.4- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.
16.5- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação
referente ao presente edital.
16.6- A Homologação c.o presente procedimento será de competência do(s) Secretário(s) Gestor (es).
16.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se o
dia do vencimento, obiervando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal
Município, exceto quan lo for expressamente estabelecido em contrário.
16.8- Para dirimir, na sfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da
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16.9- Qualquer inform;tção poderá ser obtida pelo telefone: (088) 3632 1448. Não haverá comunicação por
este canal com a pre.oera durante a sessão do pregão até a sua finalização, com a divulgação dos
vencedores.
16.10- Cópias do ediial e anexo serão fornecidas aos interessados ou poderá ser lido através do site,
www.bbmnetlicitacoes com.br . Bem como no site do TCE no sitio: https:/flicitacoes.tce.ce.gov.br/, e no site
da Prefeitura Municipa de Viçosa do Ceará: https://www.vicosa.ce.gov.brllicitacao.php .
16.11- O Edital poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da Pregoeira da Prefeitura de Viçosa
do Ceará, exceto o valor estimado para contratação que possuirá caráter sigiloso, fundamentado no art. 15, §
lo do Decreto Federal a°. 10.024/20 19, e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de
controle externo e interio.
16.12- Todas as norma inerentes às contratações do objeto deste certame, discriminadas no Anexo - Termo
de Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes
quando da elaboração de suas Cartas Propostas.
16.13- No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de indenização,
fica assegurada a autoridade competente:
• Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos
interessados na forma da legislação vigente;
• Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência
aos interessado, mediante publicação na imprensa oficial.
16.14- Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre o disposto no
presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Pregoeira (endereço mencionado no Edital), até
03 (três) dias correntes anteriores à data fixada para a realização da Licitação, que serão respondidas,
igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de nota de esclarecimento a ser
anexado ao Portal de L3 citação - TCE - https://Iicitacoes.tce.ce.gov.br/, no campo correspondente. (Art. 40,
inciso VIII da Lei 8.66(193).

VIÇOSA DO CEARÁ - CE, 22 de dezembro de 2020.

FLÁVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO

Li. Em cumprimento ao artigo 7 9 c/c artigo 6, IX da lei 8.666193 e suas alterações, fora elaborado Projeto
básico para a AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS para o Município de Viçosa do Ceará.
2-OBJETO

2.1. AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS para aten ler as demandas do município de Viçosa do Ceará, conforme as quantidades e
especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência - Anexo 1 - A.
3- FUNDAMENTO LEGAL
3.1. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO

POR LOTE, com amparo legal integralmente à legislação que se aplica à modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. O
fornecimento dos bens/serviços tem amparo legal disposto na Lei Federal nQ 8.666/93 de 2 1.06.93 e suas
alterações posteriores e na Lei Complementar n 2 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/14, e nas
demais normas legais api icáveis, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
3.2. A aquisição desses bens tem amparo legal disposto na Lei n. 10.520 de 17 de junho de 2002, Decreto
Federal n2. 10.024, de 2(1 de setembro de 2019, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente
definidos, mediante as especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade
Pregão, na Deliberação CONTRAN n.° 64/2008 e na Resolução Municipal CMS n° 036/2018 de 28 de novembro
de 2018.
4—JUSTIFICATIVA
4.1. Dotar de baterias, fluidos, graxas, óleos lubrificantes e pneus para os transportes da: SECRETARIA DE
TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE, dando continuidade aos serviços prestados pela mesma;
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, para atender as necessidades do Transporte Escolar, Supervisão Escolar, Merenda
Escolar e CoordenadoriE do Ensino Municipal; SECRETARIA DE SAÚDE, para atender as necessidades dos
transportes da Secretari i de Saúde e dos demais programas; SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, para dar continuidade aos serviços que necessitam de deslocamento dos funcionários desta secretaria;
SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL, para atender as necessidades dos transportes dessa

secretaria; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL para os veículos deste setor, onde os mesmos auxiliam no
desenvolvimento das atividades da Administração Geral; SECRETARIA DE FINANÇAS, para atender as
necessidades dos transportes da Secretaria de Finanças; SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA
ADMINISTRATIVA, para atender as necessidades dos transportes da Secretaria de Logística e Estratégia
Administrativa; e SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, para atender as necessidades do sistema
rodoviário municipal e guarda municipal, para serem usadas a serviço da prefeitura municipal de Viçosa do
Ceará.
4.2. O bem, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são
geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a
decisão de compra/contratação com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no
mercado.
4.3. DA JUSTIFICATWA DO AGRUPAMENTO POR LOTE:

4.3.1 A licitação, para a c:ntratação de que trata o objeto deste Termo de Referência, em lote justifica-se pela
necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar
descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois
a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de
um padrão de qualidale e eficiência que pode ser acompanhado ao longo do fornecimento dos
produtos/serviços, o que lica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos fornecedores.
4.3.2. O não parcelamentc do objeto em itens, nos termos do art. 23, §10, da Lei n° 8.668/1983, neste caso, se
demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação,
visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla
competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de
atender a contento as necc ssidades da Administração Pública.
4.3.3. O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de
um único contrato e os transtornos que poderiam surgir com a existência de duas ou mais empresas para a
execução e supervisão do fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os princípios da eficiência e
economicidade, é imprescindível a licitação por grupo/lotes.
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4.3.4. "Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde
que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si" - Acórdão
5.2601201114 Câmara - TCU;
4.3.5. A adoção da adjudicação por LOTE por grupo/lote, demonstra-se ser mais vantajoso dessa escolha
comparativamente ao critério usualmente requerido de adjudicação por Menor Preço POR ITEM, em
cumprimento às disposições dos arts. 39, § 1, inciso 1, art. 15, inciso IV, e 23, §§ 1 2 e 2, todos da Lei n.
8.66611993;
S. DO VALOR ESTIMADO

5.1. O valor estimado para contratação possuirá caráter sigiloso, fundamentado no art. 15, § 1 9 do Decreto
Federal n9 . 10.024/201, e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e
interno.
52. Sendo imediatamente tornado público somente após o encerramento da fase de lances (fundamentado no
art. 15, § 2 9 do Decreto Federal n 2. 10.024/2019)
6— DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada do produto, marca, a quantidade solicitada, o

valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas,
tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos/serviços,
mesmo que não estejam -egistrados nestes documentos;
61.1. A empresa deverá fazer constar da sua proposta à garantia dos produtos/serviços contra qualquer defeito
de fabricação ou de embalagem, sob pena de constatado alguma imperfeição, ter os produtos/serviços
devolvidos e a empresa submetida às penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores
Municipais.
6.2 - Após a convocação do último classificado na disputa de lances verbais e este sendo desclassificado, a
Pregoeira declarará o fra asso do presente certame ou do ITEM/LOTE.
6.2.1. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor valor, por LOTE, desde que atenda
as exigências contidas ne te Termo de Referência Anexo 1 - A e no edital da Licitação.
6.3. RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.3.1. NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, com a

devida aprovação do ato a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
6.3.2. EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no
sítio www.portaldoemprendedor.gov.br ;
6.3.3. NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- EIRELI: ato constitutivü, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
6.3.4 NO CASO DE SOCIIDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua s ide, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
6.3.5. NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de
autorização expedido pek> órgão competente;
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
6.3.6. CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual, do(s) sócio(s),

sócio administrador ou pi blicação na imprensa oficial dos mesmos, quando se tratar de sociedade;;
6.4. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.4.1. Prova de inscrição r o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

6.4.2. Prova de inscrição iio cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinen ::e ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante.
6.4.3.1. A comprovação d REGULARIDADE para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certidão de
regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela
Receita Federal do Brasil ia forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n 9 1.751, de 2 de outubro de 2014;
6.4.3.1.1. A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal para as certidões válidas em 24 de
março de 2020 devem ser analisadas conforme a Portaria Conjunta n° 555/2020 do Ministério da
Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e ainda observado o que dispõe o art. 39, parágrafo
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o
único da EC n. 106, promulgada em 7 de maio de 2020;
6.4.3.2. A comprovaçãc de REGULARIDADE para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
6.4.3.3. A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão
Consolidada Negativa di Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.
6.4.4. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através de
Certificado de Regularidade - CRF;
6.4.5. Conforme a Emenda Constitucional n°10612020, fica suspensa a aplicação o disposto no § 3Q do art. 195
da Constituição Federal, ficando então suspensa a exigência de comprovação de regularidade com a Seguridade
Social;
6.4.6. Prova de inexistêiicia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 10 de maio de 1943." (NR), conforme Lei 12.440/2011 de 07 de julho de 2011.
6.4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de reguaridade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;
6.4.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cuj termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização do
documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os
ditames da Lei Complementar 12312006 alterada pela Lei Complementar 14712014;
6.4.9. A não-regularizaçúo da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666193, sendo facultado a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordera de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação, ou ITENS,
conforme o caso

6.5. RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal ou social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta
Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe
seja adjudicado o objeto licitado, comprovado através do cálculo dos índices contábeis, devidamente assinado
pelo contador responsável, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
6.5.2. Serão considerad',s como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim
apresentados:
a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
Licitante, acompanhado5 de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído.
b) Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei n 2
6.404176: registrados c u autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; ou publicados na
imprensa oficial da Uniã:, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da
companhia; ou, ainda, em jornal de grande circulação editado na localidade em que está a sede da companhia;
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de sua sede; caso a sociedade
simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades
empresárias, inclusive qi tanto ao registro na Junta Comercial.
d) As empresas constiti,iidas no ano em curso: apresentarão deverão apresentar demonstrativo do Balanço de
Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do domicilio da Licitante, acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta
Comercial assinado pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Flegional de Contabilidade.
6.5.3. Entende-se que a xpressão "na forma da lei" constante no item 6.51, no mínimo Balanço Patrimonial,
DRE - Demonstração do Resultado do Exercício, DLPA - Demonstração de Lucros e Perdas acumulados, Termos
de abertura e de encerra nento, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante.
6.5.4. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário devidamente formalizado e registrado.
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6.5.5. A empresa optani.e pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá apresentá-lo na forma da
lei.
65.5.1. Entende-se que ..t expressão "na forma da lei" constante no item 6.5.5 engloba, no mínimo:
a) Balanço Patrimonial;
b) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;
c) DLPA - Demonstraçãc de Lucros e Perdas acumulados;
d) Termos de abertura € de encerramento do Livro Diário;
e) Recibo de entrega de escrituração contábil digital;
f) Recibo de entrega de escrituração contábil digital; (Para efeito o que determina o Art. 2L1 do Decreto NQ 9.555.
de 6 de novembro de 2018);
OBS: A autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio, poderá ser
feita pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, instituído pelo Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de
2007, por meio da apresentação de escrituração contábil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Mitiistério da Fazenda. (Art. 1 9 do Decreto N 2 9.555, de 6 de novembro de 2018).
6.5.6. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED.
6.5.7. A Escrituração Di;ital deverá estar de acordo com as instruções Normativas (RFB n° 142012013 e RFB n 2
1594) que tratam do Si5:tema Público de Escrituração Digital - SPED. Para maiores informações, verificar o site
www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a exigência de apresentação do Balanço Patrimonial do último
exercício social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5 9 das Instruções Normativas da RFB, bem
como o que determina a Jurisprudência no Acórdão TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
6.5.8. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da empresa, em
conformidade com o ar t. 19, Inciso XXIV da Instrução Normativa n 2 06/2013- MPOG, as empresas deverão
apresentar o cálculo dos índices financeiros, sendo qualificadas apenas as que forem consideradas solventes.
Para isso serão utilizadas as seguintes definições e formulações: a boa situação financeira, será baseada na
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), maior que um (>1), Solvência Geral (SG), maior que um (>1) e
Liquidez Corrente (LC), maior que um (>1), cumulativamente, resultantes da aplicação das fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
6.5.9. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Gecal (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio liquido de 10% (dez
por cento) do Valor Estimado da contratação ou do item/lote pertinente. Tal comprovação através da Certidão
Simplificada da junta Cc'mercial, com data não inferior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame.
6.5.10. Ficam dispensado da apresentação da exigência prevista no item 6.4.4 e 6.5.1 a

65.9 deste tópico afigura do Microempreendedor Individual (MEl), devendo comprovar e
apresentar as demais exigências.
6.5.11 - podendo o B.ilanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal ser
apresentado na forma da LEI N9 14.030. DE 28 DE I1JLHO DE 2020. e a apresentação da Escrituração
Contábil DiItaI (ECI)) referente ao ano-calendário de 2019 conforme INSTRUCÃO NORMATIVA N 9 1.950.

6.5.12. JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOS INDICES CONTÁVEIS:
a) Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos licitatórios, constatouse a utilização dos índice:; contábeis acima, conclusivamente, os mais adotados no segmento de licitações;
b) Portanto, o atendime rito aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da
licitante. Caso contráric, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa,
colocando em risco a execução do contrato.
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c) Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37,
XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que
o MUNICÍPIO DE VIÇOS, 1 DO CEARÁ deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais,
os índices escolhidos 1 oram democráticos, na medida em que estabelecem um "mínimo" de segurança na
contratação.
6.5.13. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (artigo 31 da Lei n°
8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias.
6.5.14. Para comprovação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n 2
147/2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei é necessário a
apresentação, junto com os documentos na fase de Habilitação, além da declaração da condição de ME/EPP ou
ME! a Certidão Simplificada (com data não inferior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame) expedida
pela Junta Comercial, nos termos do art. 8 9, da IN n 2 103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no
Comércio. Conforme o c Lso.
6.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.6.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados,
obrigatoriamente pertirente, equivalentes ou superiores e compatíveis com o objeto desta licitação, expedida
por entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua
execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com
identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física
identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a)
Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações:
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos fornecimentos e emitente do atestado;
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento;
c) descrição dos itens fornecidos;
d) período de execução;
e) local e data da emissã do atestado;
1) identificação (nome e argo ou função) e assinatura do signatário do atestado.

6.7. DEMAIS EXIGENCIAS
6.7.1. Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a
proibição prevista no a t 72 da CF - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em
atividades noturnas, prigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de
aprendiz. Em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou.
6.7.2. Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas
da Lei, de que conhece e Aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da
licitação. Em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma
proponente, assinadas p4 r pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou.
6.7.3. Declaração da Li 2itante em papel timbrado e assinado pelo representante legal » declarando para os
devidos fins, sob as peralidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em
licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Em papel da própria
empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente » assinadas por pessoa
legalmente habilitada e c ue seja possível. Identificar quem assinou.
6.7.4. Será Inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de habilitação, bem
como apresentar, os doci imentos defeituosos em seus conteúdos e formas.
6.7.5. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia
renrográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de
consulta realizada pela Pregoeira.
6.7.6. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for a FILIAL, todos
os documentos deverãc estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
6.7.7. Caso o licitante pretenda que uma de suas filiais/matriz que não o participante desta licitação, execute o
futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos.
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6.8 - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.8.1. Para o fornecirr ento dos produtos será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas
cláusulas todas as comi ições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de
licitação, do Termo de Referência, e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora.
6.8.2. O prazo de vigên:ia do contrato será até 31 de dezembro de 2021. E os produtos deverão ser entregues,
no período máximo de :o (trinta) minutos, após o recebimento da Ordem de Compra.
6.9 - LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS.
6.9.1. - Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado central na Avenida José Figueira s/n - Centro de

Viçosa do Ceará - CE, so responsabilidade da empresa.
6.9.1.1 - Para a execuç.o dos SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS a licitante vencedora deverá recolher e
entregar os pneus no Setor de Transportes situado no Loteainento conviver II, bairro Igreja do Céu,
Viçosa do Ceará - Garagem Municipal.
6.9.2. - Os produtos serão recebidos e atestados seu recebimento por servidor designado e responsável pelo

Setor de Transportes.
6.9.3. A Empresa contritada deverá entregar os produtos no horário das 08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às

15:00 h, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos os produtos fora do expediente
de trabalho. Os produt)s deverão ser entregues até no máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do
recebimento da ordem de compra.
7- RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1. Os produtos serãc novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço
constante no item 6.9.1, devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte
manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais.
7.2. Os produtos serão recebidos da seguinte forma:
- Provisoriamente, no Ito da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com as
especificações constantes da proposta da empresa, marca modelo, embalagem, especificações técnicas e níveis de
desempenho mínimo exigidos.
- Definitivamente, apó. a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.
No caso de a entrega ser efetivada por terceiros - transportador ou semelhante, o recebimento será conforme
descrito acima. No entanto, o recebimento provisório e definitivo poderá, também, ser efetuado
concomitantemente, de5 de que esteja presente um representante da empresa fornecedora e que os produtos
sejam devidamente conferidos, conforme descrito acima.
8— DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA
8.1. A entrega dos prodtos será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria Solicitante, o qual deverá

atestar os documentos d.i despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.
8.2. A presença da fiscalização da Secretaria Solicitante, não elide nem diminui a responsabilidade da empresa
contratada.
8.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo
com as exigências, ou aqi tele que não seja comprovadamente original e novo, assim considerado de primeiro uso,
bem como, determinar prazo para substituição do material eventualmente fora de especificação.
9- RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties,
seguros, fretes - carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer
ônus para a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará.
9.2. Manter a compatibil dade com as obrigações assumidas durante todo o processo desta compra.
9.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto entregue em desacordo com as especificações exigidas
e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu consumo
dentro do período de garantia.
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua
culpa ou dolo até a entrega do produto no Almoxarifado, incluindo as entregas feitas por transportadoras.
9.5. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido.
9.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução desta
aquisição.
9.7. Aceitar nas mesmas :ondições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25%
(vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1° e 20 da Lei
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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10- DA GARANTIA

10.1. Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantia referente a defeitos de fabricação ou outros,
conforme relatado na Especificação do produto, ou se omitida esta, por período mínimo de 12 (doze) meses,
e/ou de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
11- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

11.1. Designar servidor da Secretaria Solicitante, para proceder no recebimento dos produtos;
11.2. Rejeitar os procutos que não atendam aos requisitos das especificações constantes do Termo de
Referência;
113. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.
12— CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento sei á efetuado em parcela única, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos,

conforme Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, atestado de recebimento definitivo dos
produtos e contra recibo.
122.0 pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária, contra qualquer
banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta
corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
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ANEXO IA - TABELA ESPECIFICAÇÕES

ITEM
1
2

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

LOTE 01: LUBRIFICANTES
ESPECIFICAÇÃO
UNID.
QUANT.
FLUIDO ARLA 32 PARA REDUÇÃO DE EMISSÃO
DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO (NOX) GALÃO
180
EMBALAGEM 20 LITROS
FLUIDO PARI DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF
LITRO
295
SUFIXO A— EM3ALAGEM DE 1 LITRO
FLUIDO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA DEXRON II
LITRO
161
- EMBALAGEM DE 1 LITRO
FLUIDO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA DEXRON
LITRO
15
111 - EMBALAGEM DE 1 LITRO
FLUIDO
PARA
SISTEMA
DE
DIREÇÃO
HIDRÁULICA DEXRON VI - EMBALAGEM DE 1
LITRO
10
LITRO
FLUIDO PARA SISTEMA DE EMBREAGEM E
FREIO ISO 7303 (NH 610A) - EMBALAGEM DE
GALÃO
4
20 LITROS
FLUIDO PARA SISTEMA DE FREIO E
EMBREAGEM DOT 5.1 - EMBALAGEM COM 500
UNID.
567
ML
FLUIDO PARA SISTEMA DE FREIOS ISO VG15
- LITRO
15
EMBALAGEM DE 1 LITRO
GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO PARA
LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS AUTOMOTIVOS E
UNID.
48
ROLAMENTOS GRAU NLGI - 2 DESTINADA A
MÚLTIPLAS APLICAÇÕES - EMBALAGEM COM
20 KG
GRAXA FORMULADA A BASE DE SABÃO DE
LÍTIO E ÓLEOS 4INERAIS, DE COR AZUL PARA
A LUBRIFICAÇÃO DE MANCAIS PLANOS,
ROLAMENTOS, ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS,
UNJD
12
PARTES MÓVEIS DE MÁQUINAS, EIXOS
CARDANS, PINOS, ARTICULAÇÕES DE CHASSIS E
CUBOS DE RODAS AUTOMOTIVOS GRAU NLGI 2— EMBALAGEM COM 20 KG
PARA
DE
ARREFECIMENTO
LÍQUIDO
LITRO
50
RADIADORES A BASE DE CARBOXILATOS EMBALAGEM COM 1 LITRO
PARA
ARREFECIMENTO
LÍQUIDO
DE
LITRO
670
RADIADORES A BASE DE ETILENOGLICOL EMBALAGEM COA 1 LITRO
ARREFECIMENTO
PARA
LÍQUIDO
DE
LITRO
417
BASE
DE
MONO
RADIADORES
A
ETILENOGLJCOL - EMBALAGEM COM 1 LITRO
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO
LITRO
40
AUTOMÁTICA ATF SP III - EMBALAGEM COM 1
LITRO
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR
LITRO
200
FLEX SAE 5W30 API SN - EMBALAGEM COM 1
LITRO
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR
350
LITRO
FLEX SAE 5W40 API SN - EMBALAGEM COM 1
LITRO
ÓLEO LUBRIFICA '4TE PARA MOTOR DIESEL SAE
LITRO
150
5W40 ACEA A3/ B4 - EMBALAGEM COM 1 LITRO
1 ÓLEO LUBRIFIC/NTE PARA MOTOR 4T SAE 1 LITRO 1 150 i

V. UNIT.

V. TOTAL

R$ 111,00

R$ 19.980,00

R$ 37,33

R$ 11.012,35

R$ 41,28

R$ 6.646,08

R$ 53,73

R$ 805,95

R$47,56

R$475,60

R$ 223,67

R$ 894,68

R$ 26,33

R$ 14.929,11

R 4282

R 64230

R$ 249,48

R$ 11.975,04

R 34139

R$ 409668

R$ 33,63

R$ 1.681,50

R$ 39,90

R$ 26.733,00

R$ 21,49

R$ 8.961,33

R$ 47,77

R$ 1.910,80

R$ 41,75

R$ 8.350,00

R$ 42,60

R$ 14.910,00

R$ 42,57

R$ 638550

R$ 25,87

T
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19

20

21
22
23

24

25
26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

10W30 API Sj - EMBALAGEM COM 1 LITRO
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX SAE
10W30 API SG OU SUPERIOR - EMBALAGEM
COM 20 LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO
MANUAL EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO, EIXO
TRASEIRO, PARA CÂMBIO, EIXO TRASEIRO E
LEVANTE HIDRÁULICO SAE 10W30 API GL 4 EMBALAGEM COM 20 LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX SAE
10W30 API SN - EMBALAGEM COM 1 LITRO
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 4T SAE
10W40 API SL •- EMBALAGEM COM 1 LITRO
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL
10W 40 SEMI5 SINTÉTICO - EMBALAGEM COM
20 LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL
SAE 15W 40 API CJ4 - EMBALAGEM COM 20
LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TANDEM E FREIOS
SAE 20W40 AI'l G1,4 - EMBALAGEM COM 20
LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL SAE
20W50 API CH4. - EMBALAGEM COM 20 LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 4T SAE
20W50 API SI, - EMBALAGEM COM 1 LITRO
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX SAE
25W60 API SL - EMBALAGEM COM 1 LITRO
LUBR FICANTE
PARA
SISTEMA
ÓLEO
HIDRÁULICO,
PARA
TRANSMISSÃO,
DIFERENCIAL, COMANDO FINAL, COMANDO
TANDEM, ROLAMENTOS DA PONTA-DE-EIXO
DAS RODAS E COMPRESSOR SAE 30 EMBALAGEM COM 20 LITROS
ÓLEO LUBRIF CANTE PARA COMPRESSOR
PERFURATRIZ)
GRAU
DE
(COMBOIO
VISCOSIDADE 46 - EMBALAGEM COM 20
LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE MARCHA
DA TRAÇÃO PERMANENTE SAE 50 EMBALAGEM CC M 20 LITROS
PARA
SISTEMA
ÓLEO
LUBRI ICANTE
HIDRÁULICO 150 VG 68 - EMBALAGEM COM 20
LITROS
ÓLEO LUBRIFCANTE PARA CAIXA DE
MUDANÇA SAE 75W PARA VAN MERCEDESBENZ - EMBALAEM COM 1 LITRO
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE
MUDANÇA E DIFERENCIAL SAE 75W API GL4 EMBALAGEM CO A 1 LITRO
PARA
LUBRIFICANTE
SINTÉTICO
ÓLEO
CAIXA
DE
DIFERENCIAL
TRASEIRO
E
TRANSFERÊNCIA SAE 75W 90 API GL 5 PARA
CAMINHONETE FIAT- EMBALAGEM COM 1
LITRO
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE
DIFERENCIAIS
E
TRANSFERÊNCIA,
TRANSMISSÃO MANUAL SAE 80W90 API G1,5
EMBALAGEM COM 1 LITRO

-

GALÃO

10

R$ 408,67

R$ 4.086,70

GALÃO

25

R$ 489,94

R$ 12.248,50

LITRO

438

R$ 28,27

R$ 12.382,26

LITRO

530

R$ 36,83

R$ 19.519,90

GALÃO

80

R$ 423,18

R$ 33.854,40

GALÃO

334

R$ 335,27

R$ 111.980,18

GALÃO

25

R$ 394,27

R$ 9.856,75

GALÃO

101

R$ 417,33

R$ 42.150,33

LITRO

110

R$ 20,54

R$ 2.259,40

LITRO

200

R$ 23,24

R$ 4.648,00

GALÃO

14

R$ 443.33

R$ 6.206,62

GALÃO

25

R$ 324,13

R$ 8.103,25

GALÃO

9

R$ 495,64

R$ 4.460,76

GALÃO

160

R$ 262,88

R$ 42.060,80

LITRO

75

R$ 51,78

R$ 3.883.50

LITRO

51

R$ 49,94

R$ 2.546,94

LITRO

12

R$ 44,44

R$ 533,28

LITRO

766

R$49,33

R$37.786,78
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37
38

40

41

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL
TRASEIRO AUTOBLOCANTE SAE 85W140 API
GL 5— EMBALAGEM 20 LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE PARÁ DIFERENCIAL SAE
85W 140 API C L5 - EMBALAGEM 20 LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL
DIANTEIRO,
PARA
REDUTORES
FINAIS
DIANTEIROS E REDUTOR DO GUINCHO SAE 90
API GL5 - EMBLAGEM 20 LITROS
ÓLEO
LUBfJFICANTE
PARA
SISTEMA
HIDRÁULICO ISO VG 100 - EMBALAGEM 20
LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE PARÁ CAIXA DE BOMBAS
E REDUTORES DE TRAÇÃO ISO VG 220 EMBALAGEM 2 LITROS

GALÃO

3

R$ 414,17

R$ 1.242,51

GALÃO

83

R$ 410,53

R$ 34.073,99

GALÃO

11

R$ 370,94

R$ 4.080,34

GALÃO

10

R$ 303,07

R$ 3.030,70

GALÃO

20

R$ 305,12

R$ 6.102,40

VALOR TOTAL LOTE 01

R$551-368,71 _

LOTE 02: BATERIAS
1TEM

42

45

46

47

48

ESPECIFICAÇÃO
BATERIA
COM
CAPACIDADE
DE
4
AMPÈRES/ HORA
(AH);
CORRENTE
DE
ARRANQUE A FRIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 40 AMPÈRES; POLARIDADE LADO DIREITO;
COM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO
MÍNIMO 06 MESES.
BATERIA
CCM
CAPACIDADE
DE
5
AMPÈRES/HORA
(AH);
CORRENTE
DE
ARRANQUE A FRIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 50 AMPÊRE:; POLARIDADE LADO DIREITO;
COM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO
MÍNIMO 06 MESES.
DE
6
BATERIA
COM
CAPACIDADE
CORRENTE
DE
(AH);
AMPÈRES/HORA
ARRANQUE A FRIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 80 AMPÈRE;; POLARIDADE LADO DIREITO;
COM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO
MÍNIMO 06 MESES.
50
CAPACIDADE
DE
BATERIA
COM
AMPÈRES/HORA
(AH);
CORRENTE
DE
ARRANQUE A FIIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 340 AMPÊRIS; RESERVA DE CAPACIDADE
(RC) COM VALOR MÍNIMO DE 80 MINUTOS;
POLARIDADE LADO DIREITO; COM GARANTIA
DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES.
60
CAPACIDADE
DE
BATERIA
COM
CORRENTE
DE
AMPÈRES/HORA
(AH);
ARRANQUE A FF lO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 400 AMPÈRES; RESERVA DE CAPACIDADE
(RC) COM VALCR MÍNIMO DE 90 MINUTOS;
POLARIDADE LADO DIREITO; COM GARANTIA
DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES.
70
DE
BATERIA
COM
CAPACIDADE
DE
CORRENTE
(AH);
AMPÈRE/HORA
ARRANQUE FRIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO DE
500 AMPÈRES; RESERVA DE CAPACIDADE (RC)
COM VALOR MÍNIMO DE 115 MINUTOS;
POLARIDADE LADO DIREITO; COM GARANTIA
DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES.
75
CAPACIDADE
DE
CO!
BATERIA
CORRENTE
DE
(AH);
AMPÈRES/HORA

UNID.

QUANT.

V. UN1T.

V. TOTAL

UN.

3

R$163,63

R$490,89

UN.

68

R$ 177,84

R$ 12.093,12

UN.

15

R$ 182,14

R$ 2.732,10

IJN.

1

R$ 470,00

R$ 470,00

UN.

31

R$ 430,00

R$ 13.330,00

(JN.

9

R$ 521,16

R$ 4.690,44

UN.

1

R$611,67

R$611,67
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ARRANQUE A FRIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 620 AMP]RES; RESERVA DE CAPACIDADE
(RC) COM VALOR MÍNIMO DE 120 MINUTOS;
POLARIDADE LADO DIREITO; COM GARANTIA
DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES.
BATERIA
COM
CAPACIDADE
DE
90
AMPÈRES/HO RA
(AH);
CORRENTE
DE
ARRANQUE A FRIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 700 AMPERES; RESERVA DE CAPACIDADE
(RC) COM VALOR MÍNIMO DE 160 MINUTOS;
POLARIDADE LADO DIREITO; COM GARANTIA
DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES.
BATERIA
C:)M
CAPACIDADE
DE
90
AMPÈRES/HORA
(AH);
CORRENTE
DE
ARRANQUE A FRIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 700 AMPÈRES; RESERVA DE CAPACIDADE
(RC) COM VALOR MÍNIMO DE 160 MINUTOS;
POLARIDADE
LADO
ESQUERDO;
COM
GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12
MESES.
BATERIA
COM
CAPACIDADE
DE
95
AMPÊRES/HOF:A
(AH);
CORRENTE
DE
ARRANQUE A FRIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 750 AMPÈES; RESERVA DE CAPACIDADE
(RC) COM VALOR MÍNIMO DE 150 MINUTOS;
POLARIDADE LADO DIREITO; COM GARANTIA
DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES.
BATERIA
COM
CAPACIDADE
DE
100
AMPÈRES/HORA
(AH);
CORRENTE
DE
ARRANQUE A FRIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 700 AMPÈRES; RESERVA DE CAPACIDADE
(RC) COM VALOR MÍNIMO DE 150 MINUTOS;
POLARIDADE
LADO
ESQUERDO;
COM
GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12
MESES.
BATERIA
COM
CAPACIDADE
DE
135
AMPÊRES/HORi
(AH);
CORRENTE
DE
ARRANQUE A FRIO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 850 AMPÊFES; RESERVA DE CAPACIDADE
(RC) COM VALOR MÍNIMO DE 200 MINUTOS;
POLARIDADE LADO DIREITO; COM GARANTIA
DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES.
150
BATERIA
COM
CAPACIDADE
DE
AMPÈRES/HORA
(AH);
CORRENTE
DE
ARRANQUE A FilO (CCA) COM VALOR MÍNIMO
DE 900 AMPÈRES; RESERVA DE CAPACIDADE
(RC) COM VALOR MÍNIMO DE 230 MINUTOS;
POLARIDADE LIDO DIREITO; COM GARANTIA
DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES.

1'

-

UN.

32

R$ 706,67

R$ 22.613,44

UN.

3

R$ 824,76

R$ 2.474,28

UN.

24

R$838,57

R$20.125,68

UN

13

R 737,33

R 9.58529
»

UN.

2

R$ 960,09

R$ 1.920,18

UN.

69

R$975,98

R$67.342,62

VALOR TOTAL LOTE O2

R$158.479,71

LOTE 03: PNEUS, CÂMARAS DE AR E CAPAS PROTETORAS DE PNEUS
1TEM
55
56
57
58
59
60
61

ESPECIFICAÇÃO
CÂMARA DE AR 5.50-16
CÂMARA DE AR7.50-15
CÂMARA DE AR 7.50-16
CÂMARA DE AR 9.00-20
CÂMARA DE AR 14.00-24
CÂMARA DE AR 14.9-24
CÂMARA DE AR ARO 17 (PARA PNEU 2.50-1

UNID.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.

QUANT.
4
9
2
116
28
4
138

V. UNIT.
R$ 66,00
R$70,33
R 88,00
R$ 118,13
R$ 345,00
R$ 331,23
R$ 59,43

Rua José Siqueira, n° 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448— Ccp. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará
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R$ 264,00
R$632,97
R$ 176,00
R$ 13.703,08
R$ 9.660,00
R$ 1.324,92
R$ 8.201,34
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63
64
65
66
67
68

69

70

71

72
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17M1C 43P 0112.75-17 M/C 47P)
CÂMARA DE A RARO 17 (PARA PNEU 110/90-17
M/C 60P)
CÂMARA DE AR 17.5-25
CÂMARA DE 4R ARO 18 (PARA PNEU 120/8018M/C62S)
CÂMARA DE
ARO 18 (PARA PNEU 2.75-18
M/C 42P OU 9)/90- 18M1C 57P)
CÂMARA DE AR ARO 19 (PARA PNEU 90/90-19
M/C 52P)
CÂMARA DE A 18.4-34
CÂMARA DE AR ARO 21 (PARA PNEU 90/90-21
M/C 54S)
PNEU DE C0I'ISTRUÇÂO DIAGONAL LARGURA
NOMINAL DA BANDA DE RODAGEM DE 2.50
MM, DIÂMETF:0 DO ARO DE 17 POLEGADAS,
INDICAÇÃO
M/C
(EXCLUSIVO
PARA
MOTONETA), 0M ÍNDICE DE CARGA DE NO
MÁXIMO 38 (132 1(G), ÍNDICE DE VELOCIDADE
DE NO MÁXIMO P (150 KM/H), MONTAGEM
TUBE TYPE. REFERENCIA COMPLETA: 2.50-17
M/C 43P
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
NOMINAL DA BANDA DE RODAGEM DE 2.75
MM, DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS,
(EXCLUSIVO
PARA
INDICAÇÃO
M/C
MOTONETA), COM ÍNDICE DE CARGA DE NO
MÁXIMO 47 (175 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE
DE NO MÁXIMO P (150 KM/H), MONTAGEM
TUBE TYPE, REINFORCED (PNEU COM
REFERÊNCIA
REFORÇADA).
ESTRUTURA
COMPLETA: 2.75- 17 M/C 47P
PNEU DE CON:TRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 2.75 MM,
DIÂMETRO DO ARO DE 18 POLEGADAS,
INDICAÇÃO M/(: (MONTAGEM EXCLUSIVA PARA
MOTOCICLETA), COM ÍNDICE DE CARGA DE NO
MÁXIMO 42 (150 1(G), ÍNDICE DE VELOCIDADE
DE NO MÁXIMO P (150 KM/H), MONTAGEM
TLJBE TYPE, REINFORCED (PNEU COM
REFERÊNCIA
REFORÇADA).
ESTRUTURA
COMPLETA: 2.7.-18 M/C 42P
PNEU DE CON;TRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 6.50 MM,
DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, ÍNDICE
DE CARGA EM EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 98
(7501(G), ÍNDIC E DE CARGA EM EIXO DUPLO DE
NO MÁXIMO 9'? (730 KG), MONTAGEM TIJBE
6
DE
CAPACIDADE
COM
TYPE,
LONAS.REFERÊI4CIA COMPLETA: 6.50-16
PNEU DE CW STRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 7.50
POLEGADAS, EIÂMETRO DO ARO DE 15
POLEGADAS, MONTAGEM TUBE TYPE, COM
CAPACIDADE DE 14 LONAS. REFERÊNCIA
COMPLETA: 7.5( RiS
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 7.50
POLEGADAS, DIÂMETRO DO ARO DE 16

UN.

56

R$ 57,43

R$ 3.216,08

UN.

10

R$ 562,13

R$ 5.621,30

UN,

30

R$ 50,00

R$ 1.500,00

UN.

22

R$ 60,67

R$ 1.334,74

UN.

56

R$ 43,77

R$ 2.451,12

UN.

2

R$ 390,87

R$ 781,74

UN.

30

R$ 41,00

R$ 1.230,00

UN.

67

R$ 167,50

R$ 11.222,50

UN.

67

R$ 146,04

R$ 9.784,68

UN.

9

R$ 160,00

R$ 1.440,00

UN.

4

R$ 659,27

R$ 2.637,08

UN.

9

R$ 1.227,00

R$ 11.043,00

UN.

2

R$ 806,23

R$ 1.612,46
____________
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POLEGADAS, CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA
(1.230 KG), INDICE DE VELOCIDADE DE NO
MÁXIMO A8 (40 KM/H), MONTAGEM TUBE
TYPE, CAPACIDADE DE 10 LONAS. REFERÊNCIA
COMPLETA: 750-16
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 9.00 MM,
DIÂMETRO DO ARO DE 20 POLEGADAS, ÍNDICE
DE CARGA DI EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO
140 (2.500 KG), ÍNDICE DE CARGA DE EIXO
DUPLO DE NO MÁXIMO 137 (2.300 KG), ÍNDICE
DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO J (100 KM/H),
MONTAGEM ilIBE TYPE» CAPACIDADE DE 14
LONAS). REFERÊNCIA COMPLETA: 9.00-20
PNEU PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, DE
CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA
SECÇÃO DO PI EU DE 10.00 MM, DIÂMETRO DO
ARO DE 20 PC LEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE
EIXO SIMPLES, POR PNEU, DE NO MÁXIMO 147
(3.075), ÍNDICE DE CARGA DE EIXO DUPLO, POR
PNEU, DE NO MÁXIMO 143 (2.725), ÍNDICE DE
VELOCIDADE DE NO MÁXIMO K (110 KM/H),
MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 16
LONAS. REFER1' NCIA COMPLETA: 10.00 R20
PNEU PARA EiXO TRATIVO, DE CONSTRUÇÃO
RADIAL, LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU DE
10.00 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 20
POLEGADAS, NDICE DE CARGA DE EIXO
SIMPLES, POR PNEU, DE NO MÁXIMO 147
(3.075), ÍNDICE DE CARGA DE EIXO DUPLO. POR
PNEU, DE NO MÁXIMO 143 (2.725), ÍNDICE DE
VELOCIDADE [E NO MÁXIMO K (110 KM/H),
MONTAGEM TIJBE TYPE, CAPACIDADE DE 16
LONAS. REFERENCIA COMPLETA: 10.00 R20.
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
DA BANDA DE RODAGEM DE 12.5 MM,
DIÂMETRO DO ARO DE 18 POLEGADAS, ALTURA
DA SEÇÃO COM 80% DA LARGURA DA BANDA
DE RODAGEM (10 MM), CARGA MÁXIMA DE
2.065 KG, MONTAGEM TUBELESS, CAPACIDADE
DE 10 LONIS. REFERÊNCIA COMPLETA:
12.5180-18.
PNEU DE CON.TRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
RODAGEM DE 14.00 MM,
DA BANDA D
DIÂMETRO DO ;RO DE 24 POLEGADAS, CARGA
MÁXIMA DE 3.075 KG, MONTAGEM TUBE TYPE,
CAPACIDADE DE 12 LONAS. REFERÊNCIA
COMPLETA: 14.00-24.
DIAGONAL,
CONSTRUÇÃO
PNEU
DE
CLASSIFICAÇÃO R-1 (TRAÇÃO REGULAR),
LARGURA DA BANDA DE RODAGEM 14.9 MM,
DIÂMETRO DO ARO DE 24 POLEGADAS, CARGA
MÁXIMA DE 1.5 1.0 KG, MONTAGEM TUBE TYPE,
CAPACIDADE I)E 06 LONAS. REFERÊNCIA
COMPLETA: 145-24.
DIAGONAL,
CONSTRUÇÃO
PNEU
DE
CLASSIFICAÇÃO Ri (TRAÇÃO REGULAR),
LARGURA DA BANDA DE RODAGEM 14.9 MM,
DIÂMETRO DO ?LRO DE 24 POLEGADAS, CARGA
MÁXIMA DE 1.70 KG, MONTAGEM TUBELESS,

UN.

2

R$ 1.364,38

R$ 2.728,76

UN.

80

R$ 2.326,33

R$ 186.106,40

UN

10

R 2 32633

R$ 23263 30

UN

4

R$ 224200

R$ 896800

UN

22

R$ 378000

R$ 83 16000

UN.

2

R$ 2.638,67

R$ 5.277,34

IJN.

2

R$ 3.573,33

R$ 7.146,66

.

.

»
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CAPACIDADE DE 08 LONAS. REFERÊNCIA
COMPLETA: 14.9-24.
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DESENHO
DA BANDA DE RODAGEM COM MODELO L-2,
LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 173
MM, DIÂMETRO DO ARO DE 25 POLEGADAS,
CARGA MÁXIMA DE 6.150 KG, MONTAGEM
TUBE TUBELI SS, CAPACIDADE DE 12 LONAS.
REFERÊNCIA ':OMPLETA: 17.5-25.
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DESENHO
DA BANDA DE RODAGEM COM MODELO L-3,
LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 17.5
MM, DIÂMETRO DO ARO DE 25 POLEGADAS,
CARGA MÁXIMA DE 7.300 KG, MONTAGEM
TUBELESS,
CAPACIDADE
DE
16
LONAS.REFER ÈNCIA COMPLETA: 17.5-25.
PNEU
DE
CONSTRUÇÃO
DIAGONAL,
CLASSIFICAÇÃO R-1 (TRAÇÃO REGULAR),
LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 18.4
MM, DIÂMETRO DO ARO DE 34 POLEGADAS,
CARGA MÁXIMA DE 2.990 KG, MONTAGEM
TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 10 LONAS.
REFERÊNCIA COMPLETA: 18.4-34.
PNEU
DE
CONSTRUÇÃO
DIAGONAL,
CLASSIFICAÇÃO R-4 (INDUSTRIAL), LARGURA
DA BANDA DE RODAGEM DE 19.5 MM,
DIÂMETRO DO ARO DE 24 POLEGADAS, CARGA
MÁXIMA DE 3450 KG, MONTAGEM TUBELESS,
CAPACIDADE DE 12 LONAS. REFERÊNCIA
COMPLETA: 19.5-24.
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 90 MM,
SÉRIE 90 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 90% DA LAFGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 81
MM), DIÂMETRO DO ARO DE 18 POLEGADAS,
CLASSIFICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA
EM MOTOCICLTA), ÍNDICE DE CARGA DE NO
MÁXIMO 57 (230 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE
DE NO MÁXIIVO P (150 KM/H), MONTAGEM
TUBE TYPE, REINFORCED (PNEU COM
REFERÊNCIA
ESTRUTURA
REFORÇADA).
COMPLETA: 90'90-18 M/C 57P.
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 90 MM,
SÉRIE 90 ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A
90% DA LARGJRA DA SECÇÃO DO PNEU, 81
MM), DIÂMETRO DO ARO DE 21 POLEGADAS,
CLASSIFICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA
EM MOTOCICLETA), ÍNDICE DE CARGA DE NO
MÁXIMO 54 (212 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE
DE NO MÁXIMO S (180 KM/H), MONTAGEM
TUBE TYPE. REFERÊNCIA COMPLETA: 90/90-21
M/C 54S.
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 90 MM,
SÉRIE 90 (ALTI. RA DO FLANCO CORRESPONDE
A 90% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 81
MM), DIÂMETRO DO ARO DE 19 POLEGADAS,
CLASSIFICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA
EM MOTOCICLETA), ÍNDICE DE CARGA DE NO

UN.

2

R$ 4.690,27

R$ 9.380.54

UN.

8

R$ 4.750,27

R$ 38.002,16

UN.

2

R$ 3.847,33

R$ 7.694,66

UN.

4

R$ 3.993,00

R$ 15.972,00

UN

9

R$ 172,17

R$ 1 54953

UN.

20

R$ 273,00

R$ 5.460,00

UN.

38

R$ 241,67

R$ 9.183,46
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90

91

92

93

94

MÁXIMO 52 (200 1(G), ÍNDICE DE VELOCIDADE
DE NO MÁXIMO P (150 KM/H), MONTAGEM
TUBE TYPE. REFERÊNCIA COMPLETA: 90/90-19
M/C 52P.
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 110 MM,
SÉRIE 90 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 90% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 99
MM), DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS,
CLASSIFICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA
EM MOTOCICLETA), ÍNDICE DE CARGA DE NO
MÁXIMO 60 (250 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE
DE NO MÁXIMO P (150 KM/H), MONTAGEM
TUBE TYPE. RÏFERÊNCIA COMPLETA: 110/9017 M/C 60P.
PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 120 MM,
SÉRIE 80 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 80% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 96
MM), DIÂMETRO DO ARO DE 18 POLEGADAS,
CLASSIFICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA
EM MOTOCICLETA), ÍNDICE DE CARGA DE NO
MÁXIMO 62 (265 1(G), ÍNDICE DE VELOCIDADE
DE NO MÁXIMO S (180 KM/H), MONTAGEM
TUBE TYPE. REFERÊNCIA COMPLETA: 120180
18M/C 62S.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 175 MM,
SÉRIE 65 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 65% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
113.75 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 14
POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
82 (475 1(G), NDICE DE VELOCIDADE DE NO
MÁXIMO T (190 KM/H), MONTAGEM TUBELESS.
REFERÊNCIA CC)MPLETA: 175/65 R14.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 175 MM,
SÉRIE 70 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 70% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
112,50 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 14
POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
84 (500 KG), NDICE DE VELOCIDADE DE NO
MÁXIMO T(190 KM/H), MONTAGEM TUBELESS.
REFERÊNCIA C :)MPLETA: 175/70 R14.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 195 MM,
SÉRIE 65 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 65% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
126,75 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 15
POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
91 (615 1(G), NDICE DE VELOCIDADE DE NO
MÁXIMO 11 (21) KM/H), MONTAGEM TUBELESS.
REFERÊNCIA C )MPLETA: 195165 RiS.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 195 MM,
SÉRIE 70 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 70% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
136,5 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 15
POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
104 (900 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO 1

o
't

UN.

38

R$ 312,74

R$ 11.884,12

UN.

20

R$ 338,11

R$ 6.762,20

UN.

12

R$ 416,00

R$ 4.992,00

UN.

170

R$ 412,20

R$ 70.074,00

UN.

12

R$ 489,33

R$ 5.871,96

UN.

12

R$ 567,00

R$ 6.804,00
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MÁXIMO R (17 0 KM/H), MONTAGEM TUBELESS.
REFERÊNCIA COMPLETA: 195170 RiS.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 195 MM,
SÉRIE 75 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 75% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
146,25 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16
POLEGADAS, ÍIDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
107 (975 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO
MÁXIMO R (170 KM/H), MONTAGEM TUBELESS.
REFERÊNCIA COMPLETA: 195/75 R16.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 205 MM,
SÉRIE 60 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 60% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 123
MM), DIÂMETRO DO ARO DE 15 POLEGADAS,
ÍNDICE DE CAIGA DE NO MÁXIMO 91 (615 KG),
ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO H (210

apo'

UN.

66

R$ 689,23

R$ 45.489,18

UN.

80

R$ 641,67

R$ 51.333,60

UN.

166

R$ 681,67

R$ 113.157,22

UN.

12

R$ 887,33

R$ 10.647,96

UN.

136

R$ 964,00

R$ 131.104,00

UN,

64

R$ 894,68

R$ 57.259,52

KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA

97

98

99

100

COMPLETA: 203160 RiS.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA ECÇÃO DO PNEU DE 205 MM,
SÉRIE 75 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 75% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
153,75 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16
POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
110 (1.060 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO
MÁXIMO R (170 KM/H), MONTAGEM TUBELESS.
REFERÊNCIA COMPLETA: 205175 R16.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 215 MM,
SÉRIE 65 (ALTI RÃ DO FLANCO CORRESPONDE
A 65% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
139,75 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16
POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
98 (750 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO
MÁXIMO T (190 KM/H), MONTAGEM TUBELESS.
REFERÊNCIA COMPLETA: 215/65 R16.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA S: CÇÃO DO PNEU DE 215 MM,
SÉRIE 75 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 75% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
161,25 MM), LIÂMETRO DO ARO DE 17.5
POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM
EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 126 (1.700 KG),
ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO DUPLO
DE NO MÁXIMC 124 (1.600 1(G), ÍNDICE DE
VELOCIDADE DE NO MÁXIMO M (130 KM/H),
CAPACIDADE DE 12 LONAS, MONTAGEM
TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 215/75 R
17.5.
PNEU DE CONTRUÇÂO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 225 MM,
SÉRIE 75 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 75% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 165
MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS,
ÍNDICE DE CARG DE NO MÁXIMO 118 (1.320
1(G), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO S
TUBELESS.
MONTAGEM
(180
KM/H),
REFERÊNCIA COMPLETA: 225/75 R16.
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PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 225 MM,
SÉRIE 65 (ALTJRA DO FLANCO CORRESPONDE
A 65% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
146,25 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 17
101
POLEGADAS, Íf"DICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
102 (850 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO
MÁXIMO
H
(210
KM/H),
MONTAGEM
TUBELESS.REF RÊNCIA COMPLETA; 225165
R17.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 245 MM,
SÉRIE 70 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 70% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
102 171,50 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16
POLEGADAS, i1DICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
113 (1.150 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO
MÁXIMO T (190 KM/H), MONTAGEM TUBELESS.
REFERÊNCIA C3MPLETA: 245/70 R16.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 265 MM,
SÉRIE 65 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 65% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
103 172,25 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 17
POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
112 (1.120 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO
MÁXIMO H (210 KM/H), MONTAGEM TUBELESS.
REFERÊNCIA COMPLETA: 265/65 R17.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 265 MM,
SÉRIE 70 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 70% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
185,5 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16
104
POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
112 (1.120 1(C), COM ÍNDICE DE VELOCIDADE
DE NO MÁXIMO T (190 KM/H), MONTAGEM
TUBELESS. RI;FERÊNCIA COMPLETA: 265/70
R16.
PNEU DE CCNSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 275 MM,
SÉRIE 80 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 80% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 220
MM), DIÂMETRO DO ARO DE 22.5 POLEGADAS,
ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO
105 SIMPLES DE NO MÁXIMO 149 (3.250 KG),
ÍNDICE DE CAIGA, POR PNEU, EM EIXO DUPLO
DE NO MÁXIMO 146 (3.000 1(G), ÍNDICE DE
VELOCIDADE DE NO MÁXIMO L (120 KM/H),
MONTAGEM TUBELESS, PARA USO MISTO TERRA/ASFALTO. REFERÊNCIA COMPLETA:
275180 R22.5.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL PARA EIXO
TRATIVO, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO
PNEU DE 275 MM, SÉRIE 80 (ALTURA DO
FLANCO CORRESPONDE A 80% DA LARGURA
106 DA SECÇÃO DO PNEU, 220 MM), DIÂMETRO DO
ARO DE 22.5 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA,
POR PNEU, EM EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO
149 (3.250 K(), ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU,
EM EIXO DUPLO DE NO MÁXIMO 146 (3.0001

UN.

28

R$ 791,35

R$ 22.157,80

UN.

20

R$ 836,89

R$ 16.737,80

UN.

18

R$ 1.384,67

R$ 24.924,06

U

'."

948 10

R 4740500

'

•

UN.

132

R$ 2.093,33

R$ 276.319,56

UN.

8

R$ 2.423,33

R$ 19.386,64

_____________
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107

108

109
110
111
112
113
114

KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO L
(120 KM/H), MONTAGEM TLJBELESS, PARA USO
MISTO - TERRA/ASFALTO.
REFERÊNCIA
COMPLETA: 27';180 R22.5.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA ECÇÃO DO PNEU DE 275 MM,
SÉRIE 80 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 80% DA LARIIJRA DA SECÇÃO DO PNEU, 220
MM), DIÂMETRO DO ARO DE 22.5 POLEGADAS,
ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO
SIMPLES DE 40 MÁXIMO 149 (3.250 KG),
ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO DUPLO
DE NO MÁXIMO 146 (3.000 KG), ÍNDICE DE
VELOCIDADE DE NO MÁXIMO M (130 KM/H)
MONTAGEM
TUBELESS,
PARA
USO
RODOVIÁRIO. REFERÊNCIA COMPLETA: 275/80
R22.5.
PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA
NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 385 MM,
SÉRIE 65 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE
A 65% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,
250,25 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 22.5
POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO
160 (3.000 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADEDE NO
MÁXIMO K (11') KM/U), MONTAGEM TUBELESS.
REFERÊNCIA COMPLETA: 385/65 R22.5.
PROTETORAARO 15
PROTETORA ARO 16
PROTETORA ARO 20
PROTETORA ARO 24
PROTETORA ARO 25
PROTETORA ARO 34

-

UN.

65

R$ 2.416,67

R 157.083,55

UN.

2

R$ 2.863,75

R$ 5.727,50

UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN

9
R$44,95
R$404,55
2
R$ 48,44
R$ 96,88
119
R$ 70,91
R$ 8.438,29
8
R$ 116,48
R$ 931,84
10
R$ 182,38
R$ 1.823,80
4
1 R 160,73
R$ 642,92
VALOR TOTAL LOTE 03 R$ 1.589.189,77

LOTE 04- SERVIÇO DE CONSERTO E RECAPAGEM EM PNEUS
ITEM

115

6

117

118

119

ESPECIFICAÇÃO
CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 10.00 P20
(PREPARAR I4TERNA E EXTERNAMENTE A
CARCAÇA PARA A APLICAÇÃO DE REPARO E
CONSEGUENTE
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESTRUTURA )E CADA PONTO DANIFICADO
ATRAVÉS DE 'ULCANIZAÇÃO)
CONSERTO E4 PNEU DE MEDIDAS 215/75
R17.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE
A CARCAÇA PARA A APLICAÇÃO DE REPARO E
CONSEGUENT
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESTRUTURA DE CADA PONTO DANIFICADO
ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO)
CONSERTO E4 PNEU DE MEDIDAS 275/80
R22.5 (PREPARAR INTERNA E EXTERNAMENTE
A CARCAÇA PRA A APLICAÇÃO DE REPARO E
CONSEGUENT
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESTRUTURA DE CADA PONTO DANIFICADO
ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO)
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU COM
CONSTRUÇÃO RADIAL, COM MEDIDAS 10.00
R20. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: MISTO
(TERRA/ASFALTO)
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU COM
CONSTRUÇÃO RADIAL, DE MEDIDAS 215 75

UNID.

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

UN

80

R$ 18527

R$ 1482160

UN

35

R 17160

R 600600

,

UN

•

120

R$ 19267

R$23 12040

UN

80

R$61757

R$4940560

UN

24

R$52933

R$1270392

•
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R17.5. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: MISTO
(TERRA/ASFALTO)
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU COM
CONSTRUÇÃO RADIAL, DE MEDIDAS 275180
R22.5. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: MISTO
(TERRA/ASFALTO)

UN

110

R$ 675,00

VALOR TOTAL LOTE O4

R$ 74.250,00
R$180307,52
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ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
CARTA PROPOSTA
Número do Pregão:
Objeto:
Lote:
Item:
Especificação do Objeto:
Constando toda especificação constante do Anexo 1- TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO
Marca:
Quantidade:
Valor unitário de cada item do lote (em R$):
Valor total do lote (em R$):
Prazo de Entrega:
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):
Declaração de que aos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço
objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e
que nossa Carta Pnposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
(edital).
Data:
Observação 1: Está Carta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de
Mercadorias - BBM, sob pena de desclassificação.
Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACÃO
DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICACÃO DO FORNECEDOR, DECLARA:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova
em processo licitatóri), junto ao MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, Estado do Ceará, que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/1011999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou rnsalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova
em processo licitatório. junto ao MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, Estado do Ceará, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente
certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,
nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666193.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

(CE,

de

20

DECLARANTE
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Anexo IV
MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
EA
EMPRESA
CONFORME SEGUE
ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, através da (SECRETARIA DE
), inscrita no CNPJ. sob
o N.°
. com sede a Rua
Centro Viçosa do Ceará/CE ,neste ato
representado pela Secretária de
Sra.
Ordenador de Despesas da Secretária de
doravante designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
com sede na Rua
inscrita no CNPJ sob n°
neste ato representada por seu Sócio
Administrativo, Sr.
_ , CPF
doravante designada CONTRATADA, e pelos mesmos
foi dito na presença da.; testemunhas ao final consignadas, que em face do PREGÃO ELETRONICO N.°
_12020-SEAG, do PROCESSO N° _/2020-SEAG, pelo presente instrumento avençam um contrato,
sujeitando-se às nonna.; da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto Federal 3.55512000, Decreto no 9.488, de 30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e
alterações, Lei Federal N° 8.078190 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei
10.406/2002), e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:
-

-

-

-

,

-,

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE
DO MUNICÍPIO
DE VIÇOSA DO CEARA/CE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integrou o
Edital de PREGÃO EL ETRONICO n.° _12020-SEAG Anexo 1, proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do PROCESSO N.° _/2020-SEAG.
-

-

CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS
2.1 A entrega dos produtos licitados será de forma Parcelada, Deverão ser entregues no prazo máximo de até
10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO expedida pela
administração, no Almcxanfado Central, localizado à Avenida José Figueira SÍN Centro Viçosa do Ceará
CE, Para a execuçãc dos SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS a licitante vencedora deverá
recolher e entregar os pneus no Setor de Transportes situado no Loteamento Conviver II, bairro Igreja do
Céu, Viçosa do Ceará Garagem Municipal ou em local determinado na ORDEM DE FORNECIMENTO /
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, de forma parcelada, contínua, ou conforme determinado na
ORDEM DE FORNECIMENTO / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, conforme as condições
estabelecidas no Anexo 1 Termo de Referênbcia do edital de PREGAO ELETRONICO N.° _12020SEAG.
2.2. A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos sistemas,
recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá estar devidamente planejada e
ser necessariamente aprovada pelo (a) Secretário (a) ordenador (a) de Despesa.
2.4. Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal.
2.5. O produto que não atender às especificações do Edital e que forem recusados pelo servidor responsável
pelo recebimento no mc mento da entrega deverá ser substituído pelo fornecedor no prazo de até 02 (dois) dias
úteis, contados do receb imento.
da
2.6- Deverá ser emitida fatura e Nota Fiscal, por Anexo, em nome da Secretaria de
na
n?
Bairro
prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, com domicílio na Rua
cidade de Viçosa do Ceará, Viçosa do Ceará! Ce, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° '
-

-

-

-

-

-

-

-

CLÁUSULA TERCEIRA DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
3.1. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias uteis, contados da
. Nos
data da entrega dos bens, no local e endereço indicado pela SECRETARIA DE
moldes do termo de Referência Anexo 1 do edital.
3.2. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a
assinatura e o número do CPF, do servidor designado pela CONTRATANTE responsável pelo recebimento.
3.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
-

-

Rua José Siqu*ira, n° 396, Centro Fone: (88) 3632.1448
-

-

Cep. 62.300-000 Viçosa do Ceará Ceará
-

-

o:
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3.3.1. Se disser respeilo à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
3.32. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escuto,
mantido o preço inicialmente contratado.
3.3.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
3.3.4. Na hipótese de omp1einentação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contatado.
3.4. O recebimento do objeto dar se á definitivamente, após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, uma vez
verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de
Recebimento Deflnitiv) ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
-

-

CLÁUSULA QUARTA DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento sem efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no
protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo,
na forma prevista no p; trágrafo terceiro da cláusula terceira.
4.2. As notas fiscais/ faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu
vencimento ocorrerá 1) (trinta) dias após a data de sua apresentação válida4.3. O pagamento sem feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no
Banco indicado na Nota Fiscal, juntamente com os dados bancários.
-

CLÁUSULA QUINT 3L DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES
5.1. O Contrato resul'. ante da presente Licitação, terá vigência a partir da data de sua assinatura, tendo
validade até 31 de dezembro de 2020, e/ou a entrega total dos bens, que deverão ser entregues nas
quantidades solicitadas no prazo máx i mo de até 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da ORDEM
DE FORNECIMENTD/AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO, podendo ser
prorrogado por igual eríodo justificadamente. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93,
dentro do ano orçamer tário.
5.2. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
alteração do OBJETO.
53. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira
prevista neste Contraio, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
-

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO, DOS RECURSOS E DO REAJUSTE
6.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor global de
R$
conforme planilha abaixo:
(_
),

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

LOTE
MARCA UNII)

TOTAL

V. UNLT

V.TOTAL

valor global
6.2.- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta,
Municipal, sob a dotação orçamentária n°

dos recursos oriundos do Tesouro
;

Elemento de Despesas:

6.3. O valor do pre;ente Contrato não será objeto de reajuste, pelo período de 12 (doze) meses da
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais poderão ser
reajustados com base no índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
-

7.1. Além das obrigaões constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus
anexos, em especial a definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à CONTRATADA:
Rua José Siqueira. n° 396, Centro Fone: (88) 3632.1448 Cep. 62.300-000 Viçosa do Ceará Ceará
-

-

-

-
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a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a
execução deste contrato, dos bens adquiridos;
b. Zelar pela fiel excução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos
necessários.
e. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como
transportes, frete, carga e descarga etc.
d. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na execução
do contrato;
e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitaçã,) e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a
execução do contrato;
g. Responder por quaiquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscilização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
h. Responder pelos enargos trabalhistas, previdenciános, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da
execução deste contrate, nos termos do artigo 71 da Lei Federal no 8.666/93;
1. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE;
j. Oferecer garantia mír ima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação, e/ou de acordo com
o código de defesa do cinsumidor.
L Aceitar acréscimos e upressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme art. 65
da Lei 8.666/93.
m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência Anexo 1 do edital.
-

CLAUSULA OITAVA

-

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

8.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste
contrato, cabe ao CONTRATANTE:
a. Indicar formahnent o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução
contratual;
b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas
instalações;
c. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser
solicitados;
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência Anexo 1 do edital.
-

CLÁUSULA NONA DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO 011 TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E
OBR1GAÇÔES CONTRATUAIS.
9.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como
cedê-lo ou transferi-lo, iio todo ou em parte.
-

CLÁUSULA DÉCIMA DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da entrega dos bens liutandos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
-

cumprimento do ajuste. que será exercido por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
CPF _______, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei no 8.666, de 1993.
designados, o(s) Sr.(s)
10.2. A fiscalização do contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado
-

empregado.
10.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
10.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle
da execução do fornecimento e do contrato.
10.4. A verificação da Wequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios
previstos nos anexos do edital.
10.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade responsável para que
Rua José Siquc ira, no 396, Centro Fone: (88) 3632.1448 Cep. 62.300-000 Viçosa do Ceará Ceará
-

-

-

-
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esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no * 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido no edital na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso.
10.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárus ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ l e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.6(6, de 1993.
10.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus empregados,
no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios
necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
10.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e comunicar
ao fiscal do contrato qu.dquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da fiscalização.
10.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de
habilitação, bem como i falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciánas e para com o FGTS
ensejará a aplicação d sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação
vigente, podendo culmiiar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de
1993.
10.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à
execução do fornecimento alocada.
10.12. A fiscalização c e que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante tercen os, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
no 8.666, de 1993.
10.13. Os documetos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas,
previdenciárias e para cm o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
11.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do MUNICIPIO DE
VIÇOSA DO CEARA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição, a pessoa, fiica ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 70 da Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2.002.
11.2. Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o "caput" desta cláusula, serão conduzidos
no âmbito do Orgão G renciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo
órgão, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
11.3. Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o "caput" desta cláusula, poderão ser aplicadas as
multas conforme legislação vigente.
11.4. Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o parágrafo segundo desta cláusula, serão
conduzidos no âmbito da Unidade Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente da
mesma Unidade, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
11.5. As multas são autâ nomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
11.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes
às multas que eventualni ente forem aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA. SEGUNDA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE
12.1 Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas nos
artigos 77 a 80, e 86 a 88Ç da Lei Federal n° 8.666/93.
12.2. A Contratada rrconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.!. Fica ajustado, ainda, que:
Rua José Siquera n° 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - Cep. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará
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1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a) o Edital PREGÃO ELETRONICO N° _12020-SEAG e anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
e) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
13.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições do Decreto Federal n°. 10.024, de 20 de setembro
de 2019, nas demais normas deste Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as
normas da Lei Federal N° 8.666193, Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto n° 9.488, de
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 12312006 e alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie.
13.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca do MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA.
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos
os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.
Viçosa do Ceará/Ce, - de

de 20

CONTRATADA

Secretaria de

TESTEMUNHAS:
1.NOME:

CPF:

2.NOME:

CPF:

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO:

Procurador Geral do Município

A
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ANEXO V
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES
DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - (LICITANTE)

Natureza do Licitante (Pessoa fisica ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
Nome Resumido
Endereço:
Complemento:
Cidade:
CEP.:
Inscrição Estadual:
Telefone comercial
Celular:
Representante legal:
Cargo:
Ramo de Atividade:

Bairro:
UF.:
CNPJ/CPF:
RG
Fax:
E-mail:
Telefone:

Por meio do presente Terno de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade
com as disposições que seguem.
São responsabilidades do Licitante:
L Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a
participar;
H. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação
nas licitações em que for vencedor;
IIL observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos
expedidos pela Bolsa Bra;i1eira de Mercadorias, dos quais declara ter pleno conhecimento;
W. designar pessoa respoisável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 1; e
V. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização,
conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
O Licitante autoriza a Bolsa Brasileira de Mercadorias a expedir boleto de cserviçonça bancária referente ás taxas de
utilização ora referidas, rios prazos e condições definidos no Anexo III do Regulamento Sistema Eletrônico de
Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse
realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, podendo a sociedade
corretora, para tanto:
L declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
H. apresentar lance de preo;
III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pela Pregoeira(o);
W. solicitar informações—ia sistema eletrônico;
V. interpor recursos contra atos da Pregoeira(o);
VI. apresentar e retirar documentos;
VIL solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
VIII. assinar documentos relativos às propostas;
IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser
substabelecido.
Conetora:
Endereço:
CNPJ:
O presente Termo de Adesão é válido até / / - , podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo
Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência
ou decorrentes de negócios em andamento.
Local e data:
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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