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SERVIO AUTÔNOIIO DE AGUA E ESGOTO 
JAGUARI8E - CEARA 

PREGAO PRESENCIAL No 07.04.001/2016 

LICITAcAO DO TWO MENOR PREO POR 
ITEM, PARA AQuIsIcAo DE COMPORTAS 
EM AO CARBONO ASTM A-36, MEDINDO 
EXTERNAMENTE 1100 X 600 9  ESPESSURA 
318 (MOLDURA); LAMINA 500 X 520 
ESPESSURA 5/16 9  REVESTIMENTO EM 
BASE EPDXI COM vEDAcOES EM EPDM E 
GUIAS EM POLIURETANO, E MONTAGEM 
DAS MESMAS, PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DO SERVIO AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE 
JAGUARIBE-CEARA, MEDIANTE PREGAO 
PRESENCIAL, CONFORME 
EsPEcIFIcAcAO CONTIDA NO ANEXO I 
DESTE EDITAL. 

o Servico Autônomo de Agua e Esgoto-SAAE do municIpio de Jaguaribe - Ceará, através da 
Comisso Permanente de Licitaçâo, devidamente nomeada pela Portaria no 211/2015, de 01 de 
setembro de 2015 torna püblico para conhecirnento dos interessados que, na data, horário e local 
abaixo previsto, abrirá lieitaçäo, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preco por lote, 
para atendimento do objeto desta licitação, de acordo corn as condicOes estabelecidas neste 
Edital, observadas as disposicöes contidas na Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçOes 
posteriores, na Lei Federal no 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regularnenta o Pregäo, sob a 
conducäo da Pregoeira Srta. Maria Ozilene Moreira Alves e sua equipe de apoio composta por 
Francisca Beciana Diogenes Nunes e Jander Robson Bezerra Gomes Junior, norneados pela 
Portaria no 213/2015 de 01 de setembro de 2015. 

DATA, HORARIO E LOCAL: 

Os DOCUMENTOS DE HABILITAcAO E PROPOSTAS serAo recebidos em sessäo pUblica 
marcada para: 

DIA: 20 dejulho de 2016 

HORA: 08:30 h 

NO ENDEREcO: Na Sala de LicitaçOes, localizada na Rua 07 de setembro, no 440, Centro, 

Jaguaribe - CE. 

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE 
TRANscRIcA0 OS SEGU1NTES ANEXOS: 

ANEXO I - EsPECIFIcAçA0 DOS PRODUTOS 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREcOs 
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ANEXO III - MODELO DE DEcLARAcA0 01 E 02 

ANEXO IV - MODELO DE PROCURAcAO 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

1.0-DO OBJETO 

1.1- A presente licitação tern como objeto a AQuIsIcAo DE COMPORTAS EM AçO 
CARBONO ASTM A-36, MED1NDO EXTERNAMENTE 1100 X 600, ESPESSURA 3/8 
(MOLDURA); LAMINA 500 X 520 ESPESSURA 5/16, REVESTIMENTO EM BASE EPDXI 
COM VEDAcOEs EM EPDM E GUIAS EM POLIURETANO, E MONTAGEM DAS 
MESMAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE-CEARA, conforme especificacOes constantes do anexo I, 
parte integrante deste processo. 

2.0- DAS RESTRIcOES E coNrncOEs DE PARTICIPAcAO 

2.1- RESTRIcOES DE PARTICIPAçAO: 

2.1.1- No poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspenso, que 
Ihes tenham sido aplicadas, por força da Lei de Lieitaçöes n 2  8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alteraçöes posteriores e da Lei do Pregão n 0  10.520, de 10 dejuiho de 2002. 

2.1.2- No poderá participar empresa corn faléncia decretada; 

2.1.3- No sera' admitida a participaco de interessados sob forma de consórcio ou grupo de 
empresas; 

2.1.4- Quando urn dos sócios representantes ou responsáveis téenicos da Licitante participar de 
mais de urna empresa especializada no objeto desta Licitaçäo, somente urna delas poderá 
participar do certame licitatório. 
2.2- DAS CONDIcOES DE PARTIcIPAcA0: 

2.2.1- Poderá participar do pregão qualquer pessoa jurIdica localizada em qualquer Unidade da 
Federaço, desde que atenda a todas as exigëncias constantes deste edital e seus anexos; 
2.2.1.1- Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar no 123/2006, para que essa possa gozar dos benefIcios previstos nos arts. 42 a 45 
da referida Lei é necessário, no ato do credenciamento do licitante, a apresentacAo de Certidäo 
expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da IN n° 10312007 do DNRC - 

Departamento Nacional de Registro no Comércio; 

2.2.1.2.- Caso o proponente enquadrado na condiçäo de microempresa ou empresa de pequeno 
porte no apresente a Certido, na forma do item anterior, este poderá participar do 
procedirnento licitatório, sem direito, entretanto, a fruiçäo dos beneficios previstos nos arts. 42 a 
45 da Lei Complementar n.° 123/2006. 
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3,0- DOS ENVELOPES 

3.1- A documentaco necessária a Proposta de Preços, bern corno a Habilitaço, deverá ser 
apresentada ao(à) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local 
indicado no preârnbulo deste Edital, conforme abaixo: 

AO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DL JAGUARIBE 
(IDENTIFIcAcA0 DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 01— PROPOSTA DE PREcOs 
PREGAO PRESENCIAL No 07.04.001/2016 

AO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DL JAGUARIBE 
(IDENTIFIcAcA0 DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 02— DOCUMENTOS DE HABILITAçAO 
PREGAO PRESENCIAL No 07.04.001/2016 

3.2- E obrigatoria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 
PREcOs. 

3.3- Os Docurnentos de Habilitaço e as Propostas de Preços deverào ser apresentados por 
preposto da licitante corn poderes de representaçao legal, através de procuraço püblica ou 
particular corn firma reconhecida. A no apresentaco nao implieará em inabilitaco. No 
entanto, o representante no poderá pronunciar-se em norne da licitante, salvo se estiver sendo 
representada por urn de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e 
documento de identidade. 

3.4- Qualquer pessoa poderá entregar os Docurnentos de Habilitaçào e as Propostas de Preços 
de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuraco, poderá 
representar mais de uma licitante junto a Comisso, sob pena de excluso sumária das licitantes 
representadas. 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 - ENVELOPE No 02. 

4.1- Os Documentos de Habilitacäo deverao ser apresentados da seguinte forma: 

4.1.1- Em originais ou pub1icaço em Orgo Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em Cartório, ou por servidor da AdministraçaO, exceto para a garantia, quando 
houver, cujo documento cornprobatório deverá ser exibido exciusivamente em original; 

4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese do 
documento nao conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaracäo ou regulamentaçâo do órgäo emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na 
ausência de tal declaraçäo ou regulamentacâo, o documento sera' considerado válido pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissäo; 
4.1.3- Rubricados e numerados seqUencialmente, na ordem deste Edital, da primeira a ültima 
página, de modo a refletir seu nimero exato; 
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4.2- DA PROPOSTA DE PREO - ENVELOPE No 010 

4.2.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da empresa, preenchidas em 
vias digitadas ou impressas por qualquer processo eletrônico, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, entregue em envelope lacrado. 

4.3- AS PROPOSTAS DE pcos DEVERAO, AINDA, CONTER: 

4.3.1- A razão social, local da sede e o ntmero de inscrição no CNPJ da licitante; 
4.3.2- Assinatura do Representante Legal; 

4.3.3- Indicaço do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data da apresentacäo das mesmas; 

4.3.4- A marca dos produtos e/ou fabricante, nos casos em que couber; 

43.5- Preço unitário e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em algarismos, já 
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuiçOes e demais 
encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital; 

4.3.6- Planilha de Preços, contendo precos unitários e totais de todos os itens constantes do 
ANEW I - especificaçao do produto. 

4.3.7- Correräo por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de 
explicitar em sua proposta. 

4.3.8- 0 valor total da proposta deverá ser cotado em algarismos, em moeda corrente nacional, 
com duas casas decimais e por extenso. Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, 
prevalecero os descritos por extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário e 
total, prevalecero os valores unitários. 

5.0- EXIGENCIAS PARA HABILITAcAO PARA PESSOA JUIRIDICA: 

- 

5.1- HABILITAAO JURIIMCA: 

51.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta. 
hi 

5.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em easo de 
empresa individual, e no caso de sociedade por açOes, acompanhado da data da assembléia que 
elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscriço do ato 
constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercIcio. 

5.1.3- PROVA DE INSCRIcA0 NA: 
a) Fazenda Federal (CNPJ); 
b) Fazenda Estadual,se for o caso; 

A-' 
 

c) Alvará de funcionamento. 	 V7 
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5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALifiSTA: 
5.2.1- Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do dornicIlio ou 
sede do licitante. 
a) A comprovacäo de quitaço para corn a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certidão 
Negativa de Tributos e ContribuiçOes Federais e da DIvida Ativa da Unio, ernitida nos rnoldes 
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 03, de 02.05.2007. 
b) A cornprovaço de regularidade para corn a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual; 
c) A cornprovaçâo de regularidade para corn a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidào Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal. 

5.2.2- Prova de situaco regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
através de Certificado de Regularidade de Situaçäo - CRS e; 

5.2.3- Prova de situaço regular perante a Justiça do Trabalho, através da Certido Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei 12.440/2011. 

5.3- QuALIFIcAcA0 TECNICA: 

5.3.1- Atestado fornecido por pessoa juridica de direito piibIico ou privado, corn identificaço 
de firma reconhecida do assinante, que forneceu satisfatoriarnente na avaliçäo sobre a qualidade 
na aplicaçâo do produto compatIvel em caracterIsticas corn o objeto desta licitaço. 

5.4- QUALIFICAcAO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

5.4.1- Certidäo negativa de faléncia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da 
Proponente, Justica Ordinária; 

5.4.2- Tratando-se de Sociedade Anônirna, publicaçâo em Diário Oficial ou jornal de grande 
circulação ou cOpia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao iIltirno exercIcio social 
encerrado, devidarnente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, corn as respectivas 
demonstraçoes de Conta de Resultados. Os demais tipos societários devero apresentar cópias 
autenticadas do Balanço Patrimonial (incluindo termo de abertura e encerramento), 
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante e assinado por contador 
habilitado corn respectiva Certidão de Regularidade Profissional - CRP, reservando-se a 
Comissäo o direito de exigir a apresentaçao do Livro Diário para verificaçao dos valores, 
assinados por contador habilitado. 

5,5- OUTRAS EXIGENCIAS: 

5.5.1- Declaraço expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da CF/88, 
conforme modelo 01 do Anexo III. 

6.0- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 

6.1- A abertura da presente licitaço dar-se-â em sessäo piiblica, dirigida por uma Pregoeira, a 
ser realizada no endereço constante do Preâmbulo, de acordo corn a legislaçäo rnencionada no 
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preâmbulo e o conteido deste edital. 

6.2- Antes do início da sessäo, os representantes dos interessados em participar do certame, 
devero se apresentar para credenciamento junto ao(à) Pregoeiro(a), devidamente munidos de 
documentos que os credenciem a participar desta licitaçäo, inclusive corn poderes para 
formulaço de ofertas e lances verbais e declaracào dando ciëncia de que cumprem plenarnente 
os requisitos de habilitaço, conforme modelo fornecido pelo(a) pregoeiro(a). 

6.3- No dia e local designado neste edital, na presenca dos representantes dos licitantes, 
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, 0(a) Pregoeiro(a) 
receberá, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas 
de preco e a documentaçäo exigida para a habilitaço dos licitantes, registrando em ata a 
presenca dos participantes. 

6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento 
sera aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do item 9.5 deste edital. 

6.5- Cada licitante credenciará representante que sera' admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua 
representada. 

6.5.1- Por CREDENCIAMENTO entende-se a apresentaçäo conjunta dos seguintes 
documentos: 

a)documento oficial de identidade; 
b) documento que comprove a capacidade de representação, na forma da lei, inclusive corn 
outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 
c) Declaraçäo de que tern condicOes de curnprir fielmente os requisitos de HabiIitaco, conforme 
Modelo 02, Constante no ANEXO III - MODELO DE DECLARAcOES; 

6.6- Caso o representante seja sócio da empresa licitante corn poderes de representação, sOcio-
gerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, deveräo ser apresentados documentos 
que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleiçäo, etc.), nos 
quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaçes em decorrência 
de tal investidura. 

6.7- Nos demais casos deveräo ser apresentados procuraço por instrumento püblico on 
particular, este Ultimo corn firma reconhecida em cartório e acompanhada de eópia do ato de 
investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de eleição do outorgante, 
etc.), conforme modelo constante do Anexo IV deste edital. 

6.8- Em se tratando de microempresa on de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 
da referida Lei é necessário, no ato do credenciarnento do licitante, a apresentaco de Certidäo 
expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 80  da IN n° 10312007 do 
Departamento Nacional de Registro no Comércio; 
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6.9- Caso o proponente enquadrado na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 
não apresente a Certidão, na forma do item anterior, este poderá participar do procedimento 
licitatório, sern direito, entretanto, a fruiçäo dos benefIcios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.° 123/2006. 

6.10- Estes documentos (originais ou cópias autenticadas em Cartório) deverão ser entregues 
fora dos envelopes, para que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura 
dos envelopes "Propostas de Preços". 

6.11- A não apresentaco ou incorreçäo insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento do preposto näo inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento de lances 
verbais pelo licitante durante a sesso do pregäo ate que seja cumprido o disposto nos itens 6.5 
e 6.6 deste edital, quando for o caso. 

6.12- No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes podero nomear representantes, caso 
naO os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, desde que apresente os 
documentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, nao sera' admitida a participacäo de 
urn mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

7.0-DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 

7.1- 0 Pregao sera' realizado pelo sistema presencial. 

7.2- 0 julgamento da licitação será realizado em apenas urna fase, sendo dividido em duas 
etapas somente para fins de ordenarnento dos trabaihos, e obedecerá ao critério do menor preço 
por item. 

7.2.1- A etapa de classificaçäo de preços compreenderá a ordenaço das propostas de todos os 
licitantes, a cIassificaco inicial das propostas passIveis de ofertas de lances verbais, a oferta de 
lances verbais dos licitantes proclamados para tal a classificação final das propostas e exarne da 
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 

7.2.2- A etapa de habilitacao, declaraçào do licitante vencedor e adjudicacAo cornpreenderá a 
verifieacão e análise dos docurnentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitaçäo" 
do licitante ciassificado em prirneiro lugar, relativamente ao atendimento das exigencias 
constantes do presente edital, bern como a declaraco do licitante considerado vencedor do 
certame e a adjudicacao, sendo esta Ultima feita caso não ocorra interposiçao de recurso. 

7.3- Após a entrega dos envelopes não caberá desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

7.4- Da reuniao para recebimento, abertura e classificaçao das propostas e habilitaco, sera' 
lavrada ata circunstanciada, que rnencionará todos os licitantes, as propostas apresentadas, as 
observaçOes e impugnaçöes feitas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao 
julgarnento da licitaçào, devendo ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio e por 
todos os representantes presentes dos licitantes ou por representantes entre eles escolhidos. 
sendo o nürnero mInimo de dois licitantes; 
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7.5- A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe 
de Apoio, por qualquer meio de reproduçäo meeânica ou eletrônica, corno a fotográfica, 
cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie. 0(a) Pregoeiro(a) cornunicará aos licitantes 
qual o meio de gravacâo estará utilizando e os registros decorrentes desta podero ser utilizados 
para comprovaçào de atos e fatos nele contidos, sendo que será arquivada por urn perlodo de 60 
(sessenta) dias apOs a data da reunio. 

7.6- 0 licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar, na prOpria sessào, Proposta de 
Preço formal que ratifique o ültimo lance ofertado, se for o caso. Referida Proposta deverá 
apresentar seus precos distribuldos nos itens de forma uniforme e proporcional a inicial, näo 
sendo permitido o superfaturamento em alguns itens, assim como cotar outros corn valores 
inferiores aos praticados no mercado. E facultado o(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, 
motivadamente, por 48 (quarenta e oito) horas, contados da notifieaço realizada na audiéncia 
pithlica do Pregäo. 

7.7- 0 licitante vencedor sera' convocado a apresentar a proposta de preço definitiva, 
devidamente ajustada, e a firmar o instrumento contratual, nos moldes da minuta de contrato 
constante do Anexo V deste edital. 

8.0-DA FASE DE cLAssIFIcAcAo DE picos 

8.1- Sero abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todos os licitantes e o(a) Pregoeiro(a) 
informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preco para o 
fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitaço e os respectivos valores ofertados. 

8.2- 0(a) Pregoeiro(a) fará a ordenaçäo dos valores das propostas, em ordem deerescente, de 
todos os licitantes, classificando o licitante corn proposta de Menor preco por lote e aqueles que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10,0% (dez por cento) 
relativamente a de menor preço, para que seus representantes participem dos lances verbais. 

8.2.1- Quando näo forem verificadas no mInimo 03 (trés) propostas de precos nas condiçOes 
definidas no item 8.2, o(a) Pregoeiro(a) classificará as meihores propostas, ate o rnáximo 03 
(três), para que seus representantes participern dos lances verbais, quaisquer que sejarn os 
precos oferecidos nas propostas escritas. 

8.2.2- 0(a) Pregoeiro(a) poderá consultar a todos os licitantes que apresentaram propostas de 
preços superiores ao menor preço, se estes desejam participar da fase de lances verbais corn 
preco inferior ao já estabelecido nesta fase. 

8.3 Em seguida sera' dado inIcio a etapa de apresentacäo de lances verbais, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e corn precos decrescentes. 
8.3.1- 0(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os representantes dos licitantes, de forma 
seqUencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os 
demais, em ordem decrescente de preco. 

8.3.2- So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ültimo lance que tenha sido 
anteriormente registrado, no sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
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aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.3.3- Caso no mais se realize lances verbais, sera' declarada eneerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas, exelusivamente pelo critério de menor preço. 

8.3.4- A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), 
implicará exelusào do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua 
ültima proposta registrada para classifieaçao, no final da etapa competitiva. 

8.3.5- Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificará a existência de ME e 
EPP, para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto no 
item 9. 

8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das propostas, 0(a) 
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito. 

8.4.1- Seth verifleada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores 
estimados para a contrataçäo. 

8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato pUblico, na própria sessào do 
Pregao, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1. 

8.5.1- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) aplicará os eritérios para 
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 

8.5.1.1- Entende-se por empate aquelas situaçOes em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superior 
ao meihor preco. 

8.5.1.2- Para efeito do disposto no 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern classificada poderá apresentar 
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, 
sob pena de preclusao, situaçao em que sera' adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - Nào ocorrendo a contrataçäo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classifieatória, para o exereieio do mesmo 
direito, tambérn todos no prazo de cinco rninutos cada, sob pena de preclusao; 

III - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas mieroempresas e ernpresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso I deste 
Edital, será realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá apresentar meihor oferta. 

SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARIBE - CEARA 	 V.. 
Rua 7 de Setembro, 440 - Centro - Jaguaribe - Ceará - CNPJ: 05.722.202/0001-60 - CEP: 63.475-000 	/ 

Fone: (88) 3522-1487/3522-1118  
Email: saaejbe@hotmail.com  



00 T-  
sERv,ço AUTÔNOPIO DE AGUA E ESGOTO 

JAGUARIBE - CEARA 

'? 

* N 

/P 

R L. 

8.5.1.3- Na hipótese da näo-contrataçäo nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edital, o 
objeto licitado sera' adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.5.1.4- 0 disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial nào tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.5.1.5- ApOs o desempate, poderá o(a) Pregoeiro(a) ainda negociar urn meihor preco caso ela 
no atinja o valor de referencia definido pela administraçäo piiblica. 

8.6- Nas situaçOes em que no se realizem lances verbais, ou depois de declarado o 
encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta no for aceitável ou no exame de oferta 
subsequente, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente corn o proponente para que seja 
obtido preco meihor para a Administraço. 

8.7- No poderá haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as 
penalidades constantes deste edital. 

8.8- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope 
n.°  01 (Proposta de Precos), ou os apresentarem em desacordo corn o estabelecido neste edital, 
ou corn irregularidades, bern corno os que apresentarern preços excessivos ou manifestamente 
inexeqUlveis, seräo considerados desciassificados, näo se admitindo complementaçäo posterior. 

8.8.1- Considerar-se-do precos manifestamente inexequIveis aqueles que forem simbOlicos 
irrisórios ou de valor zero, incompatIveis corn os precos de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos. 

8.9- Em caso de divergência entre informaçOes contidas em documentaço impressa e na 
proposta especIfica, prevalecerâo as da proposta. Em caso de divergência entre informaçOes 
contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém näo exigidos, 
prevalecetho as primeiras. 

9.0- PA FASE DE HABILITAcAO E DO JULGAMENTO 
9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em prirneiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciara a abertura do envelope referente aos 
"Documentos de Habilitaco" desta licitante. 

9.2- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope 
no 02 (Documentos de Habilitaco), ou os apresentarem em desacordo corn o estabelecido neste 
edital, ou corn irregularidades, seräo considerados inabilitados, não se admitindo 
complementaçäo posterior, salvo disposto no item 9.2.1. 

9.2,1- Na forma do que dispOe o art. 42 da Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, a 
comprovaco da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
sera exigida para efeito de assinatura do contrato. 

9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiäo de participaco neste 
procedimento licitatOrio, deverâo apresentar toda a docurnentaço exigida para efeito de 
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eomprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição 

9.2.1.2- Havendo aiguma restriçäo na comprovaçäo da regularidade fiscal, sera' assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir do mornento em que o proponente for declarado 

I 

	

	
o vencedor do certame, para regularizaçäo da documentaço, pagarnento ou parcelamento do 
débito, e emissäo de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de certidào negativa. 

9.2.1.3- A não-regularizacäo da documentacao, no prazo previsto no item anterior, irnplicará 
decadência do direito a contrataçAo, scm prejuIzo das sançOes previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666/93, sendo facultado a Administração convocar os licitantes rernanescentes, na ordern de 
classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaçao. 

9.2.1.4- Sera' inabilitado o licitante que nao atender as exigêneias deste edital referentes a fase 
de habilitaçao, bern como apresentar os documentos defeituosos em seu conteiido e forma, e 
ainda, a ME ou EPP que näo apresentar a regularizaçäo da documentaçao de Regularidade 
Fiscal no prazo definido no item "9.2.1.2" acima. 

9.3- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante sera ' deelarado 
vencedor, sendo-ihe adjudicado o objeto da licitaçäo, pelo(a) Pregoeiro(a), caso näo haja 
intenço de interposiço de recurso. 

9.4- Se a oferta no for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, ao(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqUente, permitida renegociacão - item 8.6 do edital, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificaço da habilitacão do licitante, na ordem 
de elassificaçao, e assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a dc adjudicado o objeto do certame. 

9.5- 0 licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar, na própria sesso, Proposta de 
Preços formal que ratifique o Ultimo lance ofertado, se for o caso. Esta deverá ser apresentada 
em conformidade a Proposta Inicial, de maneira que os valores ajustados estejam proporcionais 
aos valores iniciais. 

9.5.1- Näo serào aceitos preços ajustado demasiadamente inferior ao valor apresentado 
inicialmente, paro o item eorrespondente, assim como nào sero aceitos valores 
demasiadamente superiores. 

9.5.2- E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, motivadamente, por 02 (dois) dias i'iteis, 
contados da notificaçao realizada na audiéncia pübliea do Pregäo. Caso o prazo näo seja 
obedecido, é FACULTADO a(o) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo por igual perIodo. 0 no 
eumprimento deste item sera' motivo de ANULAcAO da Proposta; 

9.6- Da sesso do Pregao será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes 
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificaçao, a análise 
da doeumentaco exigida para habilitaco e os recursos interpostos, devendo ser a mesma 
assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) 
credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s) a sessäo ou por representantes entre des escolhidos, 
sendo o nümero minimo de dois licitantes. 
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9.7- Ao final da sessäo, caso não baja intenção de interposiçào de recurso e o preço final seja 
igual ou inferior ao previsto para a aquisicão dos produtos sera' feita, pelo(a) Pregoeiro(a), a 
adjudicacao ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reuniäo. Posteriormente, o 
processo, devidamente instruldo, sera' encaminhado ao SAAE para homologaçào e subseqUente 
contrataçào. 

9.8- Os envelopes corn os docurnentos relativos a habilitacao dos licitantes nâo declarados 
vencedores serao retirados pelos representantes dos licitantes na própria sessão. Os 
rernanescentes perrnaneeerao em poder do(a) Pregoeiro(a), devidarnente lacrados, durante 20 
(vinte) dias correntes a disposicao dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, 
sero destruIdos. 

10.0-DOS RECURSOS 

10.1- Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante 
poderá manifestar, irnediata e motivadarnente, a intençâo de interpor recurso, corn registro em 
ata da sIntese das suas razOes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (trés) dias, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razOes em igual nimero de dias, 
que eomecaräo a coffer do término do prazo da recorrente, sendo-ihes assegurada vista imediata 
dos autos. 

10.1.1- 0 recurso contra decisäo do(a) Pregoeiro(a) nâo terá efeito suspensivo. 

10.1.2- A falta de rnanifestaço imediata e rnotivada do licitante em recorrer, ao final da sessäo 
do Prego, importará a preclusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitação 
pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor. 

10.1.3- A petiço poderá ser feita na própria sessao e, se oral, sera' reduzida a termo em ata, 
facultado ao(a) Pregoeiro(a) o exame dos fatos ejulgamento imediato do recurso. 

10.2- 0 acolhimento de recurso irnportará a invalidacäo apenas dos atos insuscetIveis de 
aproveitamento. 

10.3- Os autos do processo administrativo permanecerão corn vista franqueada aos interessados 
no SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do rnunicipio de Jaguaribe - Ceara'. 

10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Diretor 
Especial do SAAE homologará o procedirnento licitatório e adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) 
declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contratação da adjudicatária. 

10.5- Os recursos e impugnaçöes interpostos fora dos prazos no serAo conhecidos. 

11.0- DA CONTRATAçAO 

11.1- As obrigacOes decorrentes da presente licitaçâo sero formalizadas por termo de contrato 
especIfico, celebrado entre o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto do rnunicIpio de Jaguaribe - 
CE, representado pelo Diretor Especial, Ordenador de Despesa (doravante denominado 
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Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que observará os 
termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida 
a exame prévio da assessoriajurIdica do SAAE. 

11.2- 0 licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias üteis, após ser declarado vencedor, 
para assinatura do Contrato, contados da devida convocação, sendo prorrogado por uma vez, de 
igual perlodo, quando solicitado pela parte, durante o seu percurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administracäo. 0 Contrato deve ser descrito nos moldes da minuta de 
contrato constante do Anexo V. 

11.3- Se o licitante vencedor nào assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado 
ao Diretor Especial, Ordenador(a) de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada a 
ordem de classificacäo final das propostas (item 8.4 deste edital), para faz-lo em igual prazo e 
nas mesmas eondiçOes propostas pela prirneira classificada, inclusive quanto aos precos 
(descontos), ou revogar a licitaço. 

11.4- Incumbirá a Contratante providenciar, a sua conta, a publicacao do extrato do Contrato na 
imprensa oficial do municIpio, ate o quinto dia ütil do rns seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 mesmo procedimento se adotará corn relaçao 
aos possiveis termos aditivos. 

11.5- 0 licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execuçAo do Contrato, em 
compatibilidade corn as obrigaçôes assumidas, todas as condiçOes de habilitação. 

11.6- 0 Termo de Contrato so poderá ser alterado em conformidade corn o disposto no art. 65 
da Lei n.° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

12.0- DO PRAZO DE DUR&AO 

12.1- 0 contrato terá o prazo de vigência a partir de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2016, 
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 8.666/93 e suas alteracOes 
posteriores. 

13.0- DAS OBRIGAOES DA CONTRATALNTE 

13.1- 0(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condicOes 
necessárias ao pleno cumprirnento das obrigacOes decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei flQ  8.666/93 e suas alteraçöes posteriores; 

13.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual; 

13.3- Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrëncia relacionada corn a entrega do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providencias corretivas; 

13.4- Providenciar os pagamefitos a CONTRATADA, a 
devidamente atestadas pelo SERVI0 AUTONOMO DE 
municIpio de Jaguaribe - CE, conforme o acordado. 
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14.0- DAS 0BRIGAcOEs PA CONTRATADA 

4.1- Fornecer o objeto do contrato, conforme a disposicão do Servico Autônomo de Agua e 
Esgoto do nrnnicipio de Jaguaribe - CE, de conformidade corn as condicOes e prazos 
estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 
40 (quarenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, no periodo da data 
da sua assinatura ate 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 
8.666/93 e suas alteraçOes; 

14.2- Manter durante toda a duraco do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçOes 
assumidas, todas as condicOes de HABILITAAO e qualiflcação exigidas na lieitaço; 

14.3- Providenciar a imediata correço das defleiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, areando corn eventuais prejuIzos causados a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, provocados por ineflciência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou 
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual; 

14.4- Os pedidos de prorrogacäo de prazo de entrega seräo dirigidos a Comissäo de Lieitacäo, 
ate 05(einco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razOes 
e devidarnente fundamentadas; 

14.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força major ou caso fortuito, desde que notificado o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto-SAAE, 
não seräo considerados como inadimplemento contratual. 

15.0-DAS ALTERAcOES CONTRATUAIS 
15.1- A CONTRATADA flea obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes contratuais, acréseirnos 
ou supressöes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § i, art. 65, da Lei nP 8.666/93 
e suas alteraçOes posteriores. 

16.0-PA RESCISAO DO CONTRATO 
16.1-A reseisäo contratual poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
ineisos I a XII do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93; 
b) Arnigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaçäo escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administraco; 

16.2- Em easo de rescisäo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei no 8.666/93, sem 
que haja culpa do CONTRATADO, sera'esta ressarcida dos prejuIzos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 

IN 

16.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqUências previstas 
no art. 80, ineisos I a IV, ambos da Lei no 8.666/93. 
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17.0-DAS C0NcIcOES DE PAGAMENTO 

17.1- Os pagamentos seräo realizados mediante a apresentaçäo da Nota Fiscal e Fatura 
correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto do municIpio de Jaguaribe, que atestará a entrega do objeto licitado; 

17.2- Caso a fatura seja aprovada pelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, o pagamento será 
efetuado ate o 30 0  (trigésimo) dia apOs o protocolo da Fatura pela Contratada 

18.0-DAS PENALIDADES 

18.1- 0 licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, nâo mantiver a proposta, 
faihar ou fraudar na execuçäo do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçäo 
falsa on cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacäo e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar corn a Administraçäo, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicäo on ate que seja promovida a 
reabilitaçäo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuIzo das multas 
previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominaçOes legais. 

18.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecuçäo total 
on parcial do contrato, erro de execuço, execuçâio imperfeita, mora de execuço, 
inadimplemento contratual on no veracidade das informaçOes prestadas, garantida a prévia 
defesa: 

1 - Adverténcia, sanço de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos: 

a) descumprimento das obrigaçOes e responsabilidades assumidas na licitacäo; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) 
CONTRATANTE, desde que no caiba a aplicaço de sançào mais grave. 

II - Multas (que podero ser recoihidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora 
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser 
preenchido de acordo corn instruçOes fornecidas pela Contratarite): 

a) de 1,0% (urn por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos 
produtos on indisponibilidade dos mesmos, lirnitada a 10% (dez por cento) do rnesmo valor; 

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infraçäo a qualquer cláusula ou 
condicäo contratual, nâo especificada nas demais alIneas deste inciso, aplicada em dobro na 
reincidéncia; 
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer 
produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituiço no se efetive nos 05 (cinco) 
dias que se seguirem a data da comunicaçäo formal da rejeicäo; 
III - Suspensäo temporária de participacäo em licitaçào e impedimento de contratar com o 
MunicIpio de Jaguaribe, por prazo nào superior a 05 (cinco) anos; 
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IV - Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraçao Püblica, 
enquanto perdurarem os rnotivos determinantes da puniçäo ou ate que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a 
Administraçäo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sançäo aplicada corn 
base no inciso anterior. 

18.3- No processo de aplicacão de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias i'iteis para as sançOes previstas nos incisos I, 11 e 
Ill do item 18.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo 
item. 

18.4- 0 valor da multa aplicada deverá ser recoihido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da notificaçäo ou decisão do recurso. Se o valor da multa näo for pago, ou 
depositado, sera' autornaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em 
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido sera' cobrado 
administrativamente ou inscrito como DIvida Ativa do MunicIpio e cobrado mediante processo 
de execuçäo fiscal, corn os encargos correspondentes. 

18.5- As sançOes previstas nos incisos III e IV do item 18.2 supra, poderao ser aplicadas as 
empresas que, em razo do contrato objeto desta licitaçao: 
a) praticarem atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitaço; 

b) demonstrarem no possuir idoneidade para contratar corn a Administraçäo PUblica, em 
virtude de atos ilicitos praticados; 
c) sofrerern condenação defmitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 

18.6- As sançOes previstas nos incisos I, III e IV doitem 18.2 supra poderao ser aplicadas 
juntamente corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias üteis. 

18.7- A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da notificaçào que ihe sera' encaminhada, estará sujeita as 
penalidades cabiveis, sem prejuIzo das demais penalidades, por caracterizar descumprirnento 
total da obrigacao assurnida. 

18.8- As sançôes previstas no item 18.7 supra näo se aplicarn as demais licitantes que, apesar de 
näo vencedoras, venharn a ser convocadas para celebrarern o Termo de Contrato, de acordo corn 
este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cornunicarem seu desinteresse. 

19.0- DA D0TAcA0 ORçAMENTARIA 

19.1- As despesas decorrentes da contrataçao correrao por conta, de recursos próprios, sob a 
dotaco orçamentária: 1201.17.512.0033.2.071, elemento de despesa: 4.4.90.52.00. 

20.0-DISPOSIcOES GERAIS 

SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO— SAAE JAGUARIBE - CEARA JJJQI' 
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20.1- Qualquer cidadäo poderá impugnar os ten -nos do presente edital, por irregularidade, 
protocolizando o pedido at 02 (dois) dias üteis antes da data fixada para a realização do Pregão, 
no endereço discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a 
petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

20.2- Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que nAo 
protocolizar o pedido, em conformidade corn o disposto neste edital, ate o segundo dia ütil que 
anteceder a data de realizaçao do Pregao, hipótese em que tat comunicação não terá efeito de 
recurso. 

20.3- A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao a impedirá de participar do 
processo !icitatório ate o trânsito em julgado da decisão a cia pertinente. 

20.4- Acoihida a petiçäo contra o ato convocatório, sera' designada nova data para a realizaçào 
do certame. 

20.5- As normas que disciplinam este PregAo seräo sempre interpretadas em favor da ampiiaco 
da disputa entre os interessados, atendidos os interesses piiblicos e o da Autarquia, scm 
comprometimento da segurança da /Contrataçäo. Os casos omissos poderao ser resolvidos 
pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessao. 

20.6- 0 nao atendimento de exigências formais nâo essenciais nào irnportará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possIveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua 
proposta durante a realizaçao da sessäo pUblica deste Pregão. 

20.7- A adjudicacäo e a homologacao do resultado desta licitaçäo não implicará direito a 
contratação. 
20.8- Nenhurna indenizacâo sera' devida as licitantes pela eiaboraço cm peia apresentaçäo de 
documentação referente ao presente edital. 

20.9- Na contagern dos prazos estabeiecidos neste edital, exclui-se o dia de inIcio de contagem e 
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal no SAAE, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 

20.10- 0 Diretor Especial, Ordenador de Despesas poderá revogar a presente licitaçäo por 
razOes de interesse püblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para tat conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofIcio ou mediante 
provocacão de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.° 8.666/93, no cabendo as licitantes 
direito a indenizacäo. 

20.11- Qualquer modificacao neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteraçao nào afetar a formulaçao das propostas. 

20.12- Na hipótese de nao haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes 
contendo a docurnentaçäo e proposta, a data da abertura ficará transferida para o prinieirn din 

ütil subseqUente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 

SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARIBE - CEARA 
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20.13- Quaisquer düvidas porventura existentes ou solicitaçOes de esciarecimentos sobre o 
disposto no presente edital devero ser objeto de consulta, por escrito, a Comissão Permanente 
de Licitaçäo (endereco mencionado no Preâmbulo deste Edital), ate 05 (cinco) dias correntes 
anteriores a data fixada para a realizaçäo do Pregao, que seräo respondidas, igualmente por 
escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de oficio. Demais informaçOes 
poderào ser obtidas pelo telefone niimero, 0xx88-3522-1487. 

20.14- As impugnaçOes referidas nos itens 20.1 e 20.2 e os recursos mencionados no item 10 
deste edital, eventualmente interpostos, seräo dirigidos ao Diretor Especial, Ordenador(a) de 
Despesas, por intermedio do(a) Pregoeiro(a), e protocolizados exciusivamente no endereço 
mencionado no Preâmbulo deste edital. 

20.15- Os interessados, ao participarem deste prego, expressam, automaticamente, sua total 
concordância aos termos deste Edital, nao podendo alegar, posteriormente, desinformaçOes suas 
on de seus representantes. 

20.16- Os casos omissos serao resolvidos pela Comissäo Permanente de LicitaçAo nos termos da 
legislacao pertinente. 

21.0-  DO FORO 

21.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia oriunda do presente edital, que näo possa ser resolvida pela via administrativa, 
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Jaguaribe-CE, 05 de julho de 2016. 

Maria Qzijbui'e MoreiraAlves 
Pregoeira do SAAE 
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ANEW I - EsPEcrFIcAcAo DO PRODUTO 

ITEM EspEcIFlcAçAo UND QTD 

Aquisicão de comportas em ago carbono ASTM 
A-36, 	medindo 	externamente 	1100 	x 	600 
espessura 	3/8 	(moldura); 	!âmina 	500 x 	520 

01 
espessura 5/16, revestimento em base epóxi corn 

UND 04 
vedacOes em EPDM e guias em poliuretano, 
incluso a insta1aço, para atender a necessidade do 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAB de 
Jaguaribe-Ceara'.  

SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARtBE - CEARA 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE pREços 

/P 

P. 

Local de Data 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Jaguaribe - CE. 
Comisso Permanente de Licitaçäo 

Prezados Senhores, 

Apresentarnos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, 
referente ao PREGAO PRESENCIAL NO 07.04.001/2016, cujo objeto a aquisiçäo de 
comportas em ago carbono ASTM A-36, medindo externamente 1100 x 600 espessura 3/8 
(moldura); Iârnina 500 x 520 espessura 5/16, revestimento em base epóxi corn vedaçOes em 
EPDM e guias em poliuretono, incluso a instalação, para atender a necessidade do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Jaguaribe-Ceara'. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecirnento dos 
produtos objeto desta licitaçäo; que no possulmos nenhurn fato impeditivo para participaçäo deste 
certame e que nos submetemos a todas as eláusulas e condicOes previstas neste edital. 

Declaramos ainda, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, conforme 
exigência editalIcia e contratual, que sero entregues ate 40 (quarenta) dias corridos da data de 
recebimento da Ordem de Compra. 
ITEM EPECIFICAçAO MARCA UND QUANT. YR UNIT. YR TOTAL 

Aquisicio de comportas em ago 
carbono ASTM A-36, medindo 
externamente 	1100 	x 	600 
espessura 3/8 (moldura); lâmina 
500 	x 	520 	espessura 	5/16, 

01 revestimento em base epóxi corn UND 04 
vedaçOes em EPDM e guias em 
poliuretano, incluso a instalaçäo, 
para atender a necessidade do 
Servico Autônomo de Agua e 
Esgoto - SAAE de Jaguaribe- 
Ceará. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 	 ( 
PROPONENTE: 
ENDEREcO: 
CNPJ/CPF N°: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

¼J  

Nome do Representante Legal 
CPFn°  
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ANEW III - MODELO DE DEcLARAcA0 

Modelo no 01 

DECLARAcA0 

(NOME E QuALIFIcAcA0 DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins 
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal no 9.854, de 27/10/1999, publicada no 
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7 °, da Constituiçäo Federal, no emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre, nern emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabaiho algum, salvo na eondiçäo de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

Pelo que, por ser a EXPRESSAO da verdade, firma a presente declaracäo, sob as penas da Lei. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 	 - 

ANEW III - A DECLARAcAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAcAO 

Modelo no 02 (Juntar corn os documentos apresentados para credenciamento) 

DEcLARAcA0 

(NOME E QuALIFIcAcA0 DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins 
sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação no Pregäo 
Presencial no , cujo objeto é a AQUISIçAO DE COMPORTAS EM AO 
CARBONO ASTM A-36, MED1NDO EXTERNAMENTE 1100 X 600 ESPESSURA 3/8 
(MOLDURA); LAMINA 500 X 520 ESPESSURA 5/16, REVESTIMENTO EM BASE EPDXI 
COM VEDAcOES EM EPDM E GUIAS EM POLIURETANO, INCLUSO A INSTALAçAO, 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 
SAAE DE JAGUARIBE-CEARA, CONFORME EsPEcIFIcAcOEs EM ANEXO AO 
EDITAL,e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condiçOes previstas no 
instrumento convocatório. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN°________ - 

SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARIBE - C 
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ANEXO IV - MODELO DE PROCURAçAO 

PROCURAcAO 

OUTORGANTE: Nome e qualificação. 

OUTORGADO: Nome e qualificaço. 

PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto ao Serviço 

Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Jaguaribe - Ceara', no processo de Pregão Presencial n° 

07.04.001/2016, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregäo os envelopes de 

habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, como também 

formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento 

deste mandato. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 	 - 

SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARIBE - CEARA 
Rua 7 de Setembro, 440 - Centro - Jaguaribe - Ceará - CNPJ: 05.722.202/0001-60 - CEP: 63.475-000 

Fone: (88) 3522-1487/3522-1118 
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ANEW V - MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
FAZEM 0 SERVIO AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE- 
CE, COM .................................. ... ..... ......, PARAL 
0 FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Jaguaribe - Ceará, pessoajurIdica de direito 
püblico, corn sede na Rua 07 de setembro, 440 - Centro - Jaguaribe-CE, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 05.722.202/0001-60, representada pelo Ordenador de Despesas, Sr. Francisco Ronaldo 
Nunes, nomeado por meio de portaria n° 009/2013 de 02 de janeiro de 2013, doravante 
denorninado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa............................................., corn 
endereco na Rua......................................., No ........, bairro ..............., em ........................ Estado 
do ....................., inscrita no CNPJ sob o n° ...................................., representada por 

................................, CPF no ..............................., ao firn assinado, doravante 
denominada de CONTRATADA, de acordo corn o Edital de Pregão Presencial n° 
02.05.001/2016, Processo n° 02.05.001/2016, em conformidade corn o que preceitua a Lei 
Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçöes posteriores, a Lei Federal n° 
10.520/02, de 17 de juiho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as cláusulas e 
condiçOes a seguir ajustadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1- Processo de Licitaçäo, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade corn a Lei 
Federal No  8.666/93 e suas alteraçöes posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 e Lei 
Municipal n° 1.129/20 13 de -5 de marco de 2013, devidamente hornologado pelo Diretor 
Especial do SAAE de Jaguaribe - CE. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1- 0 presente contrato tern por objeto a AQLfISIcAO DE COMPORTAS EM AO 
CARBONO ASTM A-36, MEDINDO EXTERNAMENTE 1100 X 600 ESPESSURA 3/8 
(MOLDURA); LAMINA 500 X 520 ESPESSURA 5/16, REVEST1MENTO EM BASE EPDXI 
COM vEDAcOEs EM EPDM E GUTAS EM POLIURETANO, 1NCLUSO A INsTALAcA0, 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 
SAAE DE JAGUARIBE-CEARA, conforme especificacäo contida no Anexo I, parte integrante 
deste processo. 

CLA1SULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1- A CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execuçäo do objeto deste 
contrato o valor global de R$  ), conforrne planilha em 
anexo. 
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 

4.1- 0(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condiçOes 

SERVIO AUTONOIVIO DE AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARIBE - CEARA  
Rua 7 de Setembro 440 - Centro - Jaguanbe - Ceara - CNPJ 05.722.202/0001-60 - CEP 63.475-000 	f j 

Fone (88) 3522- 1487/3522-1118  
Email: saaejbe@hotmail.com  



S 
	

, 

Is  

SERVIO AUTÔNOMO DE AGuA E ESGO1O 
JAGUARIE - CEARA 

necessárias ao pleno cumprimento das obrigacOes decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei n2  8.666/93 e suas alteraçOes posteriores; 
4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual; 
4.3- Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrncia relacionada corn a entrega do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providéncias corretivas; 
4.4- Providenciar os pagamentos a CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas pelo SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE DE 
JAGUARIBE - CE, conforme o acordado. 

CLAUSULA QU1NTA - DAS 0BRIGAcOEs DA CONTRATADA 

5.1- Fornecer o produto contratual de conformidade corn as condicôes e prazos estabelecidos no 
Edital de Prego Presencial n° 07.04.001/2016, no Termo Contratual e na proposta vencedora 
do certame. 
5.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes 
assumidas, todas as condicOes de HABILITAAO e qualificacao exigidas na licitaçao; 
5.3- Providenciar a imediata correçao das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, arcando corn eventuais prejuIzos causados a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidade cornetida por seus empregados e/ou 
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual; 
5.4- Substituir, de imediato e as suas expensas, o produto que no esteja em conformidade corn 
as especificacöes constantes no instrumento convocatório ao qual se acha estritamente 
vinculado; 
5.5- Entregar o produto em conforme solicitaçao do setor competente, de acordo corn o 
especificado no anexo I do Edital de Pregäo Presencial n° 07.04.001/2016. 

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1- 0 contrato terá o prazo de vigncia a partir de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2016, 
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteraçôes 
posteriores. 
6.2- 0 objeto da licitação sera' recebido pelo liquidante do SAAE de Jaguaribe - Ceara', mediante 
a apresentaçäo dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edital. 

CLAUSULA SETIMA - DAS C0NDIçOEs DE PAGAMENTO 

7.1- Os pagamentos seräo realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura 
correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo SAAE de Jaguaribe - 
Ceará, que atestará a entrega do objeto licitado; 
7.2- Caso a fatura seja aprovada pelo SAAE de Jaguaribe - Ceara',, o pagamento sera' efetuado 
ate o 300  (trigesimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada. 

CLAUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS 

8.1- As despesas decorrentes da contrataçao correrao por conta, dos recursos proprios, sob a 
dotaçäo orçamentária n° 1201.17.512.0033.2.071, elemento de despesa 4.4.90.52.00. 
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CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREco 

9.1- Os preços são firmes e irreajustáveis; 

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAçOES CONTRATUAIS 

10.1- A CONTRATADA flea obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes eontratuais, acréscirnos 
ou supressOes no quantitativo do objeto contratado, ate o lirnite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § l, art. 65, da Lei no 8.666/93 
e suas alteraçOes posteriores. 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS sANcOEs 

11.1- 0 licitante que ensejar o retardarnento da exeeução do certarne, não mantiver a proposta, 
faihar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou corneter fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, flcará 
impedido de licitar e contratar corn a Adrninistração, pelo prazo de ate os (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicão ou ate que seja prornovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sern prejuIzo das multas 
previstas no edital e no termo de contrato e das dernais corninaçOes legais. 
11.2- A Contratada flcará, ainda, sujeita as seguintes penalidades, ern caso de inexecução total 
ou parcial do contrato, erro de execuçAo, execução imperfeita, mora de execucão, 
inadimplernento contratual ou não veracidade das inforrnaçôes prestadas, garantida a prévia 
defesa: 
I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacão; 
b) outras ocorréncias que possarn acarretar transtornos ao desenvolvirnento das atividades do(a) 
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicacão de sanção mais grave. 
II - Multas (que poderão ser recoihidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora 
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser 
preenchido de acordo corn instruçOes fornecidas pela Contratante): 
a) de 1,0% (urn por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos 
produtos ou indisponibilidade dos mesrnos, lirnitada a 10% (dez por cento) do mesrno valor; 
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou 
condição contratual, não especificada nas demais alIneas deste inciso, aplicada ern dobro na 
reincidéncia; 
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa ern substituir qualquer 
produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituiçAo não se efetive nos 05 (cinco) 
dias que se seguirem a data da cornunicação formal da rejeicão; 
III - Suspensão temporária de participacão em licitação e impedimento de contratar corn o 
MunicIpio de Jaguaribe, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistracão Püblica, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicão ou ate que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcirnento a 
Administração pelos prejuIzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada corn 
base no inciso anterior. 
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11.3 - No processo de aplicacäo de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias Uteis para as sançOes previstas nos incisos I, II e 
III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sançäo prevista no inciso IV do mesmo 
item. 
11.4 - 0 valor da multa aplicada deverá ser recoihido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da notificaçao ou decisäo do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou 
depositado, sera' automaticarnente descontado do pagarnento a que a Contratada fizer jus. Em 
caso de inexisténcia ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido sera' cobrado 
administrativamente ou inscrito corno DIvida Ativa do MunicIpio e cobrado mediante processo 
de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
11.5- As sançOes previstas nos incisos III e IV do item 11.2 supra, poderäo ser aplicadas as 
empresas que, em razäo do contrato objeto desta licitaçao: 
a) praticarern atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitaçao; 
b) demonstrarem no possuir idoneidade para contratar corn a Administracao PUblica, em 
virtude de atos ilIcitos praticados; 
c) sofrerern condenaçao defrnitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
11.6- As sançôes previstas nos incisos I, III e IV doitem 11.2 supra poderao ser aplicadas 
juntarnente corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias i'iteis. 
11.7- A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da notificaçào que lhe sera' encaminhada, estará sujeita as 
penalidades cabIveis, sem prejuIzo das demais penalidades, por caracterizar descumprirnento 
total da obrigacao assumida. 
11.8- As sançöes previstas no item 11.7 supra näo se aplicam as dernais licitantes que, apesar de 
näo vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo corn 
este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cornunicarem seu desinteresse. 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA RESCISAO 

12.1- A rescisao contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
b) Arnigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade cornpetente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniéncia da 
Adrninistracao; 
12.2- Em caso de rescisäo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sern 
que baja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuIzos regularnentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
12.3- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqUéncias previstas 
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAlS 
13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestaço final, completa e 
exciusiva, do acordo entre elas celebrado; 
13.2- Obrigaçao da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade corn as obrigacOes por ela assurnidas, todas as condicOes de habilitacäo e 
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qualificaço exigidas na licitação. 

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO 

14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, para conhecimento das questOes relacionadas 
corn o presente Contrato que no forern resolvidos pelos meios administrativos. 

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condicOes retro-estipuladas, as partes 
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurIdicos e 
legais efeitos. 

Jaguaribe-CE........de..........................de 2016. 

Francisco Ronaldo Nunes 
	

Nome do Representante da Ernpresa 
Diretor Especial do SAAE 

	
Nome da Empresa 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADA 

TESTEMIJNHAS: 

2. 
Nome: 
	

Nome: 
CPF: 
	

CPF: 
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