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PREGAO PRESENCIAL No 04.07.001/2016 

LICITAcA0 DO TWO MENOR PREco POR 
LOTE, PARk AQUISIçAO DE MATERIAL 

• 	 HIDRAIJLICO, 	CONSTRTJcAO 	F 	: 

ELETRICO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SERVIO AUTONOMO 

• DE AGUA F ESGOTO - SAAE DE 
JAGUARIBE-CEARA, MEIMANTE PREGAO 
PRESENCIAL, CONFORE 
ESPECIFICAcAO CONTIDA NO ANEW I 
DESTEEDITAL. 

o Serviço Autônorno de Agua e Esgoto-SAAE do rnunieipio de Jaguaribe - Ceará, através da 
ComissäoPermanente deLicitacao, devidarnente nomeada pela Portaria no 211/2015, de 01 de 
setembro de 2015, torna piiblico para conhecimento dos interessados que, na data, horário e 
local abaixo previsto, abrirá licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preco 
por item, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condiçOes estabelecidas 
neste Edital, observadas as disposicOes contidas na Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçOes 
posteriores, na Lei Federal no 10.520, de 17/07/2002 - Lei queRegulamenta o Pregäo, sob a 
condução da Pregoeira Maria Ozilene Moreira Alves e sua equipe de apoio composta por 
Francisca Beciana Diogenes Nunes e Jander Robson Bezerra Gomes JñniOr, nomeados pela 
Portaria n° 213/2015 de 01 de setembro de 2015. 

DATA, HORARIO F LOCAL: 

OS DOCUMENTOS DE HABIL1TAAO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pñblica 
marcada para: 

DIA:20 de ábril de 2016 	• 
HORA:08:OOh 
ENDEREcO: Na Sala da Comissão Permanente de Licitaçoes, localizada na Rua 07 de 
setembro, 440, Centro, Jaguaribe CE. 

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE 
TRANScRIcAO OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I 	ESPECIFICAçAO DOS PRODUTOS 	• • • 	 • • 	• 	• 	• 

ANEXO TI - MODELO DE PROPOSTA DEPREcOS • • 	• 	• 	• 	• • 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAçAO 01 E 02 • • 	• 	• • 

ANEXO IV MODELO DE PROCURAçAO 	 • • 	 • 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 	. • 	• 	• • 	 • 
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1.0-DO OBJETO 

1.1- A presente licitac.ao tern como objeto a AQUISIcAO DE MATERIAL•RIDRAULICO, 
CONSTRUcAO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIcO 
AUTONOMO DE A.GUA E ESGOTO-SAAE DE JAGUARIBE-CEARA, conforme 
especificacoes constantes do anexo r, parte integrante deste processo. 

2.0-DAS RESTRIcOES E CONDIcOES DE PARTICIPAcAO 

2.1-RESTRIcOES DE PARTICIPAçAO: 

2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao, que 
ihes teifham. sido aplicadas, por forca da Lei de Licitacoes n 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
seas alteracoes'posteriores e da Lei do Pregao no 10.520, de 10 de julho de 2002. 

2.1.2- Nao podera parti.cipar empresa corn falencia decretada; 

2.1.3-. Nao sera admitida a participacao de interessados sob forma de consorcio ou grupo de 
empresas; 

2.1.4- Quando urn dos socios representantes ou responsaveis tecnicos da Licitante participar de 
mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitacao, somente uma delas podera 
participar do certame licitatorio. 

2.2-DAS CONrncOES DE PARTICIPAc..O: 

2.2.1- Podera participar do pregao qualquer pessoa juridica localizada em qualquer 
Unidade da Federacao, desde que atenda a todas as exigencias constantes deste edital e 
seas anexos; 

2.2.1.1- Ein 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 e necessario, no ato do credenciamento do licitante, a apresentacao de Certidao 
expedida pela Junta Comercial,com data de emissao nao superior a 30(trinta) dias da data de 
realizacao do certaine, nos termos do art. 8° da IN n °  103/2007 do DNRC — Departamento 
Nacional de Registro no Comercio; 

2.2.1.2.- Caso o proponente enquadrado na condiCao de microempresa ou empresa de 
pequeno porte nao apresente a Certidao, na forma do item anterior, este podera 
participar do procedimento licitatorio, sem direito, entretanto, a fruigdo dos beneficios 
-previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n.° 123/2006. 

3.0-DOS ENVELOPES 

3.1-A documentacao necessaria a Proposta de Precos, bem corrmo a Habilitacao, devera ser 
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•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 DE JAGUA1UBE 
(IDENTIFIcAcA0 DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 01— PROPOSTA DE PREcos 
PREGAO PRESENCIAL No 04.07.001/2016 

AO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE 
(IDENTIFIcAcA0 DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 02— DOCUMENTOS DE HABIL1TAçAO 
PREGAO PRESENCIAL No 04.07.001/2016 

3.2- E obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 
PREçOS. 

3.3- Os Documentos de Habilitaçäo e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por 
preposto da licitante corn poderes de representaçäo legal atraves de procuracão publica ou 
particular corn firma reconhecida. A não apresentaçäo não implicará em inabilitação. No 
entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome 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 Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços 
de mais de uma licitante. Porérn, nenhuma pessoa, ainda que rnunida de procuracão, poderá 
representar mais de uma licitante junto a Cornissão, sob pena de exclusão sumária das licitantes 
representadas. 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 - ENVELOPE No 02. 

4.1- Os Documentos de Habilitaçao deverão ser apresentados da seguinte forma 

4.1.1- Em originals ou publicacao em Orgo Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em Cartório, ou por servidor da AdministraçAo, exceto para a garantia, quàndo 
.houver, cujo documento comprobatório 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 não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regularnentaçao do órgAo emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na 
auséncia de taT declaraçao ou regulamentação, o documento sera' considerado válido pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissäo; 

41.3- Rubricados .e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira a iiltima 
página, de modo a refletir seu niimero exato; 

4.2- DA PROPOSTA DE PREO - ENVELOPE No 01. 
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4.2.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da empresa, preenchidas em 01 
(urna) via digitada ou impressa p.or qualquer processo eietrônico, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, entregue em envelope lacrado. 

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

4.3.1- A razão social, local da sede e o nümero de inscrição no CNPJ da licitante; 

4.3.2- Assinatura do Represeiitante Legal; 

43.3- Indicaçäo do prazo de validade das propostas, näo inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data da apresentação das mesmas; 

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

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

4.3.6- Planilha de Preços, contendo precos unitários e totais de todos os itens constantes do 
ANEW I -  especiticacöes dos produtos. 

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

4.3.8- 0 valor total de cada lote deverá ser cotado em algarismos, em moeda corrente nacional, 
corn duas casas decimais e por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores propostos, 
prevalecerao os descritos por extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário e 
total, prevalecerao os valores unitários. 

5.0- EXIGENCIAS PARA HABILITAcA0 PARA PESSOA JURIDICA: 

5.1- HABILITAcA0 JTJRIDICA: 

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

5.1.2- Ato constitutivo, estathto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidarnente 
•registrados, em se tratando de sociedades cornerciais ou o Registro Comercial em caso de 
empresa individual, e no caso de sociedade por acöes, acompanhado da data da assembléia que 
elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscriçãO do ato 
constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercicio. 

5.1.3- PROVA DE INSCRIcAO NA: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 
b) Fazenda Estadual,se for o caso; 
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c) Alvará de funcionarnento. 

5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

5.2.1-Prova.de  regularidade para corn a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do dornicIlio oii 
sede do licitante. 

a) A cornprovacão de quitação para corn a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certidão 
Negativa de Tributos e Contribuiçöes Federais e da DIvida Ativa da União, emitida nos moldes 
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 03, de 02.05.2007. 

b) A cornprovacão de regularidade para corn a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual; 

c) A cornprovacão de regularidade para corn a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na DIvida Ativa Municipal. 

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

5.2.3- Prova de situaçAo regular perante a Justiça do Trabalhô, através da Certidão Negativa de 
.Débitos Trabalh.istas CNDT,.conforrne Lei 12.440/2011. 

5.3- QuALIFIcAcA0 TECNICA: 

5.3.1- Atestado fornecido por pessoajurIdica de direito piliblico ou privado,corn identificação e 
firma reconhecida do assinante, comprovando que a licitante forneceu ou esteja fornecendo 
produtos compatIveis em caracteristicas corn o objeto desta licitaçao, devidarnente autenticada. 

5..3..2- DOS MATERIAlS- Os rnateriais em PVC constantes nos lotes deste Edital, devem ser 
fabricados por empresas cadastradas •e qualificadas no PBQPH- Prograrna Brasileiro de 
Qualidade e ProdUtividade do Habitat do Ministério das Cidades do Governo Federal, endereço 
eletrônico: http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/index.php.  

54- QUALIFICAcA0 ECONOMICO-FINANCEIRA: 	. 	. 	. 	. 

54J- Certidao.negativa de faléncia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da 
Proponente, Justiça Ordinária; 	 . 

5.4.2 Tratando-se de Sociedade Anônirna, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande 
circulação on cópia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao iiltirno exercicio social. 
encerrado, devidarnente registrado na Junta Cornerciäl da sede do licitante, corn as respectivas 
dernonstraçOes de Conta de Resultados. Os dernais tipos societários deverão apresentar cOpias 
autenticadas do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comércial da sede do 
licitante e assinado por contador habilitado corn respectiva Certidão de Regularidade 
Profissional - CRP, reservando-se a Coniissão o direito de exigir a apresentaçäo do Livro 
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Diário para verificaçao dos valores, assinados por contador habilitado. 

5.4.3- Certidão Especifica expedida pela Junta COrnercial do Estado da sede do licitante, 
comprovando todos os atos da empresa (Inscriçao, Enquadrarnento, alteraçOes de dados, etc). 
Corn data de ernissão não superior a 30 (trnta) dias, da data de realizaçao do certame. 

5.5- OUTRAS EXIGENCIAS: 

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

5.5.2 Declaração que os tubos e conexOes serão fornecidos de acordo corn o que determina a 
norrna NBR 7665:2007 da ABNT. 

5.5.3 DeciaraçAo que os tubos e conexOes serão fornecidos em PVC corn paredes rnaciças, 
linha infraestrutura coletor de esgoto na cor ocre, de acordo corn o que determina a normas 
NBR 7362-1:2005 da ABNT. 

6.0-DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 

6.1- A abertura da presente licitaço dar-se-á em sessão püblica, dirigida por um(a) 
Pregoeiro(a), a. ser realizada no eñdereço constante do Preârnbulo, de acordo corn a legislaçAo 
rnencionada no preârnbulo e o conteiido deste edital. 

6.2- Antes do inIcio da sessäo, os representantes dos interessados em participar do certarne, 
deverão se apresentar para credenciamento junto ao(à) Pregoeiro(a), devidarnente munidos de 
documentos que os credenciem a participar desta licitaçao, inclusive corn poderes para 
formulação de ofertas e lances verbais e declaração dando ciência de que cumprem plenarnente 
os requisitos de habilitaçao, conforme modelo II, anexo III deste edital. 

6.3- No dia e local designado neste edital, na presença dos representantes dos licitantes, 
devidarnente credenciados, e demais pessoas que queirarn assistir ao ato, o(a) Pregoeiro(a) 
receberá, em envelopes distintos, devidarnente fechados e rubricados nos fechos, as propostas 
de preço e a docurnentaçao exigida para a habilitaçao dos licitantes, registrando em ata a 
presenca dos participantes. 

6.4- Depois de encerrado o recebirnento dos envelopes, nenhum outro envelope ou docurnento 
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 
.procedirnento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sOa 
representada. 

6.5.1- Por CREDENCIAMENTO entende-se a apresentaçãb conjunta dos seguintes 
documentos: 
a) docurnento oficial de identidade; 
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b) docurnento 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 cepme, em norne daJicitante. 

c) Declaração de que tern condiçOes de cumprir fielmente os requisitos de Habilitaçao, confornie 
.Modelo 02, Constante no ANEXO UI - MODELO DE DECLARAçOES; 

6.6- Caso o representante seja sócio da empresa licitante corn poderes de representação, sôcio-
gérente, diretor da licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados documentos 
que comprovem tal condiçäo (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de sua eleição, etc.), nos 
quais estejarn expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacOes em decorréncia 
de tal investidura. 

6.7- Nos dernais casos deverAo ser apresentados procuração por instrumento pñblico ou 
particular, este (iltimo corn firma reconhecida em cartório e acornparthada de cópia do ato de 
investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de eleiçao do outorgante, 
etc.), conforme modelo constante do Anexo IV deste edital. 

6.9- Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complernentar 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 apresentacão de Certidão 
expedida pela Junta Cornercial corn data de emissão não superior a30 (trinta) dias da data de 
realizaçao do certame, nos termos do art. 8 0  da IN no 10312007 do DNRC - Departamento 
Nacional de Registro no Gomércio; 

.6.10- Caso .0 proponente enquadrado na ëondição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte não apresente a CertidAo, na forma do item anterior, este poderá participar do 
procedimento licitatório, sem direito, entretanto, a fruição dos beneficios previstos nos arts. 42 a 
45 da Lei Complernentar n.° 123/2006. 

6.11- Estes documentos (originals on cópias autenticadas em Crtório) deveräo ser entregues 
fora dos envelopes, para que possam sér analisados no inIcio dos trabaihos, antes da abertura 
dos envelopes "Propostas de Preços". 

6.12- A não apresentação on incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciarnento do preposto nao inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento de lances 
verbais pelo licitante durante a sessäo do pregão ate que seja cumprido o disposto nos itens 6.5 
e 66 deste edital, quando for o caso. 

6.13- No decorrer do procedimento licitatóriô, os iicitantes poderao nornear representantes, caso 
nao os tenha . .feito, descredenciär ou substituir os já nomeados, desde que apresente os 
docurnentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, não sera' admitida a participacAo de 
urn mesmo representante para mais de urna empresa licitante. 

7.0- DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 
7.1- 0 Pregao será realizado pelo sistema presencial. 
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7.2- 0 julgarnento da licitaçao será realizado em apenas urna fase, sendo dividido em duas 
etapas somente para fins de ordenarnento dos trabaihos, e obedecerá ao critério do Menor preco 
por tote.' 

7.2.1- A etapa de classificação de precos compreenderá a ordenaçao das propostas de todos os 
licitantes, a classificaçäo inicial das propostas passiveis de ofertas de lances verbais, a oferta de 
lances verbais dos licitantes proclarnados para tal a classificaçao final das propostas e exarne da 
•aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 

7.2.2- A etapa de habilitação, declaracao do licitante vencedor e adjudicaçäo compreenderá a 
verificação e análise dos docurnentos apresentados no envelope "Documentos de HabilitacAo" 
Jo Jicitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigéncias 
constantes do presente edital, bern como a declaraçao do licitante considerado vencedor do 
certame e a adjudicação, sendo esta ültirna feita caso não ocorra interposiçäo de recurso. 

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

74- Da reunião para recebirnento, abertura e classificaçao däs propostas e habilitaçao, seth 
lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, as propostas apresentadas, as 
observaçoes e impugnacOes feitas pelas licitantes e demais ocorréncias que interessarem ao 
julgarnento da Iicitação, devendo ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio e por 
todos os representantes presentes dos licitantes ou por representantes entre eles escoihidos, 
sendo o n(trnero mInimo de dois Jicitantes; 

7.5- A reunião 'mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe 
de Apoio, por qualquer meio de reproducao mecânica ou eletrônica, como a fotografica, 
cinernatográfica, fonográfica ou de outra espécie. 0(A) Pregoeiro(a) comunicará aos licitantes 
qual o meio de gravacäo estará utilizando e os registros decorrentes desta podero ser utilizados 
•para comprovação de atos e fatos nele contidos, sendo que sera' arquivada por urn perlodo de 60 
(sessenta) dias após a data da reunião. 

7.6- 0 licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar, na própria sessão, Proposta de 
Preco formal que ratifique o iiltimo lance ofertado, se for o caso. Referida Proposta deverá 
apresentar seus precos distribuIdos nos itens de forma uniforme e proporcional a inicial, näo 
sendo permitido o superfaturamento em alguns itens, assirn corno cotar outrOs corn valores 
inferiores aos praticados no rnercado. E facultado o(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, 
motivadarnente, por 48 (quarenta e oito) horas, contãdos da notificaçäo realizada na audiência 
pñblica do Pregão 

7.7- 0 licitante vencedor será convocado a apresentar a proposta de preco definitiva, 
devidarnente ajustada, e a firmar o instrumento contratual, nos moldes da minUta de contrato 
constante do Anexo V deste edital. 

.8.0-DA FASE DE CLASSIFIcAcA0 DE ppjcos 

SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARIBE.. CE 
Rua 7 de Setembro, 440 - Centro - Jaguaribe - Ceará - CNPJ: 05.722.202/0001-60 - CEP: 63 

Fone: '(88) 3522-1487/3522-1118 
Email: saaejbehotmaiI.com  



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

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

8.2.1- Quando nào forem verificadas no rnInimo 03 (trés) propostas de precos nas condiçOes 
definidas no item 8.2, o(a) Pregoeiro(a) classificará as meihores propostas, ate o máximo 03 
(três), para que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
precos oferecidos nas propostas escritas. 

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

83- Em seguida será dado inicio a etapa de apresentaçào de lances verbais, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes. 

8.3.1- 0(A) Pregoei.ro(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 preço. 

8.3.2- So serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao Ultimo lance que tenha sido 
anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.3.3- Caso não mais se realize lances verbais, será declarada encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas, exciusivamente pelo critério de menor preço. 

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

8.3.5- Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificará a existéncia 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 classificaçao final das propostas, o(a) 
Pregoeiro(a) exam inará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, 
decidindo rnotivadamente a respeito. 

8.4.1- Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e os valores 
estirnados para a contratação. 
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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 püblico, na prOpria sessäo do 
Pregão, 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 critérios 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 sejarn iguais ou ate 5% (cinco por cento) superior 
ao melbor preço. 

8.5.1 .2-Parà efeito do disposto no 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

1 -, microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern classificada poderá apresentar 
proposta de preco inferior àquela considerada vencedora do certarne, no prazo de cinco minutos, 
sob pena de preclusäo, situaçäo em que seth adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I deste item seräo convocadas as rernanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificatória,para o exercIcio do mesmo 
direito, tambern todos no prao de cinco rnrnutos cada sob pena de preclusAo, 

III no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrern 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. 

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

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

8.5.1.5- Após o desempate, poderá o(a) Pregoeiro(a) ainda negociar urn meihor preço caso ela 
não atinja o valor de referencia definido pela adrninistraçào püblica. 

8.6- Nas situaçöes em que não se realizem lances verbais, ou depois de declarado o 
encerramento da etapa cornpetitiva, ou se a oferta não 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 Administraçäo. 

8.7- Não 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 estabelecidb neste edital, 
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ou corn irregul and ades, bern COfflO os que apresentarem precos excessivos ou manifestarnente 
inexeqüIveis, seräo considerados desclassificados, não se admitindo complementaçäo posterior. 

8.8.1- Considerar-se-äo preços manifestamente inexeqüIveis aqueles que forem simbólicos 
irrisórios ou de valor zero, incompatIveis corn os precos de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos. 

8.9- Em caso de divergência entre informaçôes contidas em documentaçao impressa e na 
proposta especIfica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergéncia entre inforrnaçOes 
contidas nos docurnentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém não exigidos, 
prevalecerão as primeiras. 

9.0- DA FASE DE HABILITAcA0 E DO JULGAMENTO 

9.1- Efetuados os procedirnentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a abertura do envelope referente aos 
"Docurnentos de Hahilitacao" desta licitante. 

9.2- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope 
no 02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarern em desacordo corn o estabelecido neste 
edital, ou corn irregularidades, serão considerados inabilitados, não se adrnitin.do 
cornplementacao posterior, salvo disposto no item 9.2.1. 

9.2.1- Na forma do que dispOe o art. 42 da Lei Complernentar no 123, de 14.12.2006, a 
comprovação da regularidade fiscal das rnicroempresas e empresas de pequeno porte somente 
sera exigida para efeito de assinatura do contrato. 

9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acirna, as ME e EPP, por ocasião de participacão neste 
procedimento Jicitatório, deverão apresentar toda a docurnentaçao exigida para efeito de 
cornprovação de regularidade fiscal, rnesrno que esta apresente alguma restrição. 

9.2.1.2- Havendo algurna restrição na cornprovacão da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias üteis, contado a partir do momento em que o prOponente for declarado 
.o vencedor .do certarne, para regularizaçAo da documentação, pagarnento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de certidäo negativa. 

9.2.1.3- A nao-regularização da docurnentaçAo, no prazo previsto no item anterior, irnplicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuIzo das sançOes previstas no art. 81 da Lei no 

8.666/93, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordern de 
classificaçao, para a assinatura do contrâto, ou revogar a Iicitaçao. 

9.2.1.4- Será iriabilitado o licitante que não atender as exigéncias deste edital referentes a fase 
-de habilitação, bern como apresentar os documentos defeituosos em seu conteüdo e forma, e 
ainda, a ME ou EPP que nao apresentar a regularizaçäo da docurnentaçäo de Regularidade 
Fiscal no prazo definido no item "9.2.1.2" acirna. 
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.9.3- Constatad o o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitaçäo, pelo(a) Pregoeiro(a), caso não haja 
iiitenção de interposicão de recurso. 

9.4- Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, ao(a) 
Pregoeiro(a) exarninará a oferta subsequente, permitida renegociação i tern 8.6 do edital, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação do licitante, na ordem 
de classificaçao, e assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, 
sendo o respectivolicitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

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

9.5.1- Não seräo aceitos preços ajustado demásiadamente inferior ao valor apresentado 
inicialmente, paro o item . correspondente, assim como não seräo aceitos valores 
demasiadarnente superiores. 

9.5.2- E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, rnotivadãmente, por 02 (dois) dias ñteis, 
contados da notificaçäo realizada na audiência piiblica do Pregãô. Caso a prazo não seja 
obedecido, é FACULTADO a(o) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo por igual perIodo. 0 não 
cumprimento deste item será motivo de ANULAA0 da Proposta; 

9.6- Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes 
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordern de classificacao, a análise 
da :documentaçao exigida para habilitaçäo e os recursos interpostos, devendo ser a mesma 
assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e pelo(s) répresentante(s) 
credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s) a sessao ou por representantes entre eles :escolhidos, 
sendo o niimero mInimo de dois licitantes. 

9.7- Ao final da sessäo, caso não haja intenção de interposiçäo de recurso e o preço final seja 
igual ou inferior ao previsto para a aquisiçäo dos produtos será feita, pelo(a) Pregoeiro(a), a 
adjudicaçao ao licitante declarado vencedor do certame. e encerrada a reunião. Posteriormente, o 
processo, devidamente instruIdo, sera' encaminhado ao SAAE para hornologaçao e subseqUente 
contrataçäo. 

9.8-: Os envelopes corn os documentos relativos a habilitação dos licitantes não declarados 
vencedores serão retirados pelos representantes dos licitantes na própria sessäo. Os 
remanescentes permanecerAo em poder do(a) Pregoeiro(a), devidarnente lacradOs, durante 20 
(vinte) dias correntes a dispOsicão dos licitantes. Findo este prazo, scm que sejarn retirados, 
seräo destruldos. 

10.0-DOS RECURSOS 

10.1- Ao final da sessäo, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante 
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'S.. 

poderá manifestar, imediata e motivadarnente, a intenção de interpor recurso, corn registro em 
ata da s.Intese das suas razOes, podendo juntar mernoriais 110 prazo de 03 (três) dias, ficando os 
dernais licitantes, desde logo, intirnados para apresentar contra-razOes em igual nñmero de dias, 
•que começarão a correr do término do prazo dä recorrente, sendo-lhes assegurada vista irnediata 
dos autos. 

10.1.1 - 0 recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) näo terá efeito suspensivo. 

10.1.2- A falta de rnanifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão 
do Pregão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitaçao 
pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor. 

10.1.3- A peticão poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, 
facultado ao(a) Pregoeiro(a) o exarne dos fatos ejulgamento imediato do recurso 

10.2- 0 acoihirnento de recurso irnportará a invalidação apenas dos atos insuscetIveis de 
aproveitamento. 

10.3- Os autos do processo administrativo permaneceräo corn vista franqueada aos interessados 
no sERvlco AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do MunicIpio de Jaguaribe - Ceara'. 

10.4- Dec.ididos os recursos e constatada a regularidade .dos atos procedimentais, o Diretor 
Especial do SAAE homologará o procedimento 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 impugnaçOes interpostos fora dos prazos IlAo serão conhecidos. 

11.0- PA C0NTRATAçA0 

11. 1-As Obrigaçoes decorrentes da presente licitaçao serão formalizadas por termo de contrato 
especIfico, celebrado entre o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto do municIpio de Jaguaribe 
CE, representado pelo Diretor Especial, Ordenador de Despesa (doravante denominado 
Contratante), e o licitante vencedor (doravante denorninada Contratada), que observará os 
termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e dernais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida 
a exarne prévio da assessoriajurIdica do SAAE. 

11.2- 0 licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias üteis, após ser declarado vencedor, 
•para assinatura do Contrato, contados da devida convocação, sendo prorrogado por urna vez, de 
igual perlodo, quando solicitado pela parte, durante o seu percurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 0 Contrato deve ser descrito nos rnOldes da minuta de 
contrato constante do Anexo V. 
11.3-Se o licitante vencedor não 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 c!assificação final das propostas (item 8.4 deste edital), para faz6-lo em igual prazo e 
nas mesmas condiçOes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao.s precos 
(descontos), on revogar a licitaçao. 
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11.4- Jncumbirá a Contratante providenciar, a sua conta, a publicação do extrato do Contrato na 
imprensa oficial do municIpio, ate o quinto dia ñtil do mês seguinte ao de sua assiñatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 mesmo procedirnento se adotará corn relação 
aOs possIveis termos aditivos. 

11.5- 0 licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execuçäo do Contrato, em 
compatibilidade corn as obrigacOes assurnidas, todas as condiçOes de habilitaçao. 

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 DuRAcA0 

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 n 8.666/93 e suas alteracOes 
posteriores. 

130- DAS OBRIGAc0ES DA CONTRATANTE 

13.1- 0(A) CONTRATANTE se .obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condiçöes 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigaçOes decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei n 2  8.666/93 e suas alteraçOes posteriores; 

13.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual; 

13.3- Cornunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada corn a entrega do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 

13.4- Providenciar os pagarnentos a CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo SERVI0 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE do 
municIpio de Jaguãribe - CE, conforme o acordado. 

140- DAS OBRIGAcOEs DA CONTRATADA 

14.1-Entregar o objeto do Contrato de acordo corn a necessidade e conforme a disposiçao do 
Serviço Autônorno de Agua e Esgoto do municIpio de. Jaguaribe - CE, de conformidade corn as 
.condiçOes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 
certame, no prãzo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordern de Compra, no 
perlodo 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 duraçao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes 
assurnidas, todas as condiçOes de HABILITAA0 e qualificação exigidas na licitação; 

14.3- Providenciar a irnediata correçäo das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, arcando corn eventuais prejuIzos causados a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cornetida por seus empregados e/ou 
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prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual; 

14.4- Os pedidos de prorrogaçäo de prazo de entrega serAo dirigidos a Cornissâo de Licitaçao, 
ate 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razOes 
e devidamentefundamentadas; 

.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 Autônorno de Agua e Esgoto-SAAE, 
Mo seräo considerados como inadimplernento confratual. 

15.0- DAsALTERAcOEs CONTRATUAIS 

15.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, iias mesmas condiçOes contratuais, acréscirnos 
ou supressOes 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 § 1, art 65, da Lei n2  8.666/93 
e suas alteraçOes posteriores. 

16.0-DA RESCISAO DO CONTRATO 

16.1- A rescisão contratual poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a Xli do art. 78 da Lei Federal n°.8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaçäo escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administracäo; 

16.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n °  8.666/93, sem 
que haja culpa do CONTRATADO; será esta ressarcida dos prejuIzos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 

16 3 A rescisäo contratual de que trata o inciso I do art 78 acarreta as consequênclas previstas 
no art. 80, incisos I a TV, ambos da Lei no  8.666/93. 

17.0-DAS CONCIcOES DE PAGAMENTO 

17.1- Os pagamentos seräo realizados mediante a• apresentacão 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 Aguae Esgoto, o pagamento será 
efetuado ate o 300  (trigésirno) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada 

18.0-DAS PENALIDADES 

18.1- 0 licitante que ensejar o retardamento da eecuçào do certame, não manti'er a proposta, 
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faihar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou corneter fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçäo e da ampla defesa, ficará 
impedido de iicitar e contratar corn a Adrninistraçao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarern os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuIzo das multas 
previstas 110 edital e no termo de contrato e das demais corninacOes legais. 

18.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucão total 
.ou parcial do contrato, erro de execução, exeduçAo imperfeita, mora de execução, 
inadimplernento contratual ou não veracidade das informaçoes prestadas, garantida a prévia 
defesa: 

I -. Advertência, sançào 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 licitaçAo; 

b) outras ocorréncias que possarn acarretar transtornos ao desenvolvirnento das atividades do(a) 
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicaçäo de sanção mais grave. 

II - Multas (que poderao ser recoihidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora 
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser 
preenchido de acôrdo corn instrucOes  fornecidas pela Coritratante): 

a) de 1,0% (urn por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos 
produtos ou indisponibilidade dos mesmos, 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 dernais ailneas deste inciso, aplicada em dobro na 
reincidêricia; 

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 substituiçao nAO se efetive nos 05 (cinco) 
dias que se seguirern a data da corn unicação formal da rejeiçäo; 

III - Suspenso ternporária de participação em licitaçao e impedirnento 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 Adrninistração Pñblica, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicäo ou ate que seja prornovida a 
reabilitaçao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcirnento a 
Adrninistraçao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada corn 
base no inciso anterior. 

18.3- No processo de aplicaçao de penalidades é assegurado 0 direito ao contraditório e a ampla 
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias üteis para as sançOes previstas nos incisos I, II e 
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III 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 decisAo do recurso. Se o valor da multa näo for pago, on 
depositado, será automaticamente descontado do pagamento .a que a Contratada fizer jus Em 
caso de inexisténcia ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito corno DIvida Ativa do MunicIpio e cobrado mediante processo 
-de execução 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 razäo do contrato objeto desta licitação: 

a) praticarem atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitaçäio; 

b) dernonstrarem não possuir idoneidade para contratar corn a Adrninistraçao Pñblica, em 
virtude de atos ilIcitos praticados; 

c) sofrerem condenaçao definitiva por praticarem, por rneios dolosos, fraude fiscal no 
recoihirnento de qüaisquer tributos. 

18.6- As sançöes previstas nos incisos I, III e IV doitem 18.2 supra poderão 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 iiteis. 

18.7- A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 
prazo de 02 (dois) dias iiteis a contar da notificação que lhe será encarninhada, estará sujeita as 
penalidades cabIveis, sern prejuizo das demais penalidades, por caracterizar descurnprirnento 
total da obrigaçAo assurnida. 

18.8- As sançOes previstas no item 18.7 supra não se aplicam as demais licitantes que, apesar de 
nAo vencedoras, venharn a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo corn 
este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cornunicarern seu desinteresse 

19.0- DA D0TAçA0 ORçAMENTARIA 

19.1- As despesas decorrentes da contratação correräo por conta, de recursos próprios, sob a 
dotação Orçamentária: 12.01.17.512.0033.2.071, elernento de despesa: 3.3.90.30.00. 

20.0-DIsPOsIçOEs GERAIS 
20.1- Qualquer cidadão poderá irnpugnar os terrnos do presente edital, por irregularidade, 
protocolizando o pedido ate 02 (dois) dias áteis antes da data fixada para a realizaçäo do Pregão, 
no en discrirninado 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 näo 
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protocolizar o pedido, em conformidade corn o disposto neste edital, ate o segundo dia ütil que 
anteceder a data de realizacao do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

20.3- A impugnaçäo feita tempestivarnente pelo licitante não a impedirá de participar do 
processolicitatório ate o trânsito em julgado da decisão a eTa pertinente. 

20.4- Acolhida a peticAo contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certarne. 

20.5- As normas que disciplinarn este Pregao serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa .entre os interessados, atendidos os interesses piiblicos e o da Autarquia, scm 
comprornetirnento da segurança da Contrataçao. Os :  casos ornissos poderäo ser resolvidos 
pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessão 

20.6-0 nab atendimento de exigCncias formais näo essenciais nAo irnportará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possIveis a aferiçao da sua qualidade e a exata compreensao da sua 
proposta durante a realizaçao da sessäo pübiica deste Pregao. 

20.7- A adjudicacao e a homologaçao do resultado desta licitaçao nao implicará direito a 
contratação. 

.20.8 -Nenliuma indenizaçao será devida as licitantes pela elaboraçao ou pela apresentaçäo de 
documentaçao referente ao presente edital. 

20.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inIcio de contagern 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 expressarnente estabelecido em contrário. 

20.10- 0 Diretor Especial, Ordenador de Despesas poderá revogar a presente licitaçao por 
razOes de interesse püblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante 
provocacao de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.° 8.666/93, não cabendo as licitantes 
direito a indenizaçäo. 

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 não afetar a formulaçao das propostas. 

20,12-N hipótese de não haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes 
contendo a docurnentaçao e proposta, a data da abertura ficará transferida para o primeiro dia 
ütil subsequente, no mesmo local e liorário anteriormente estabelecido. 

20.13- Quaisquer düvidas porventura existentes ou solicitaçoes de esciarecimentos sobre o 
disposto no presente edital deverao ser objeto de consulta, por escrito, a Cornissao Permanente 
de Licitação (endereco mencionado no Prèâmbulo deste Edital), ate 05 (cinco) dias correntes 
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anteriores a data fixada para a realização do Pregão, que serão respondidas, igualmente por 
escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de oficio. Demais informacOes 
poderao ser obtidas pelo telefone nümero, 0xx88-3522-1487. 

20.14- As irnpugnacOes referidas nos itens 20.1 e 20.2 e os recursos mencionados no item 10 
deste edital, eventualmente interpostos, serào dirigidos ao Diretor Especial, Ordenador(a) de 
Despesas, por intermédio do(a) Pregoe iro(a), e protocolizados exciusivamente no endereco 
mencionado no Preâmbulo deste edital. 

20.15- Os interessados, ao participarern deste pregão, expressam, automaticarnenté, sua total 
concordância aos termos deste Edital, não podendo alegar, posteriormente, desinformacoes suas 
ou de seus representantes. 

20.16- Os casos omissos seräo resOlvidos pela Comissão Permanente de Licitação nos termos da 
Iegislaçao 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 não possa ser resolvida pela via administrativa, 
renunciando-se, desdejá, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Jaguaribe-CE, 07 ai1 de 2016. 
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ANEW I ESPECIFICAcAO DOS PRODUTOS 

LOTE 1 
ITEM  PRODUTO UND QUANT. 
1. BROXA 18 X 8 CM  UND 05 
2. SOLVENTE L  .LITRO 05 
3.  ESMALTE 3,6 L CORES DIVERSAS  GALAO 05 
4. TRENADE AcO 5 MTS 	 . UND 02 
5 TRINCHA DE 1" 	. 	

. 

UND 
10 

LOTE 2 
ITEM PRODUTO  IJND QUANT. 
1. LIXA FERRO No 1.00  UND. 10 
2 LIXA FERRO No 50 	 . 	 . UND 10 
3. LIXA FERRO No 60   UND 10 
4. LIXA MADEIRA No 50  UND 10 
5. LUVA DE RASPA LONGA   PAR 04 
6. LUVA LATEX TAM G  PAR 10 

LOTE 3 
ITEM 	PRODUTO 	UND 	QUANT. 
1. CIMENTO SACO COM 50 KG 	 . 	SACO 	120 
2. SUPERCAL 5 KG 	PACOTE 	20 
3. TELHACOLONIAL   	MIL 	10 
4. TIJOLO FURADO 	S 	 MIL 	10 

LOTE 04 
ITEM  PRODUTO  UND QUANT. 
1. RIPA (0, 04 X 0,0 15 X 5) M. 	 .  M3  02 
2. CAIBRO (0,035 X 0,05.X 5) M 	. 

M. 
3 02 

3.   M3  03 
4. 1  MADEIRA TIPO MAcARANDUBA SERRADA EM 

02 TABUA 
5. MADEIRA TIPO MAcARANDUBA SERRADA EM 

0 2 BARROTE M3 

6. . PORTA DE MADEIRA MACIA TAM 0,60 X 2,00 
03 

M UND 

LOTE 05 
ITEM  PRODUTO 	 . UND QUANT. 
1. LAMPADA FLUORESCENTE 20W COMPACTA UND 15 
2. IAPADA FLUORESCENTE 32W COMPACTA UND 10 
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ANEW 11— MODELO DE PROPOSTA DE pcos 

Local de Data 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Jaguaribe - CE. 
Comissão Permanente de Licitação 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de precos, conforme pianilha abaixo, 
referente ao PREGAO PRESENCIAL N° 04.07.001/2016, cujo objeto é a AQUIS1cAO DE 
MATERIAL HIDRAULICO, CONSTRuçAO E ELETRIICO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SERVIO AUTONOMO DE AQUA E ESGOTO-SAAE DE 
JAGUARIBE-CEARA, conforme especificaçOes em anexo ao edital. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tornarnos pleno conhecirnento dos 
produtos objeto desta licitaçAo; que não possulmos nenhum fato impeditivo para participaçäo deste 
certarne e que nos subrnetemos a todas as cláusulas e condiçoes previstas neste edital. 

Declararnos ainda, que assumirnos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, conforme 
exigência editailcia e contratual, que seräo entregues ate 05 (cinco) dias corridos da data de 
recebimento da Ordem de Compra. 

LOTE No ............... 
ITEM EsPEcIFIcAçA0 MARCA UNID QUANT VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR 
TOTAL RS 

01 
02:  

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

VALOR TOTAL DO LOTE .........RS........................(em algarismos e por extenso). 

LOTE No .............. 
[ITEM  [E§kCIFICA(~AO—  MARCA UNID QUANT VALOR VALOR 

VALOR TOTAL DO LOTE ........ .RS ........................ (em algarismos e por extenso). 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ....... . ................. (em algarismos e por exte 

PROPONENTE: 
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ENDEREO COMPLETO: 
CNPJ: 
CGF: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Local e data. 

Nome do Representante Legal 
CPFn°  



/. 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAcA0 

Modelo no 01. 

DECLARAcAO 

(NOME E QUALIFICAcAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins 
que, em cumprirnento 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 0, da ConstituiçAo Federal, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabaiho algum, salvo na condiçao de aprendiz, a partir de 14. 
(quatorze) anos. 

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

Local e data 

ANEW III - A DEcLARAcA0 DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAcAO 

Modelo no 02 

DECLARAçA0 

(NOMEE QUALIFIcAcAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins 
sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação, no Pregão 
Présencial no 04.07.001/2016, cujo objeto é a AQUISIAO DE MATERIAL HIDRAULICO, 
coNsTRucAo E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO sERvlco... 
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 tennos e 
condiçoes previstas no instrumento convocatório. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 	 - 

el  
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OUTORGADO: Nome e qualificação. 

ANEXO IV - MODELO DE PROCURAcAO 

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

Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Jaguaribe - Ceará, no processo de Pregao Presencial n° 

04.07.001/2016, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregão osenvelopes de 

habiiitaçao e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, como tambérn 

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

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

destemandato 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 	 - 
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ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE ST 
FAZEM 0 SERVI0 AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE-CE, COM 

,PARAOFIMQUE 
A SEGUIR SE DECLARA: 

o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto — SAAE de Jaguaribe Ceara', pessoajurIdica de direito 
püblico, corn sede na Rua 07 de sétembro, 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, norneado por meio de portaria n° 009/2013 de 02 de janeiro de 2013, doravante 
denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa............................................., corn 
endereco na Rua ......................................., No ........, bairro ................, em ......................., Estado 
do .. ....................., 	inscrita no CNPJ sob o u° ...................................., representada por 

................................... CPF n 0 	., ao firn assinado, doravante 
denorninada de CONTRATADA, de acordo corn o Edital de Pregão Presencial 0 

04.07.001/2016, Processo n° 04.07.001/2016, em conformidade corn o que preceitua a Lei 
Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçOes posteriores, a Lei Federal no 

10.520/02, de 17 de juiho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as cláusulas é 
condiçOes a seguir ajustadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1 .1-Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade corn a Lei 
Federal No  8.666/93 e suas alteraçOes posteriores, a Lei Federal n 10.520, de 17/07/2002 e a 
Lei Municipal n° 1.129/2013 de 05/03/2013, devidamente hornologado pelo Diretor Especial 
do SAAE de Jaguaribe CE. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1- 0 presente contrato tern por objeto a AQUISIcAO DE MATERIAL HIDRAULICO, 
coNsTRucAo E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE JAGUARIBE-CEARA, conforme 
especificacoes constantes do anexo I, parte integrante deste processo. 

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR 
3.1- A CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO(A) peia execução do objeto deste 
contrato o valor global de R$ ( _), conforme planilha em 
anexo. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
4.1- 0(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condiçOes 
necessárias ao pleno cumprirnento das ohrigaçOes decoirentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei n 0  8.666/93 e suas alteraçOes posteriores; 

4.2-Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual; 
4.3- Cornunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada corn a entrega do 

f\ 
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objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirern providências corretivas; 

4.4- Providenciar os pagamentos a CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidarnente atestadas pelo SERVIO AUTONOMO DE AQUA E ESGOTO- SAAE DE 
JAGUARIBE - CE, conforme o acordado. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTR&TADA 	. 
5.1- Entregar o objeto do contrato, no almoxarifado do SAAB de Jaguaribe, de conform idade 
corn as condiçOes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta . 

•vencedora do certarne, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da ordem 
decompra, a partir de sua assinatiira ate 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado nos . 
termos da lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes; 

5.2- Manter durante toda a duraçao do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçoes 
assumidas, todas as condiçOes de HABILITAcAO e qualificaçao exigidas na licitação; 

5.3 Providenciar a irnediata correçäo das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, arcando corn eventuais prejuIzos causados a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou 
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual; 

5.4- Os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega serAo dirigidos a Cornissäo de Licitação, ate 
05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razOes e 
devidamente fundarnentadas;  

5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força rnaior ou caso fortuito, desde que notificado o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pelo SAAB de Jaguaribe - .Ceará, não seräo 
considerados como inadimplernento contratual. 

.5.5- Substituir, de imediato e as suasexpensas, 0 produto que não esteja em conformidade corn 
as especificaçOes coiistantes no instrumento convocatório ao qual se acha estritâmente 
iiinculado; 

5.6- Entregar o produto em conforme solicitação do setor competente, de acordo corn o 
especificado no anexo I do Edital de Pregão Presencial n° 03.16.001/2016. 

CLAUSULA SEXTA DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO 
OBJETO 
6. 1- 0 contrato terá 0 prazo de vigéncia 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 alteraçOes 
posteriores. 

6.2- 0 objeto da licitaçao será recebido pelo liquidante do SAAB de Jaguaribe - Ceará, mediante 
aapresentaçAo dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos A— 

CLAUSULA SETIMA - DAS C0NDIçOES DE PAGAMENTO 
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7.1- Os pagarnentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura 
correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriarnente, 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 será efetuado 
W o 300  (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada. 

CLAUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS 
8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos proprios, sob a 
dotaçao orçarnentária 11°  12.01.17.512.0033.2.071, elernento de despesa 3.3.90.30.00. 

CLAUSULA NONA - DO REAJ1JSTAMENTO DEPREcO 
9.1- Os preços são firmes e irreajustáveis; 

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAOES CONTRATUAIS 
10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscirnos 
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 § l, art. 65, da Lei n° 8.666/93 
e spas alteraçoes posteriores. 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA -. DAS sANcOEs 
11.1- 0 licitante que ensejar o retardarnento da execução do certame, nAo mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execuçao do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacão e da ampla defesa, ficará 
irnpedido de licitar e contratar corn a Administração, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarern os motivos deterrninantes da punição ou ate que seja promovida a 
reabilitacão perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuIzo das multas 
previstas no edital e no termo de contrato e das dernais corninaçöes legais. 

11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexècução total 
on parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplernento contratual ou não veracidade das informacOes prestadas, garantida a prévia 
defesa: 

I - Advertência, sancão de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos: 
a) descumprirnento das obrigaçOes e responsabilidades assurnidas na licitaçao; 
b) outras  ocorréncias que possarn acarretar transtornos ao desenvolvirnento das atividades do(a) 
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicaçäo de sanção mais grave. 

II - Multas (que poderao ser recoihidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora 
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadaçao 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 rnesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor; 
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infraçao a .qualquer cláusula ou 
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condição contratual, nAo 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 substituiçao não se efetive nos 05 (cinco) 
dias que se seguirem a data da cornunicaçäo formal da rejeição; 
III Suspensào ternporária de participacão. em licitação e impedimento de contratar corn o 
Municipio de Jaguaribe, por prazo näo superior a 05 (cinco) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administração Pñblica, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da purnção ou ate que seja promovida a 
reabilitaçao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a 
Administraçào pelos prejuIzos resuitantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada corn 
base no inciso anterior. 

11.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
•defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias üteis para as sançOes previstas nos incisos I, II e 
Ill do item 112 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo 
item. 

11.4 * 0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da notificaçäo ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou 
depositado, será automaticarnente descontado do pagarnento a que a Contratada fizer jus. Em 
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor dev.ido será cobrado 
administrativarnente ou inscrito como DIvida Ativa do MunicIpio e cobrado mediante processo 
de execução fiscal, corn os encargos correspond entes. 

11.5- As sançöes previstas nos incisos III e IV do item 11.2 supra, poderäo ser aplicadas as 
empresas que, em razäo do contrato objeto desta licitação: 

a) praticarern atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitaçAo; 
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar corn a Administração Piiblica, em 
virtude de atos ilIcitos praticados; 
.c) sofrerem condenaçäo definitiva por praticarern, por rneios dolosos, •fraude fiscal no 
recoihirnento de quaisquer tributos. 

11.6- As sançoes previstas nos incisos I, III e IV doitem 11.2 •supra poderão 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 iliteis. 

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar injustificadarnente, em firmar o Contrato dentro do 
prazo de 02 (dois) dias áteis a contar da notificacão que ihe sera' encarninhada, estará sujeita as 
penalidades cabiveis, sem prejuIzo das demais penalidades, por caracterizar descurnprimento 
total da obrigação assurnida. 

11.8- As sançOes previstas no item 11.7 supra näo se aplicam as demais licitantes que, apesar de 
não vencedoras, venharn a ser convocadas para celebrarem o Terrno de Contrato, de acordo corn 
este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cornunicarem seu desinteresse. 
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA DA 1UScISAO 
12.1- A resoisão 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) Amigável, por acordo entre as partes, mediante aütorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Adrninistracão; 
12.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sern 
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuIzos regularnentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqUências 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 manifestaçao final, completa e 
.exclusiva, do acordo entre elas celebrado; 

13.2- Obrigação da Contratada de manter, duranté toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade corn as obrigaçOes por ela assumidas, todas as condiçOes de habilitaçao e 
qualificacao exigidas na licitaçao. 

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO 
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de. Jaguaribe, para conhecimentO das questöes relacionadas 
corn o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos. 

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condiçoes retro-estipuladas, as partes 
contratantes assinarn o presente instrumento, em dims vias, para que surtarn seus jurIdicos e 
legais efeitos. 

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

Francisco Ronaldo Nunes 
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Diretor Especial do SAAE 
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