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11.3 Nao serao concedidos prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando nao justiﬁcada a
intencao de interpor o recurso pelo proponente;
11.4 Os recursos contra decisoes do Pregoeiro nao terao efeito suspensivo;
11.5 O acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos aros insuscetivels de aprmeitamemoz
11.6 N50 serao conhecidas as impugnacoes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identiﬁcado no processo para responder peloproponentc.
12.0 DA PROPOSTA DE PRECOS ESCRITA
12.1 Apos a fase recursal, nao ocorrendo interposicﬁo de recursos, o licitante vencedor devera encalninlmr a prvpuslzl
de preco escrita adequada ao ﬁltimo lance, devidamente preenchida na forma do ANEXO ll - Modelo da Pl'UpL»$iil Lie
Precos Escrita, em arquivo ﬁnico no formato PDF, no prazo maximo de até 24 (vinte e quatro) horas. contado d-.1
convocacao efetuada pelo Pregoeiro através do chat do sistema da BLL. para e-mail milha.licitacao@gmai l.com
12.1 .l O prazo do encaminhamento da proposta podera ser prorrogado. quando solicitado pela licilanlc vencedora.
desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito;
12.1.2 O licitante vencedor que entregar sua proposta de precos escrita adequada de forma presencial jumo ao
Departamento de Licitacoes e Contratos, em conformidade ao item 12.1, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro
/\oras), contado da convocacﬁo efetuada pelo Pregoeiro através do chat do sistema da BLL, ﬁca dispensado de
encaminhar a mesma através do e-mail;
12.2 O licitante nao podera cotar proposta com quantitativo inferior ao determinado peloedital;
12.3 Nos precos propostos ja estarao incluidas as despesas referentes aos custos de operacionalizacao do sistema
eletronico, imposto, frete, tributos e demais onus atinentes a entrega do objeto no local ﬁxado pela administracao;
12.4 O valor maximo de cada um dos itens que compoem os lotes, depois de concluida todas as etapas do Pregao. nzio
poderao ser superiores aos valores unitarios estimados constantes do Anexo l - Termo de Referéncia, deste Edital;
12.5 As marcas apresentadas dos itens na proposta de precos escrita, deverao ser as mesmas apresentadas
inicialmente no ato do cadastro no sistema eletronico da BLL;
12.6 Na proposta escrita, deveré conter:
a) O prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias;
b) Especiﬁcacao completa do produto oferecido com informacoes técnicas que possibilitem a sua completa avaliacao.
totalmente conforme descrito no ANEXO l, deste Edital;
c) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
12.7 Atendidos todos os requisitos, seré(5o) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(cm) os lances
NO REGIME DE MENOR PRECO POR ITEM
12.8 Serao desclassiﬁcadas as propostas que:
12.8.1 Conﬂitem com as normas deste Edital ou da legislacao em vigor;
"‘Z.8.2 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais apos a virgula em seus valores unitarios;
12.0.1 Sejam incompletas, isto é, nao contenham informa<;ao(6es) suﬁciente(s) que pem1ita(m) a perfeita identiﬁcacao
do produto licitado;
12.0.2 Contiverem qualquer limitaoao ou condicao substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja,
manifestamente inexeqtiiveis, por decisao do Pregoeiro;
12.0.3 Ocorrendo discordancia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes irltimos;
12.1 O licitante que nﬁo mantiver/enviar sua proposta de precos escrita adequada, conforme solicitacﬁo e
prazo estabelecido acima, seré desclassificado/inabilitado e sujeitar-se-zi as sancﬁes previstas neste
instrumento convocatério e Decreto 10.024/2019.
13. DAS AMOSTRAS
13. l Destaca-se que “encontra-se consolidado a jurisprudéncia do TCU com entendimento de que a exigénciu de
apresentagzﬁo de amostras é admitida apenas na fase de classjficaccio das proposlas, somente do /icilanle
provisoriamente classzﬁcado em primeiro lugar e desde que previam ente disczlplinada e delulhadu no
instrumento
_
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convocatério Respaldamos esse entendimento: Acord5os 1.291/201 1 - Plenario. 2.780./201 I-2" C ziiinna.
4.278/2009- 1*’ Camara, 1.332/2007-Plenério, 3.130/2007-1*‘ Camara e 3.395/2007-1“ Cziniaraz
13.2
Encerrada a etapa de lances e apos analise dos documentos de habilita<;5o, o Pregoeiro solicnara no litlnnn.
habilitado detentor da melhor oferta através do chat do sistema da BLL o envio de 02 (duas) amostras dc cada p|‘oduI<>
constantes do anexo I deste edital, devendo as mesmas ser entregues na Secretaria de Educacao. clevidamente eriqneiatlz-1
com identiﬁcacao da empresa, para analise da nutricionista responsavel técnico. quc expedira laudo com ])ﬂ!'Ck.‘Cl
favoravel ou desfavoravel ao produto avaliado;
13.3 As amostras referidas deverﬁo ser entregues por representante legal ou procurador credenmnlo polo lit-11.1:-1..
provisoriamente classiﬁcado em primeiro lugar, no prazo maximo dc 02 (dois) dias corridos eonizidos da s~.»§1t~ii.".o.i.» .11
Pregoeiro feita através do chat do sistema da BLL, o n50 envio dasamostras conforms o prazo (i&‘l&,‘l'l111tli:\1:‘.. 1>1:1n ouin.
a n50 aprovac5o das amostras acarretara na desclassiﬁcacao/inabilitacao. sendo com ocado o liciianic .\'ub.\Cql1<:ll1C. ._
assim sucessivamente, observada a ordem de classiﬁcacao;
13.3.1 0 licitante que n50 enviar/apresentar as amostras, conforme solicitacﬁo e prazo estabelccido acinm.
ilﬂjeitar-se-é as sancﬁes previstas neste instrumento convocatorio e em Lei;
13.4 As amostras dever5o ser entregues na Sede da Secretaria de Educac5o. situada na Av. Prefeilo /\1.c:l1'11l'O dc
Oliveira, S/N° , Centro, Mi1h5 - Ceara, CEP: 63.635-000. Infonnacoesz tel.: (85) 99683.1558;
13.5 Durante o recebimento, sera preenchido um recibo em O2 (duas) vias. onde uma ﬁcaré em posse do licitante e 21
outra em posse do Setor competente. Uma amostra do produto sera submetida 5 analise sensorial e/ou teste dc
aceitabilidade, ﬁcando a outra como contraprova;
13.6 Todo produto analisado devera apresentar um indice de aceitabilidade de no minimo 85% e atender aos requisitos
de qualidades exigidos, conforme 1egis1ac5o;
13.7 Nos produtos dever5o constar o rotulo original do fabricante, com todas as informacoes sobre o fabricante e o
produto, tais como local de origem, ingredientes,tabe1a nutricional, contetido liquido, data de validade, lo... "!l1dEldOS de
conservac5o, nixmero de registro no org5o regulador etc;
13.8 As amostras apresentadas dever50 ser dos mesmos produtos e marcas apresentadas na sua propo;-v - tic prccos.
caso a licitante apresente amostra de produtos com marcas e especiﬁcacoes divergentes dos 3p1‘€SC:‘~:'.\10S em sua
proposta de precos, a mesma sera desclassiﬁcada;
13.9 conforme o que determina o § 4° do art. 15, da Resolucao n° 032, de 10/08/06 CGPAE/DIRAE/FNDE, a licitante
devera apresentar junto as amostras, ﬁcha técnica ou declarac5o com informacoes sobre a composicﬁo nutricional dos
produtos, com laudo de laboratorio qualiﬁcado e/ou laudo de inspec5o sanitaria de todos os produtos, como forma de
garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos atendidos;
/“B. 10 N50 ser5o permitidas a entrega de amostras fora do prazo estabelecido;
13.1 1 As amostras entregues n5o ser5o devolvidas;
13.12 N50 havera prorrogag:5o do prazo para apresentac5o de amostras.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
14.1 A adjudicac5o dar-se-a pelo pregoeiro quando n50 ocorrer interposic5o de recursos. Caso contrario, a
adj udicacao ﬁcara a cargo da autoridade competente;
14.2 Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.
15. DO TERMO DE CONTRATO
15.1 Sem prejuizo do disposto nos Capitulos III a IV da Lei n.° 8.666/<73. o Contrato referente ao fornecimento dos

produtos constantes do objeto seré formalizado e contera, necessariamente, as Condicoes ja especiﬁcadas no
instrumento Convocatorio;
15.2 Quaisquer condicoes apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, poder5o ser
acrescentadas ao Contrato a ser assinado.
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16.0 DA ASSINATURA D0 TERMO DE CONTRATO
.
16.1 A Contratante convocara oﬁcialmente a licitante vencedora durante a validade da proposta para, no prazo
méximo de 5 (cinco) dias I'1teis, comparecer a0 Municipio para assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente sob pena de decair 0 direito a contratac5o, sem prejuizo do previsto no art. 81 da Lei n.“ 8.666./93, no art.
7° da Lei n.° 10.520/2002 e neste Edital;
16.1.1 O prazo da convocac;5o podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito pela Contratantc;
16.2 O licitante convocado devera apresentar de forma obrigatoria no ato da assinatura do Contrato os
documentos de habilitacio exigidos neste edital em originais ou copias autenticadas;
16.2.1 Os documentos fisicos a serem apresentados deverﬁo ser 0s mesmos que foram anexados
concomitantemente com sua proposta de precos e disponiveis no sistema da BLL;
16.2.2 No caso de certid5o e/ou documento que no ato da assinatura do contrato estiver fora do prazo
de validade (vencida), a licitante devera apresentar a certid5o e/ou documento atualizado juntamente com as
demails documentacoes ja vencidas;
/46.3 E facultado ao Pregoeiro, quando a convocada n5o assinar o referido documento no prazo e condieoes
-stabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classiﬁcacao, para fazé-lo, examinada,
quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classiﬁcada, podendo, inclusive, negociar diretamente
com 0 proponente para que seja obtido melhor preco, ou revogar este Pregao, independentememe da cominacao do
previsto no art. 81 da Lei n.° 8.666/93, no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002 e neste Edital;
16.3.1 A recusa injustiﬁcada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante caracteriza o descumprimento total da obrigacﬁo
assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas;
16.4 A recusa injustificada do licitante vencedor em nﬁo apresentaros documentos de habilitaeﬁo exigidos
neste edital em originais ou copias autenticadas, dentro do prazo estabelecido, sujeitara na aplicacao das
sancoes cabiveis em virtude do prejuizo causado pela n50 conclusﬁo do processo, sendo considerada a n50
apresentaeao da documentaeao, como recusa par parte da empresa vencedora em proceder com a assinatura
do Contrato.
17.0 DA EXECUCAO D0 CONTRATO
17.1 A execucao do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-5o pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de direito piiblico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicoes de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.° 8.666/93, combinado com o inciso X11, do art. 55, do
,mesmo diploma legal.

18.0 DA VIGENCIA E DA EFICACIA
18.1 O prazo de vigéncia do contrato sera a partir da data de sua assinatura, com validade e eﬁcacia legal apos a
publicacao do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ﬁltimo.
19.0 DOS ENCARGOS D0 CONTRATANTE
19.1 Caberé ao CONTRATANTE:

19.1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE para a
entrega dos produtos;
19.1.2 - impedir que terceiros fomecam os produtos obj eto deste Contrato;

19.1.3 - prestar as infonnacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
19.1.4 - devolver os produtos que n5o apresentarem condicoes de serem utilizados;
19.1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicacao a ser feita pelo Servico de
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Almoxarifado e/ou setor competente;
19.1.6 - solicitar, por intermédio de Autorizacao de Fomecimento expedida pelo Sen/ico de Almoxarifado
e/ou setor competente, o fomecimento dos produtos obj eto deste Contrato;
19.1.7 - comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fomecimento dos produtos e interromper
imediatamente 0 fomecimento, se for 0 caso.
19.0 DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
19.1. Cabera a CONTRATADA:
19.1.1 - responder, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas deconentes dos servicos, tais
como:
‘
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuicoes;
d) indenizacoes;
/\
e) vales-refeicao;
1) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Govemo.
19.1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem
qualquer vinculo empregaticio com o orgao;
19.1.3 - manter, ainda, os seus empregados identiﬁcados por cracha, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as nonnas disciplinares do
CONTRATANTE;
19.1.4 - respeitar as nonnas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do CONTRATANTE;
19.1.5 - responder pelos danos causados diretamente a Administracao do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fomecimento dos produtos, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a ﬁscalizacao ou 0 acompanhamento pelo CONTRATANTE;
19.1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fomecimento dos produtos;
19.1.7 - efetuar a entrega dos produtos objeto da Autorizacao de Fomecimento, de acordo com a necessidade
e o interesse do CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias t'Iteis apos o recebimento da Autorizacao de
Fomecimento expedida pelo do Servico de Almoxarifado e/ou autoridade competente;
19.1.7.1 - Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justiﬁcada do
/ﬂamecedor e aceita pela Administracao;
'
19.1.8 - os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que justiﬁcados antes do
término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual;
19.1.9 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condicoes de consumo, no prazo maximo de 02 (dois)
dias ﬁteis, contadas do recebimento da comunicacao expedida pelo Servico de Almoxarifado e/ou autoridade
competente;
19.1.10 - comunicar ao Servico de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
de carater urgente e prestar os esclarecimentos que jul gar necessario; e
19.1.1 1 - a obrigacao de manter-se, durante toda a execueao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacées assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas.
20.0 DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
20.1 A licitante vencedora cabera, ainda:
20.1.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios c ~.>l;rigac6es sociais previstos na
legislacao soc1al e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados nao
manterao nenhum vinculo empregaticio com 0(a) CONTRATANTE;
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20.1.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigaeoes cstabelecidas nu
legislacao especiﬁca de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados
quando no fomecimento do objeto ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia do(a)
CONTRATANTE;
20.1.3 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do obj eto, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia; e
20.1.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da 3(I_1U(.I1CLl\,'LIk1
deste Pregao.
20.2 A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos na Condicao anterior, nao transtcre :1
responsabilidade por seu pagamento a(o) CONTRATANTE nem poclera onerar o obj eto deste Pregao, razao pela qual
a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com 0(0)
CONTRATANTE.
21.0 DAS OBRIGACCJES GERAIS

/411.1 Devera a licitante vencedora observar, também, o seguinte:
21.1.1 E expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da Contratante
durante a vigéncia do Contrato;
21.1.2 E expressamente proibida, também, a veiculacao de publicidade acerca do contrato, salvo se houver
prévia autorizacao da Contratante.
22.0 DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
22.1 O contrato sera acompanhado e ﬁscalizado por servidor designado para esse ﬁm, representando o
CONTRATANTE, pennitida a contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacoes pertinentes a essa
atribuicao.
22.2 As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor designado para esse ﬁm dcverao ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo habil para a adocao das medidas
convenientes.
22.3 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracao do CONTRATANTE, durante o periodo
de vigéncia do Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.

23.0 DA ATESTACAO
23.1 A atestacao das faturas correspondentes ao fomecimento dos materiais cabera ao Chefe do Servico de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse ﬁm.
24.0 DA DESPESA
24.1 A despesa com o fornecimento dos materiais de que trata o objeto deste Pregao, esta a cargo da dotacao
orcamentaria orgao 06-Secretaria de Educacao unidade(s) 01-Fundo Municipal de Educacao.
25.0 DO PAGAMENTO
25.1 A CONTRATADA devera apresentar nota ﬁscal para liquidacao e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fomecedor no prazo
de 10 (dez) dias contados da apresentacao dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
25.2 Para efeito de cada pagamento, a nota ﬁscal ou fatura devera estar acompanhada das guias de comprovacao de
recolhimento dos encargos previdenciarios (INSS e FGTS), Certidao Conjunta da Uniao e CNDT.

25.3 A(O) contratada(o) devera a cada pagamento, apresentar guias de recolhimento dos encargos incidentes no
fomecimento dos produtos (previdenciarios, trabalhistas e tributarios).
25.4 O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, os produtos fornecidos
nao estiverem em perfeitas condicoes de consumo ou em desacordo com as especiﬁcacoes apresentadas e aceitas.
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25.5 O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacoes
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
25.6 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao qualquer obi~igat;£m
ﬁnanceira, sem que isso gere direito a alteracao dos precos, ou de compensacao ﬁnanceira por atraso de pagamento.
26.0 DA ALTERACAO DO CONTRATO
26.1 O Contrato a ser ﬁrmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 du Lei 8.666/93. desde que liaja
interesse da Contratante com a apresentacao das devidas justiﬁcativas adequadas a este Pregao.
27.0 DO AUMENTO OU SUPRESSAO
27.1 No interesse da Contratante o valor inicial atualizado do Contrato podera ser aumentado ou suprimido ate o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n“ 8.666/93;
27.2 A licitante vencedora ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes licitadas, os acréscimos ou supressoes que
se ﬁzerem necessarios;
/'_Q7-3 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condieao, exceto as supressoes
esultantes de acordo entre as partes.
28.0 DAS PENALIDADES
28.1 Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregao, ou pelo descumprimento dos prazos e
demais obrigacfaes assumidas, a Contratante podera, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as
san<;6es a seguir relacionadas:
28.1.1 Advenéncia;
28.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecucao total do contrato;
28.1.3 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o maximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustiﬁcadamente ou por motivo
n50 aceito pela Contratante deixar de atender totalmente a Auto:"iza<;5o de fomecimento dos produtos ou a
solicitacao previstas neste Edital;
_
28.1.4 Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustiﬁcadamente ou por motivo nao
aceito pela Contratante atender parcialmente a Autorizaeao de fornecimento dos produtos ou a solicitacao
previstas neste Edital;
28.1.5 Suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao, por
até
2
(dois) anos;
/ \
Obs.: as multas previstas nos subitens 28.1.2 a 28.1.4 desta Condicao serao recolhidas no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicacao oﬁcial;
28.2 Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administraeao Publica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantido 0 direito prévio da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou
até que sej a promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
28.2.1 N50 assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta, ou nao retirar a
nota de empenho;
28.2.2 Apresentar documentacao falsa;
28.2.3 Deixar de entregar/apresentar os documentos exigidos no certame;
28.2.4 N50 mantiver e/ou enviar a sua proposta dentro de prazo
ulidade;
28.2.5 Comportar-se de modo inidoneo;
28.2.6 Cometer fraude ﬁscal;
28.2.7 Fizer declaracao falsa;

28.2.8 Ensejar o retardamento da execucao do certame;
28.2.9 Falhar na execucao do contrato; e
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28.2.10 Fraudar a execucao do contrato.
28.3 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ﬁcara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua iiiscmgao no
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA e, no que couber, as demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
28.4 Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justiﬁcado e aceito pela Contratante em
relacao a um dos eventos arrolados, a licitante vencedora ﬁcara isenta das penalidades mencionadas.
28.5 As sancﬁes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Administracao poderao ser aplicadas £1
licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

29.0 DA RESCISAO
29.1 A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 1.ei no
8.666/93.
29.2 A rescisao do Contrato podera ser:
29.2.1 Por qualquer uma das panes, sem qualquer onus, independente de notiﬁcacao;
/\
29.2.2 Detenninada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos 1 a X11 C
..Vl1 do aitigo 78 da Lei mencionada, notiﬁcando-se a licitante vencedora com a antecedéncia minima de 30 (lrinta)
dias; ou
29.2.3 Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao, desde que haja
conveniéncia para a Contratante;
29.2.4 Judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria;
29.3 A rescisao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente;
29.4 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa.
30.0 DAS DISPOSICOES GERAIS
30.1 Quaisquer modiﬁcacao no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicaeao em que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a
fonnulacao das propostas;
30.2 N50 havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certaine na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecido, desde que n50 haja comunicacao do Pregoeiro em contrario;
,3.0.3 S50 facultados ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao, a promocao de diligéncia
stinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou
informacao que deveria constar no ato da sessao publica;
30.3.1 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao para a realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento
de duvidas, a sessao sera reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia registrada em ata;
30.4 No julgamento da habilitacao e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que n50 alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em Ata
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcacia para ﬁns de habilitacao e classiﬁcacao;
30.5 A autoridade competente para a aprovaeao do procedimento licitatorio podera revoga-lo em face de razoes de
interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, peitinente e suﬁciente para justiﬁcar
tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oﬁcio ou por provocacao de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado;
30.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a Administracao nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo
licitatorio;
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N“ 406 CENTRO MILHA

_

15

_

l

um

Estado do Ceara
_
GOVERNO MUNICIPAL DE MILHA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1-131""

"*If.=

1-.gg 37?».

Q

Q

/

Ri_2l;1'zt.dJ/

._.»

30.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-so-a o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao;
30.8 O desatendimento de exigéncias formais n50 essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, obsewados os principios da isonomia e do interesse publieo;
30.9 As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre US
interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a ﬁnalidadc e Ll
seguranca da contratacao;
30.10 Em caso de divergéncia entre disposicao do Edital e das demais pecas que compéem o processo, prevalece a
previsao do Edital;
30.1 1 O Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos no orgao, situado na RUA PEDRO JOSE DF.
OLIVEIRA, N° 406 CENTRO MILHA, nos dias Uteis, no horario das 08 horas as 17 horas e no sitio da B01511
Licitacoes e Leil6es - BLL (wwW.b1lcompras.org.br) ou através do site www.tce.ce.gov.br/licitacoes.
30.11.1. Informacao, esclarecimentos ou dtlvidas em relaeao ao Edital e seus Anexos. somente nos dias Citeis
e de expediente da Administracao, no horario das 08 horas as 17 horas.
/K
30.1 1.2. Informacées adicionais poderao ser obtidas através do fone: (85) 99683.1558
0.12. Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados no orgao, situado na
Rua RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N° 406 CENTRO MILHA, nos dias uteis, no horario das 08 horas as 17
horas.
30.13. Nos casos omissos aplicar-se-50 as disposicoes constantes da Lei n° 10.520, de 2002, Lei 8.666/93, Decreto n°
10.024/19, da Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor e da Lei Complementar n° 123, de 2006;
31. DO FORO
31.1. As quest6es decorrentes da execucao deste Instrumento, que n50 possam ser dirimidas administrativ:.mente,
serao processadas e julgadas no Foro da Cidade de MILHA, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

MILHA - CE, 17 de fevereiro de 2021.
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