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pREGao pRESENclAL NO 281 1 .01/2Oi 9-pREFEITLjRA
MtJNICIPAL I)E QUIXERE/CE

EDITAL
LICITACAO

DO TIPO MENOR PRECO

POR LOTE,

;3R|oRTEEG|i::3DDOEAPLROEgA°cSA5]PD°E#E,¥3:oPsRTE,88
CACAMBA E CARRO PIPA E MAQUINAS TIPO
RETROESCAVADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO
DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QulxERE,
MEDIANTE PREGAO PRESENCIAL NA FORIVIA DE
REGISTRO DE PRECOS, CONFORME ESPECIFICACAO
CONTIDA NO ANEXO I DESTE EDITAL.

RECEBIMENTO E
DOCUMENTA¢AO:

INicIO

DA

ABERTURA

DOS

ENVELOPES

PROPOSTA

E

Credenciamento (lnicio): Dia 11/12#019, ds O9H00MIN.

Credenciamento IT6mino): Dia 11/12/2019, ds O9hl5min.
Abertura da Sessao do Pregao: Dia 11/12/2019, ds O9hl6min.
Local pare realizacao do Pregao: Na safe de reuni6es da Prefeitura Municipal de
Quixefe, localizada rna Rue Padre Zacarias, 332, Bairro: Centro - Quixefe/CE.
Consultas e esclarecimentos ao Edital: Setor de Licitac6es e Contratos Pilblicos
localizado na Rue Padre Zacarias, 332, Bairro: Centro -Quckefe/CE.
Disponibitidade do Edital.. Site htto:/^^MMr.tce.ce.aov.br/licitao6es,
Referencia de Tempo: Hofario de Fortaleza

A
SECRETAFtlA
DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO,
MEIO AMBIENTE
E
INFRAESTRUTURA DO MUNIcipIO DE QUIXERE, atrav6s da Comissao Permanente de

LicitaEao, devidamente nomeada pela portaria n° 011.02,01/2019, de 02 de janeiro de
2019, toma pdblico para conhecimento dos jnteressados que, na data, hofario e local
abajxo prevjstos, abrifa ljcjta9ao, na modaljdade Pregao Presencjal, sob Regjstro de
Pregos do tipo menor prego por lote, para atendjmento do objeto desta licitagao, de acordo
com as condig6es esfabelecidas neste Edjtal, observadas as disposie6es contjdas na Lei
Fecleral n° 8.666/93 e suas alterac6es posteriores, na Lei Federal no 10.520, de
17/07/2002, e na Lel Complementar n° 123/2006.
CONSTITUEM

PARTE

INTEGRANTE

DESTE

EDITAL,

INDEPENDENTE

DE

TRANSCRICAO 0S SEGUINTES ANEXOS:
ANEXO I

-ESPECIFICACAO DO OBJETO

ANEXO 11

-MODELO DE pROpOsTA DE pREeos

ANEX0 Ill

-MODELOS DE DECLARACAO

ANEXO IV

. MODELO DE pROcuRAeAO

ANEXO V

-MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ANEXO Vl

-MINUTA DE CONTRATO
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1.0- DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO

£6-RALP6isEevtFSAcfutgg°AteLmoccoA%°AgbJBE°JE,%'SE58EEoPRCEA¢c3#'AP€%ER38PpFPEAce
MAQulNAS TIPO RETROE§CAVADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXERE, confome especificag6es constantes

do anexo I, parte integrante deste processo.
1.2-0 valor estimado da presente licitacao e de R$ 268.000,05 (duzentos e sessenta e
oito nil reais e cinco centavos).

2..::RfsTRRisEEisgEsp:RCTpgtBifeoAE8:DEPART,c,PACAO
2.1.1- Nao podefa participar empresa declarada inid6nea ou cumprindo pena de
suspensao, que lhes tenham sido aplicadas, par force da Lei de Licitag6es n9 8.666/93, de
21 de junho de 1993 e suas alterag6es posteriores e da Lei do Pregao n° 10.520, de 10 de
julho de 2002.
2.1.2-Que tenham sido declaradas inid6neas para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, de acordo com o Cadastro Nacjonal de Empresas lnid6neas e Suspensas (CEIS).

:,egci,sag:n,:,fade¥.#:i#.n.os:i:e±g:#::!!::E:;::£::::::::::::::ua::e#=esi:
situaeao.,
2.1.3-Cumprindo penalidade de suspensao tempofaria imposta pela Prefeitura Municipal
de Quixefe;
2.1.4- Estejam sob falencia, concordata, dissolugao ou liquidagao, fusao, cisao ou de
incorporagao;
2.1.5-Reun.laos sob forma de consorc.Io;
2.1.6-Mantendo qualquer tipo de vinoulo profissional com servidor ou dirigente de 6ngao ou
entidade contrafante ou responsavel pela ljcitagao;
2.1.7 Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
2.1.8-De empresas oujos s6cios ou diretores pertencam, simultaneamente, a mais de uma
firma licjtante;

2.1.9-Que sej.a sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pals;
2.1.10-De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo
9°, seus incisos e pafagrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizac6es;
2.1.11-Quando urn dos s6cios representantes ou responsaveis tecnicos da Licitante
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta licitagao, somente uma
delas podera partjcjpar do certame licitat6rio;
2.2-DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:
2.2.1- Podefa participar do pregao qualquer pessoa juridica localizada em qualquer

Uniclacle cla Federagao, desde que atenda a todas as exigencias constantes deste edital e
seus anexos.
2.2.1.1-Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos
das Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos
beneficios previstos nos Arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tefa que apresentar
declaraeao de que se enquadra na condigao de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de
Pequeno porte), emitida em papel timbrado da empresa pelo(s) s6cio(s) que detenha (in)

fir_Pfrd8beELdoeBgmjE!8t[;|9Ra;;i€8ESC'edadeiconformemodeloo3,constantenoANExo
2.2.1.2.-Caso a proponente enquadrada na condigao de microempresa ou empresa de

pequeno porte nao apresente a declaraeao, na forma do item anterior, essa podera
Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332, Centro -CEP 62.920000 -Fone (88) 3443-1402
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participar do procedimento licitat6rio, sem direito, entretanto, a fruicao dos beneficios
previstos nos arts. 42 a 45 das Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014

3.0- DOS ENVELOPES
3.1-A documentagao necessaria a Proposta de Pregos, bern como a Habilitaeao, devera
ser apresentada ao(a) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia,
hora e local indicado no preambulo deste Edital, conforme abaixo:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE

(lDENTIFICACAO DA EMPRESA)

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECO
PREGAO PRESENCIAL N° 2811.01/2019,
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE
(lDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 -DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 2811.01/2019

3.2- E obrigat6ria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE

PRE90S.
3.3- Os Documentos de Habilitacao e as Propostas de Pregos deverao ser apresentados
por preposto da licitante com poderes de representacao legal, atraves de proouragao
pdblica, ou particular com firma reconhecida. A nao apresenta?ao nao implicafa em
inabilitagao. No entanto, o representante nao podefa pronunciar-se em nome da licitante,

salvo se estiver sendo representada por urn de seus dirigentes, que devera apresentar
c6pia do contrato social e documento de identidade.
3.4- Nao pemitida, ainda que munida de procuracao, a representacao de mais de uma
licitante junto a Comissao, sob pena de exclusao sumaria das licitantes representadas,
bern como a entrega de envelopes de dois ou mais licitantes por urn dnico individuo.

4.0-DOS DOCUMENTOS DE HABILITA¢AO -ENVELOPE N° 02.

£.1:,9SE:°::a::i:So:ep##a€°edmev6r¥:oseJ:c?ar:S::,faai::a:ap::gquj:i:i:rpa;cessode
c6pja autenticada em Cart6rio, exceto para a garantia, quando houver, oujo documento
comprobatorio devefa ser exibido exclusivamente em on.ginal;
4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na
hip6tese do documento nao conter expressamente o prazo de validade, devera ser
acompanhado de declaragao ou regulamentagao do 6rgao emissor que disponha sobre a
validade do mesmo. Na ausencia de tal declaracao ou regulamentacao, a documento sera
considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissao;
4.1.3- Rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira a
dltima pagina, de modo a refletjr seu numero exato;
4.2- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE N° 01.
4.2.1-As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas
em PREFERENCIALMENTE em 02 (duas) via(s) datilografada(s)/djgitada(s) ou impressas

por qualquer processo mecanico, eletr6nico ou manual, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, entregue em envelope lacrado.
4.3- AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
4.3.1-A razao social, local da sede e o ntimero de inscrigao no CNPJ da licitante;
Prefeifum Munidpa] -Rue Padre Zacarias 332, Centro -CEP 62.920000 -Fone (88) 3443-1402
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4.3.2- Assinatura do Representante Legal;
4.3.3- lndicagao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias,

contados da data da apresentagao das mesmas;
4.3.4- Prepe unitario e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em
algarismos e/ou por extenso, ja consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive
tributos, taxas, contribuig6es e demais encargos incidentes direta e indiretamente no objeto
deste Edital;

4.3.5- Planjlha de Preaps, contendo pregos unitarios e totais de todos os items constantes
do ANEXO 11 -MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS.
4.3.6- Correrao por conta da proponente vencedora todos os oustos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.
4.3.7- Ocorrendo divergencia entre os valores propostos, prevalecerao os descritos por
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecera o
valor unifario.

4.3.8- Declaragao de que assume inteira responsabilidade pela execugao dos servieos,
objeto deste Edital, e que sefao executados conforme exjgencia editalicia e contratual, e
que sefao iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo.
5.0-OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO CONSISTIRAO DE:
5.1-HABILITACAO JURiDICA:

5.1.1-Cedula de identidade do(a) responsavel legal ou signatario(a) da proposta.
5.1.2-Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos. ou Adjtivo

Consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o
Registro Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por ac6es,
acompanhado da ata da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se
tratando de sociedades civis, inscrigao do ato constitutivo, acompanhado de prova da
diretor(a)ia em exerof cio.
5.1.4-PROVA DE INSCRICAO NA:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Municipal (lss);

5.2-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da licifante.

a) A comprovagao de quitagao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da
Certidao Negativa de Tributos e Contnbuig6es Federais e da Divida Ativa da Uniao, emitida
nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB N° 1.751, DE 02.10.2014.

b) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devefa ser feita atrav6s
de Certidao Consolidada Negativa de D6bitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

c) A comprovaeao de regularidade para com a Fazenda Municipal devefa ser feita atrav6s
de Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal.
5.2.2- Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servieo FGTS, atrav6s de Certificado de Regularidade de Situaeao -CRS e;
5.2.3- Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justjga do Trabalho,
mediante a apresenfagao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas.

5.3-QUALIFICACAO TECNICA:
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5.3.1- Atestado de capacidade tecnica emitido por pessoa juridica de clireito pdblico ou

privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja prestando services de
natureza e especie condizentes com o objeto desta licitaeao, especificados no anexo I
deste edital;
5.4-QUALIFICACAO ECON6MICO-FINANCEIRA:
5.4.1- Tratando-se de Sociedade An6nima, publica9ao em Diario Oricial ou jomal de

grande circulagao ou c6pia autenticada do BalangJ Fiscal correspondente ao dltimo
exercicio social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do
licitante, com as respectivas demonstrag6es de Contas de Resultados. Os demais tjpos
sociefarios deverao apresentar c6pias autenticadas do Balan€o Patrimonial (INCLUSIVE
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO DIARIO), na foma da Lei,
reservando-se a Comissao a direito de exigir a apresentagao do Livro Diario para
verificacao dos valores, assinados par contador habilitado.
5.4.1.1- As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional, por adotarem contabilidade simplificada para os registros e controles das

BrsFE#sSAB:I:raDd£SApPPRnEfosTNeTLrecvAS6°Dnf:i.i7Ndcao=C;%gp#:npt%rs:::#E;Fsfa:
Declaracao de lnfomag6es Socioecon6micas Fiscal, com o respectivo rectbo de entrega:
5,4.2-Demonstrativo de indices financeiros, a seguir solicitados, extraidos do balaneo caso
este seja apresentado, para fins de analise das condig6es financeiras da licitante. Os
indices serao apresentados em ndmeros inteiros e de ate 02 (duas) casas decimals ap6s a
vf rgula, com arredondamento:
Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo
ILO = -------------------------------------------------------------- 21,0

Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

Ativo Circulante
lLC = ---------------------------------- 21,0

Passivo Circulante

Passivo circulante + Exigivel a Longo Prazo
lE = ------------------------------------------------------------------ s o'4

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo + Ativo

Permanente
Sendo:
lLG = indice de Liquidez Geral
lLC = indice de Liquidez Corrente
lE = indicede EndMdamento
5,4.3-Cehidao negativa de falencia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da

sede da proponente, Justi?a Ordinaria;
5.5- OUTRAS EXIGENCIAS;
5.5,1-Declaracao expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIIl da CF/88,
conforme modelo n° 01 do Anexo Ill..

6.a-D0 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
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6.1- A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao pLiblica, dirigida por urn

Pregoeiro, a ser realizada no enderepe constante do Preambulo, de acordo com a
legislagao mencionada no preambulo e o conteddo deste edital.
6.2- Antes do inicio da sessao, os representantes dos interessados em participar do
certame, deverao se apresenfar para credenciamento junto ao(a)
Pregoeiro(a),
devidamente munidos de dooumentos que os credenciem a participar desta licitacao,
inclusive com poderes para fomulagao de ofertas e lances verbais.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presenga dos representantes dos licitantes,
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a)
Pregoeiro(a) recebefa, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos
fechos, as propostas de preap e a documentagao exigida para a habilitacao dos licitantes,
registrando em ata a presenga dos partictpantes.
6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou
documento sera aceito pelo(a) Pregoeiro(a) ap6s as 09:15 horas, salvo no caso do item
9.5 deste edital.
6.5- Cada licitante credenciafa representante que sera admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por
sua representada.

6.5.1- Par credenciamento entende-se a apresentagao conjunta dos seguintes
documentos:
a) documento oficial de identidade do s6cio administrador e do procurador, se for a caso;
b) dooumento que comprove a capacidade de representagao, na forma da lei, inclusive com
outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbals de preaps e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.

c) declaragao do licitante, na forma do mode[o n° 02 constantes do anexo 111 deste edital, de
que atende a todas as exigencias requeridas para habilitagao, e que se submete, de pleno acordo,
a todos os termos e condic6es previstas no instrumento convocat6rio.
6.6-Caso a(a) representante seja s6cio(a) da empresa licitante com poderes de representagao,
§6cio(a)-gerente, diretor(a) da licitante ou titular de firma individual, devefao ser apresentados

dooumentos que comprovem tal condigao (atos constitutjvos da pessoa jun'dica, ata de sue
elei§ao, etc.), nos quajs estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obriga96es em decorrencja de tal investidura.
6.7- Nos demais casos, deverao ser apresentados procuragao por instrumento pdblico ou
particular. este dltimo com FIRMA RECONHECIDA em cart6rio e acompanhada de c6pia do
ate de jnvestidura do outorgante (atos constjtutjvos da pessoa jiiridjca, afa de eleigao do
outorgante, etc.), conforme modelo constante do Anexo lv deste edital.
6.8- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147ra014. pare que es§a possa gozar dos beneficios previstos
nos arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tefa que apresentar declaracao de que se

enquadra na condicao de ME (Micrcempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno poite),
emitida em papel timbrado da empresa pelo(s) s6cio(s) que detenha(in) os poderes de
administragao da sociedade, confome modelo em ANEXO Ill (MODELO N° 03).

6.9- Caso a proponents enquadrada na condigao de microempresa ou empresa de pequeno
porte nao apresente a declaragao, na forma do item anterior, esa podefa participar do
procedimento lic]tat6rio, sem direito, entretanto, a fruicao dos beneffcios previstos nos arts. 42 a
45 das Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014.
6.10-Estes documentos (ORIGINAIS OU C6PIAS AUTENTICADAS EM CART6RIO) deverao
ser entregues fora dos envelopes, para que po§sam ser analisados no inicio dos trabalhos,
antes da abertura dos envelopes "Propostas de Pregos".
6.11-A nao apresentagao ou incorregao insanavel de quaisquer dos dooumentos de
credenciamento do(a) preposto(a) implicard na devolugao das Propostas de Prego§ e
dooumentos de Habiljtaeao do licitante;
6.12- No decorrer do procedimento licitat6rio, as licitantes podefao nomear representantes,
I'refelturaMunicipa]-RuaPadreZacarias332,Centro-CEP62.92Onoo-Fore(88)3443-1402
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caso nao os tenha feito, descredenciar ou substituir as ja nomeadas, desde que apresente os
documentos exigidos no item 6,6 deste edital. Entretanto, nao sera admitida a participagao de
urn mesmo(a) representante para mais de uma empresa licitante.

7.0-DOS PROCEDIMENTOS LICITAT6RIOS
7.1-0 Pregao sera realizado na forma presencial.
7.2-0 julgamento da licitagao sera realizado em apenas uma fase, sendo dMdido em duas

etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao criferio do Menor
Pre§o por tote.
7.2.1-A etapa de classificagao de preaps compreendefa a ordena9ao das propostas de
todos os licitantes, a classificagao inicial das propostas passiveis de ofertas de lances
verbais, a Oferta de lances verbals dos licitantes proclamados para tal a classificagao final
das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao
objeto e valor;

7.2.2- A etapa de habilitaeao, declaragao do licitante vencedor e adjudicaeao
compreendefa a verificagao e analise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habjlitaeao" do licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao

atendimento das exigencias constantes do presente edital, bern como a declaragao do
licitante considerado vencedor do certame e a adjudica9ao, sendo esta tiltima feita caso
nao ocorra interposicao de recurso.
7.3- Ap6s a entrega dos envelopes nao cabera desistencia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
7.4- Da reuniao para recebimento, abertura e classificacao das propostas e habilitagao,
sera lavrada ata circunstanciada, que mencionafa todas os licitantes, as propostas
apresentadas, as observag6es e impugnag6es feitas pelas licitantes e demais ocorrencias
que interessarem ao julgamento da licitacao, devendo ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a)
e Equipe de Apoio e por todos os representantes presentes dos licitantes ou par
representantes entre eles escolhidos, sendo o ndmero minimo de dois licitantes;
7.5- A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pelo(a) Pregoejro(a) e
Equipe de Apoio, por qualquer meio de reprodueao mecanica ou eletr6nica, como a
fotogfafica, cinematogfafica, fonografica ou de outra esp6cie. O(A) Pregoejro(a)
comunicara aos licitantes qual o meio de gravagao estafa utilizando e os registros
decorrentes desta podenao ser utjlizados para comprovacao de atos e fatos nele contidos,
sendo que sera arquivada por urn periodo de 60 (sessenta) dias ap6s a data da reuniao.
7.6- a Iicitante vencedor sera convocado a apresentar a proposta de prepe definitiva,
devidamente ajustada, e a firmar o instrumento contratual, nos moldes da minuta de
contrato constante do Anexo V deste edital.
7.7- 0 Municipio de Quixefe se reservafa ao direito de efetuar diligencias visando
confilTnar as informae6es apresentadas pelo licitante sobre as caracteristicas dos servigos

ofertados. Caso sejam encontradas discrepancias entre informag6es contidas em
dooumentacao impressa e na proposta especifica, prevalecefao as da proposta. Se
inexequiveis` este fato implicafa na desclassificaQao da proposta da licitante.

8.0- DA EASE DE CLASSIFICACAO DE PRECOS
8.1- Serao abertos os envelopes "Proposta de Prego" de todos os licitantes e o(a)
Pregoeiro(a) informafa aos partjcjpantes presentes quais licitantes apresentaram propostas
de preap para o servieo objeto da presente licitaeao e os respectivos valores ofertados.
8.2- O(a)
Pregoeiro(a) fara a ordenagao dos valores das propostas, em ordem
decrescente, de todos os licitantes, classificando o licitante com proposta de menor prego
global e aqueles que tenham apresentaclo propostas em valores sucessivos e superiores
em ate 10°/o (dez por cento) relativamente a de menor preap, para que seus representantes
Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332, Centro -CEP 62.920un -Fone (88) 3443-1402
CNIIJ 07. 807.191/000147- CGF 06. 920.172-2

:+:1:`i:..;:i:.;:-

GOVEENO MUNICIPAL
SECREIARIA DE DESEr`rvoLVIMENTo uRBANo,
NIO AMB. E INFRA ESTBTURA

S€fr,

QunnRE-ADM"QUERoMAlsQulxERE"

fJdpapfrii+

-+ifalj

participem dos lances verbals.

8.3-Quando nao forem verificadas no minimo 03 (tres) propostas de pregos nas condi96es
definidas no item 8.2, a(a) Pregoeiro(a) classificara as melhores propostas, ate o maximo
03 (tres), para que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os pregos oferecidos nas propostas escritas.
8.4- O(a) Pregoeiro(a) podera consultar a todos os licitantes que apresentaram propostas
de preaps superiores ao menor prego, se estes desejam participar da fase de lances
verbais com prego inferior ao ja estabelecido nesta fase.
8.5- Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentagao de lances verbais, que deverao
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com pregos decrescentes.
8.6- O(a)
Pregoeiro(a) convidafa individualmente os representantes dos licitantes, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a pahir da proposta classificada de maior
valor e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.7- S6 serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao i]ltimo lance que tenha
sido anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.8- Caso nao mais se realizem lances verbais, sera declarada encerrada a etapa
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo crit6rio de menor prego.
8.9- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicafa exclusao do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando
sua dltima proposta registrada para classificagao, no final da etapa competitiva.
8.10- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificagao final das
propostas, o(a) Pregoeiro(a) examinara a aceitabilidade do primejro classificado, quanto
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.11-Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preap e os valores
estimados para a contratagao.
8.12- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas
sem que se realizem lances verbais, o desempate se fa fa por sorteio, em ato pdblico, na
pr6pria sessao do Pregao.
8.13-Nas situag6es em que nao se realizem lances verbais, ou depois de declarado o
encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel, ou no exame de oferta
subseqt]ente, o(a) Pregoeiro(a) podefa negociar diretamente com o proponente para que
seja obtido preap melhor pare a Administragao.
8.14-Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a Pregoeiro aplicafa os criterios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
8.14.1 - Entende-se por empate aquelas situag6es em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por
cento) superior ao melhor prego.
8.14.2 -Para efeito do disposto no 8.7.1, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais ben c[assificada podera
apresentar proposta de preap inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo
de cinco minutos, sob pena de preclusao, situagao em que sera adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

11 - Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno ports, na
forma do inciso I deste item, ser5o convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hip6tese do item 8.7.1 dosto Edital, na ordem classificat6ria, para o
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exercicio do mesmo direito, tamb6m todos no prazo de cinco minutes cada, sob pena de
preclusao;
Ill -no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.14.1 deste

Edital, sera realizado sorteio para definir aquele que primeiro podefa apresentar melhor

oferta
8.14.3 -Na hip6tese da nao-contratagao nos termos previstos no item 8.7.2 deste Edital, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.14.4 -0 disposto no item 8.7.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte
8.15- Nao podefa haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente as penalidades constantes deste edital.
8.16-Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos dooumentos exigidos no
Envelope n° 01 (Proposta de Prego), ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, ou com jrregularidades, bern como os que apresentarem pregos
manifestamente inexeqtliveis, serao considerados desclassificados, nao se admitindo
complementagao posterior.
8.17-Considerar-se-ao prepes manifestamente inexequfveis aqueles que forem simb6licos,
irris6rios ou de valor zero, incompativeis com os pregos de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos.
8.18- Em caso de divergencia entre informae6es contidas em dooumentagao impressa e na
proposta especifica, prevalecenao as da proposta. Em caso de divergencia entre
informag6es contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados,
pofem nao exigidos, prevalecerao as primeiras.

9.0- DA EASE DE HABILITACA0 E D0 JULGAMENTO
9.1-Efetuados os procedimentos previstos no item 8.0 deste edital, e sendo aceitavel a
proposta classificada em primeiro lugar, a(a)
Pregoeiro(a) anunciara a abertura do
envelope referente aos "Documentos de Habilitacao" desta licitante.
9.2- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
Envelope n° 02 (Dooumentos de Habilitagao), ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se
admitindo complementagao posterior.
9.3 Na forma do que disp6e o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a
comprovagao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de peqiieno porte
somente sera exigicla para efeito cle assinatura do contrato.
9.4 Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participagao neste
procedimento licitat6rio, deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de
comprova9ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.
9.5 Havendo alguma restri9ao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 02 (dais) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, para regulariza9ao da documentaQao, pagamento ou
parcelamento do d6bito, e emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa.
9.6 A nao-regularizacao da dooumentagao, no prazo previsto no item anterior, implicara
decadencia do djreito a contratagao, sem prejuizo das sane6es previstas no art. 81 da Lei
n° 8.666/93, sendo facultado a Administraeao convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.
9.7 Sera inabilitado o licitante que nao atender as exlgenclas deste edital referentes a fase
de habilitagao, bern como apresentar os documentos defeituosos em seu contei]do e
Pi`efeitura Municipal - Rua Padre Zflcarias 332, CeDtro - CEP 62.920un - Fone (88) 344
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forma, e ainda, a ME ou EPP que nao apresentar a regularizagao da dooumentagao de
Regularidade Fiscal no prazo definido no item "d.8" acima.
9,8- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitagao, pelo(a) Pregoeiro(a), caso nao haja
intencao de interposicao de recurso.
9.9- Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigencias habilitat6rias,
o(a) Pregoeiro(a) examinafa a oferta subseqtlente, permitida renegociagao - item 8.6 do
edital, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificagao da habilitagao do
licitante, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente] ate uma proposta que atenda
integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado
o objeto do certame.

g.;°p-os°fa"::aB::£efc:#aai°quv:nr::a::ed:u#maom,:nd:V:::rt:Ero:S::for;:acapsr:PEafasceuiiad°6
ao(a)
Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas,
contados da notificacao realizada na audjencia pdblica do Pregao;
9.11-Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que mencionafa os licitantes
credenctados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificaeao, a
analise da documentagao exigida para habilitacao e os reoursos interpostos, devendo ser a
mesma assinada, ao final, pelo(a)
Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e pelo(s)
representante(s) credenciado(s) do(s) ljcitante(s) presente(s) a sessao ou por
representantes entre eles escolhidos, sendo o ndmero minimo de dois licitantes.
9.12-Ao final da sessao, caso nao haja intengao de interposigao de recurso e o prego final
seja igual ou inferior ao previsto para a prestagao dos serviaps sera feita. pelo(a)
Pregoeiro(a), a adjudicagao ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a
reuniao, Posteriormente, o processo, devidamente instruido, sera encaminhado para a
lnstituieao competente para homologacao e subsequente contratagao.
9.13- Os envelopes com os dooumentos relatives a habilitagao dos licitantes nao
declarados vencedores serao retirados pelos representantes dos licitantes na pr6pria
sessao. Os remanescentes permanecerao em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente
lacrados, durante 20 (vinte) djas correntes a disposigao dos licitantes. Findo este prazo,
sem que sejam retirados, ser§o destruidos.
10.0-DOS RECURSOS
10.1-Ao final da sessao, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer
licitante podefa manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor reourso, com
registro em ata da sintese das suas raz6es, podendo junfar memorials no prazo de 03
(tres) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contraraz6es em igual numero de dias, que comegarao a correr do temino do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.1.1-a recurso contra decisao do(a) Pregoeiro(a) nao tefa efeito suspensivo.
10.1.2-A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da
sessao do Pregao, importara a preclusao do direito de reourso e a adjudica9ao clo objeto
da licita9ao pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor.
10.1.3-A peticao podefa ser feita na pr6pria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em
ata, facultado ao(a) Pregoeiro(a) a exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.2- 0 acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.3- Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura Municipal de Quixefe€e..
10.4- Decididos os reoursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a)
Secretario(a) de origem homologafa o procedimento licitatorio e adjudicafa o objeto ao(s)
Prefeitura Munldpal -Rua Pedro Zacarias 332, Centro -CEI' 62.920000 -Fone (88)
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licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame,

deteminando

I
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a contrata¢ao da

adjudicafaria.

10.5-Os recursos e impugnae6es interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.
11.0 - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
11.1 -0 Registro de Pregos sera fomalizado por intermedio da Ata de Registro de Preaps,
na forma do Anexo V e nas condic6es previstas neste Edital.
11.2 -A Ata de Registro de Pregos. resultante deste certame, tefa vigencia de 12 (doze)
meses, contada da data de sua publicaeao no Diario Oficial do Municipio (diario oficial dos
municipios -APRECE), podendo ser prorrogadas conforme legislagao especifica.

12.0 -DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1 -Homologado o resultado da Licitaqao, a 6rgao gerenciador, respeitada a ordem de
classificagao e a quantidade de prestadoras de servigos a serem registradas, convocafa
formalmente as vencedoras, com antecedencia minima de 05 (cinco) dias dteis,
infomando a local, data e hora para a reuniao que oulminara com e assinatura da Ata de
Registro de Preaps e termo contratual, e logo que oumpridos os requisitos de publicidade,
tefa efeito de compromisso para aquisigao dos itens nas condig6es aqui estabelecidas.
12.1.1 -O(s) prego(s) registrado(s) e a indicagao da§ respectivas prestadoras de servicos
serao divulgados no Diario Oficial do Munjcipio (Diario Oficial dos Municipio -APRECE) e
ficarao disponibilizados durante a vigencia da Ata de Registro de Preaps.
12.1.2 -Quando das contrata96es decorrentes do registro de preaps devefa ser respeitada

a ordem de classificagao das empresas constantes da Ata.
12.2 -A Ata de Registro de Prepes nao obriga a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA do municipio de Quixefe a firmar

contratag6es nas quantidades estimadas, podendo ocorrer Licita¢es especificas para
exeoueao dos serviaps objeto deste Edital, obedecida a legislagao pertinente, sendo
assegurada a beneficiaria do registro a preferencia de prestagao de servigo em igualdade
de condig6es.
12.2.1 -0 direito de que trata a sub-item anterior podera ser exercido pela beneficiaria do
registro, quando a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE
E INFRAESTRUTURA do municrpjo de Qujxefe optar pela execugao dos serviaps, cujos

preaps estao registrados, por outro mejo legal permitido, que nao a Ata de Registro de
Pre9os, e os pre9os cotados neste for igual ou superior ao registrado.
12.0-DA CONTRATACA0
12.1-As obrigag6es decorrentes cla presente licitacao serao formalizadas por temo de
contrato especifico, celebrado entre o Municipio, representado pelo(s) Secretario(s)
Ordenador(es) de Despesa (doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor
(doravante denominado(a) contratado(a), que observara os termos da Lei n.a 8.666/93,
deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame previo da
assessoria juridica do Municipio.

12.2- a licitante vencedor tefa o praLzo de 02 (dois) dias titeis, contados da devida
convocagao, para celebrar o referido Contrato, nos moldes da minuta de contrato
constante do Anexo V deste edital. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-a aplicado o
disposto no item 19.7 deste instrumento convocatorio.
12.3- Se o licitante vencedor nao assjnar o Termo de Contrato no prazo estabelecido 6
facultado ao(a) Secrefario(a) Ordenador(a) de Despesa convocar as licjtantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificagao final das propostas (item 8.4 deste
edital), para faze-lo em igual prazo e nas mesma§ condig6es propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos pregos (descontos), ou revogar a licitacao.
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12.4- lnoumbifa a Contratante providenciar, a sua conta, a publicagao do extrato do
Contrato na imprensa oficial do municipio, ate a quinto dia dtil do mss seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 mesmo procedimento
se adotara com relagao aos possiveis termos aditivos.
12.5-0 licitante adjudicatario se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as condic6es de habilitaGao.
12.6-a Termo de Contrato s6 podefa ser alterado em confomidade com o disposto no art.
65 da Lei n.a 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.
13.a-DO PRAZO DE DURACAO
13.1-0 contrato tera urn prazo de vigencia a partir da emissao da ordem de servicos ate

31 de dezembro do exercicio financeiro do mesmo, podendo ser prorrogado nos casos e
formas previstos na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterag6es posteriores.
14.0-DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
14.1- A Contratante se obriga a proporcionar ao(a) Contratado(a) todas as condi96es
necessarias ao pleno cumprimento das obrigag6es decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei n9 8.666/93 e suas alterae6es posteriores;
14.2-Fiscalizar e acompanhar a exeoueao do objeto contratual, bern coino a pagamento

das taxas e impostos, empregados e demais despesas nece§sarias ao born andamento
dos servigos;
14.3- Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorfencia relacionada com a
execugao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exjgem provjdencias
corretivas;
14.4-Providenciar os pagamentos ao(a) Contratado(a) a visfa das Notas Fiscais /Faturas

devidamente atestadas pelo Setor Competente.
15.0-DAS 0BRIGACOES DO(A) CONTRATADO(A)
15.1- Exeoutar o objeto do Contrato de conformidade com as condi96es e prazos
estabelecidos no Pregao Presencial N° 2811.01/2019, neste Termo Contratual e na

proposta vencedora do certame;
15.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigag6es assumidas, todas as condig6es de habilitaeao e qualificagao exigidas na Lei de
Licitag6es;

15.3- Utjlizar profissionajs devjdamente habiljfados na execucao do objeto contratual
substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, de manejra que nao se prejudiquem

:5P:.in ::::,Ta:nt: eaagab:a g:esFis9%°AdLT2AS€%59°Sha ,nspegao dos servigos, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
15.5-Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas
pela Contratante;
15.6- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tamb6m de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, djreta ou indiretamente, incidam
sobre a prestaeao dos servieos contratados inclusive as contribuig6es previdenciarias
fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc,
ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixefe por eventuais
autuag6es adminjstrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia do(a) contratado(a),
com refefencia as suas obrigag6es, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Quixefe;
15.7-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados
a Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da presfacao dos servieas;
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15.8- Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previsfas na
Consolidagao clas Leis do Trabalho e legisla9ao pertinente:
15.9 -Responsabilizar-se pelo abastecimento e pela utilizacao de profissional habilitado
para conduzir o veioulo e/ou maquina.
16.0- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
16.1-O(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais,
acr6scimos ou supress6es no quantitativo do objeto contratado, ate o liniite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme a disposto no § 19, art.
65, da Lei n9 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.

17.0-DA RESCISAO DO COIITRATO
17.1 -A rescisao contratual podefa ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a Xll do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja
convenjencia da Administragao;
17.2-Em caso de resctsao prevista nos incisos Xll e X\/ll do art. 78 da Lei n° 8.666/93,
sem que haja oulpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
17.3-A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias
previstas no art. 80, incjsos I a lv, ambos da Lei n° 8.666/93.

18.0-DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO
18.1-A fatura relativa aos servigos efetivamente prestados e/ou produtos devidamente

entregiies, devera set apresentada a unidade Administrativa competente, para fins de
conferencl'a e atestagao da exeougao dos services.
18.2-Caso a fatura acima refen.da seja devidamente aprovada pela Unidade Administrativa
competente, o pagamento sera efetivado em favor da CONTRATADA, no prazo de at6 05
(cinco) dias com.dos, a contar da data da respectiva aprovagao desta.
19.0- DAS PENALIDADES

19.1-0 licitante que ensejar a retardamento da execueao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na exeoueao do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer
declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garanticlo o direito pfevio da citacao e da ampla
defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administraeao, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominae6es
legais.

19.2- O(a) contratado(a) ficafa, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de
inexeoucao total ou parcial do contrato, erro de execucao, execugao imperfeita, mora de
exeou9ao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informag6es prestadas,
garantida a pr6via defesa:
I - Advertencja, sangao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.a 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigac6es e responsabilidades assumidas na licitagao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao desenvolvimento dos servigos
cla Contratante, clesde que nao caiba a aplicacao de sancao mats grave.
11 - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia jntegrante da Rede
Prefeitura Muniti|ial -Rua Padre Zacarias 332, Centre -CEP 62.92Onoo -Fone (88) 344
CNPJ07.807.19l/000147-CGF06.920,172-2
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Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadaeao Municipal DAM , a ser preenchido de acordo com instrug6es fomectdas pela Contratante):
a) de 1,0% (urn por canto) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestagao dos
servieos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infraeao a qualquer clausula ou
condigao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro
na reincidencia;

c) de 5,0°/o (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer servigo
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a corre9ao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias
que se seguirem a data da comunicagao formal da rejeicao;
Ill -Suspensao tempofaria de participaeao em licitacao e impedimento de contrafar com o
Municipio de Quixer6, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
lv - Declaraeao de inidoneidade para ljcitar ou contratar com a Administragao Ptiblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabjlitaeao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no inciso anterior.
19.3-No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contraditorio e a
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias dteis para as sanc6es previstas nos
incisos I, 11 e Ill do item 19.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sangao prevista no
inciso IV do mesmo item.
19.4-a valor da mu[ta aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05
(cjnco) dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for

pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a(a)
contratado(a) fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de ctedito do(a)
contratado(a), o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida

Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de exeougao fiscal, com os encargos
correspondentes.
19.5-As sanq5es previstas nos incisos Ill e IV do item 19.2 supra, podefao ser aplicadas
as empresas que, em razao do contrato objeto desta licitagao:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitaeao;
b) demonstrarem nao possuir idonejdade para contratar com a AdministraQao Ptiblica, em
virtude de atos ilicitos praticados;
c) sofrerem condenagao definitiva par praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
19.6-As sang6es prevjstas nos jncisos I,Ill e IV do item 19.2 supra podefao ser aplicadas
juntamente com a do inciso 11 do mesmo item, facultada a defesa previa do interessaclo no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
19.7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar a Contrato
dentro do prazo de 02 (dois) dias dteis a contar da notificacao que lhe sera encaminhada,
estafa sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das

demais penalidades cabiveis, por caracterizar desoumprimento total da obrigagao
assumida.
19.8-As sang6es previstas no item 19.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que,

apesar de nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenfa e oito) horas comunicarem
seu desinteresse.
20.0- DISPOSICOES GERAIS
21.0- Qualquer cidadao podefa impugnar os termos do presente edltal, por irregularidade,

protocolizando o pedido ate 02 (dois) dias tlteis antes da data fixada para a realizagao do
Prefeitura Municipal ~ Rua Padre Zacarias 332, Centre - CEP 62.92Onoo - Fone (88) 3443-1402
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Pregao.
20.2- Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que nao
protocolizar o pedido, em conformidade com o disposto neste edital, ate o segundo dia dtil
que anteceder a data de realizagao do Pregao, hip6tese em que tal comunicagao nao tefa
efeito de recurso.
20.3- A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao a impedira de participar do

processo licttat6rio ate o tfansito em julgado da decisao a ela pertinente.
20.4- Acolhida a petieao contra o ato convocat6rio, sera designada nova data para a
realizagao do certame.
20.5- As nomas que disciplinam este Pregao sefao sempre interpretadas em favor da
ampliagao da disputa entre os interessados, atendidos os interesses ptlblicos e a da
Administragao, sem comprometimento da seguranea da /Contratagao. Os casos omissos
poderao ser resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessao.
20.6- 0 nao atendimento de exig6ncias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do licitante, desde que sejam possiveis a aferieao da sua qualidade e a exata
compreensao da sua proposta durante a realizagao da sessao ptiblica deste Pregao.
20.7 A adjudicagao e a homologacao do resultado desta licitaeao nao implicafa direito a
contratagao.
20.8- Nenhuma indenizaeao sera devida as licitantes pela elaboracao ou pela
apresentagao de documentagao referente ao presente edital.
20.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de
contagem e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que s6 se iniciam e vencem
prazos em dia de expedjente normal no Municipio, exceto quando for expressamente
estabelecido em contfario.
20.10-O(A) Secretario(a) Ordenador(a) de Despesas podefa revogar a presente licitagao
por raz6es de interesse ptlblico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de
oficio ou mediante provocagao de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.a 8.666/93. nao
cabendo as licitantes direito a indenizagao.
20.11-Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecjdo, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulacao das propostas.
20.12- Na hip6tese de nao haver expediente na data marcada para o recebimento dos
envelopes contendo a dooumentacao e proposta, a data da abertura ficara transferida para
o primeiro dja tltil §ubsequente, no mesmo local e hofario anteriormente estabelecido.
20.13-Quaisquer dtlvjdas porventura existentes ou solicitag6es de esclarecimentos sobre
o disposto no presente edital deverao ser objeto de consulta, por escnto, a Comissao
Permanente de Licitacao (endere9o mencionado no Preambulo deste Edital), ate 05 (cinco)
dias correntes anteriores a data fixada para a realizagao do Pregao, que serao
respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de
circular encaminhada somente aos que se cadastrarem mediante Temo de Retirada de

Edital. Demais infomae6es poderao ser obtidas na Sala da Comissao Permanente de
Licjtagao.

20.14-As impugnag6es referidas nos itens 21.1 e 21.2 e os reoursos mencionados no
item 10 deste edital, eventualmente interpostos, serao dirigidos ao Secrefario Ordenador
de Despesas, por intermedio do Pregoeiro, e protocolizados exclusivamente no enderepe
mencionado no Preambulo deste edital.
20.15-C6pias do edital e anexos serao fomecidas, gratuitamente, mediante Temo de
Retirada de Edital, nos dias dteis, nos hofarios de atendimento ao pdblico, das 07:00 as
09:00 horas, na sala da Comissao Permanente de ucifagao, Iocallzada na Rua Padre
Prcfeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332. Centre - CEP 62.920un - Fone (88) 3443-1402
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Zacarias, 332 - Centro - Quixefe - Ceara ou no portal de licitae6es do Tribunal de Contas
dcoMunidptos)±p±p±/.ton,co.coy,trrtycitacaes.
20.16-Os interessados, ao participarem deste pregao, expressam, autclmaticamente, sua
total concordancia aos termos deste Edital, nao podendo alegar, posteriormente,
desinformaeees suas ou de seus representantes.
20.17- Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao Pemanente de Licitacao nos
termos da legislagao pertinente.
21.0- DO FORO
21.1-Fica eleito o fore da Comarca de Quixefe, Esfado do Ceara, para dirimir toda e

qualquer controversia oriunda do presente edital, que nao possa ser resoMda pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Quixere (CE), 28 de novembro de 2019.
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