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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE
PREGAO ELETRONICO N° 0020/2020.
Processo Administrativo n°0020/2020
A Secretaria de DesenvoMmento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura da Prefeitura
Municipal de Quixere, torna pdblico, para conhecimento dos interessados, par meio do
Pregoeiro, TIAGO MAIA PIRES, nomeado pela Portaria n° 004.02.01/2020, de 02 de

janeiro de 2020, Aiterada pela Portaria n° 001.003.08/2020 cle 03 de agosto de 2020
e assessorado pela Equipe de Apoio, tambem, nomeada atraves desta mesma Portaria,

Peaa,:z:I:ai,:,t:'#t:,9a::I::8:1:daadneapRRUEGPAa8:enaz?:ra::SEL3Ef#T;r&,8ouLxecft6-noc:6
julgamento menor prego por/.ten, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho
de 2012, do Decreto n° 7892, de 23 de janeiro e 2013 (caso seja Registro de Preeos),
da lnstrugao Normativa SLTl/MP
n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrucao
Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
8.538, de ce de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21
de j.unho de 1993, e as exigencias estabelecidas neste Edital.

DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA. ATE DIA 20 DE AGOSTO DE 2020.
HORA DE ENTREGA DA PROPOSTA: ATE AS 08:000 HORAS (HORARIO DE
BRAsiLIA-DF).

DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA: 20 DE AGOSTO DE 2020.
HORA DE ABERTURA DA PROPOSTA 08:01 AS 08:59 HORAS (HORARIO DE
BRAsiLIA-DF).

DATA DE ABERTURA DA DISPUTA DE PRECOS: 20 DE AGOSTO DE 2020
HORA DE ABERTURA DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 09:00 HORAS
(HOFiARIO DE BRAsiLIA-DF),

LOCAL: Portal: Balsa de Licitag5es do Brasil -BLL www.bllcompras.ore.br

1.0 DO OBJETO

;EE3opn3s.e#6citff:EeAmAP6rupsb|J;t:.68ER5Ei,S:EgsDEPMRAEQgu?iATSpgE!EE3!
(CACAMBA, PIPA E PA CARREGADEIRA) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO
AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNIcipIO DE QUIXERE-CE.
1.2-A Iicitagao sera dlvidida em lotes, conforme tabela constante do Temo de
Referencia, facultando-se ao licitante a participagao em quantos lotes forem de seu
interesse.

1.3, 0 crit6rio de julgamento adotado sera o menor prego do Item, observadas as
exigenci.as contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especjficag6es do objeto.
1.4-0valorestimadoparaestaljcitagaoedeR$1.685.416,66(ummilhao,seiscentos

e oitenta e cinco nil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).
2. DO REGISTRO DE PRECOS
2.1-As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e partlcipantes, bern coma a eventuais
ades6es sao as que constam da minuta de Ata de Registro de F]regos

3.0 DO CREDENCIAMENTO

3.1-Poderao participar desta Liclta9ao todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no Pats, que sejam especializadas e credenciadas no
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objeto desta licitagao e que satisfa9am todas as exigencias, especificag6es e normas
contidas neste Ed.ital e seus Anexos.
3.2- Poderao participar deste Pregao Elettonico as empresas que apresentarem toda a
dooumentaeao par ela exigida para respective cadastramento junto a Bolsa de

:':':aE5::dea::"6aespart,c,pagao de empresa em forma de cons6rcios ou grupos de
empresas
3.4- Nao podefa participar da licitacao a empresa que estiver sob falencia, concordata,
concurso de credoresj dissolugao, liquidagao ou que tenha sido declarada inid6nea par
drgao ou entidade da administracao pLiblica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo perfodo de suspensao no ambito
da administraeao municipal

3.5- 0 licitante devera estar credenciado, de forma direfa ou atrav6s de empresas
associadas a Bolsa de Licitag6es clo Brasjl, ate no minimo uma hora antes do hofario
fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6- 0 cadastramento do licitante devefa se.. requerido acompanhado dos
seguintes documentos:
a) lnstrumento particular de mandate outorgando a operador devidamente credenciado
junto a Bolsa, poderes especmcos de sua representagao no pregao, conforme modelo
fornecido pela Balsa de Licitag6es do Brasil(ANEXO 04)

b) Declaragao de seu pleno conhecimento, de aceita¢ao e de atendimento as exigencias
de habilitagao previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitag6es
do Brasil (ANEXO 04) e

c) Especificae6es do produto objeto da licitagao em conformidade com edital, constando
prego, marca e modelo e em caso de itens especificos mediante solicitaqao do pregoeiro
no foone ARQ, insengac] de catalogos do fabricante, "A empresa participante do certame
nao deve ser jdentjficada".
d) 0 custo de operacionalizagao e uso do sistema, ficafa a cargo do Licitante vencedor
do certame, que pagafa a Balsa de Licitag6es do Brasil, provedora do sistema
eletr6nico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor
contratual ajustado, a titu!o de taxa pela utilizaeac) dos recursos de tecnologja da
I.nformacao, em conformidade com a regulamento operacjonal da BLL - Bolsa de
Lici'tae6es do Brasil, anexo 05

3.7
A microempresa ou empresa de pequeno porte, alem da apresentacao da
declaracao constante no Anexo 08 para fins de habili.tagao, deyera, quando do
cadastramento da proposta inicial de preap a ser digitado no sistema, verificar nos dados
cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributagao para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC
123/2006.
4.0-REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1-0 certame sera conduzido pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio, que
tera, em especial, as seguintes atribuie6es:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as quest6es formuladas pelos fomecedores, relativas ao certame,
c) abrir as propostas de pregos;
d) analisar a aceitabilldade das propostas,
e) desclassificar propostas indicando os motivos:
0 conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de
menor prego;
g) verificar a habilitacao do proponente classificado em primeiro lugar
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertjnencia dos recursos;

j) elaboi-ar a ata da sessao,
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k) encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a
contrataQao.,
I) abrir processo administrativo para apuraeao de irregularidades visando a apljcaefo
de penalidades previstas na legislagao.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAC6ES DA BOLSA DE LICITAC6ES E
LEIL6ES:
4.2-As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas devefao nomear atraves do
instrumento de mandato previsto no item 4,6 "a", com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa de Licitag6es e
Leil6es do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preeos e praticar todos os

demais atos e operag6es no site. www.bllcom ras.Or
4.3-A participagao do licitante no pregao eletr6nico se clara por meio de particjpaeao

direta 6u atrave.s de empresas associaclas a BLL - Bolsa cle Licitagbes e Leil6es de
Brasil, a qual devefa ma"festar, por meio de seu operador designado, em campo
pr6prio do sistema, pleno conhecimento, aceitaeao e atendimento as exigencias de
habjlitagao previstas no Ed.ital.

4 4- 0 acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de
preeo e lances sucessivos de prepes, em none do licitante, somente se clara mediante
pr6via defin'igao de senha privativa.

4.5- A chave de identificagao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em
qualquer pregao eletr6nico, salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado ou

2¥_'nEci:t'::cq:sPv:Lr:sBp°:::adb:,,t':£:#:Su:uLae::6:Ss?g:I:rdaas':enha,bemcomoseuuso
em qualquer transaeao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a
BLL - Bolsa de Licitag6es e Leil6es do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senna, ainda que por terceiros.
4.7- 0 credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sjstema
eletr6nico implica a respc>nsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de
capacidade tecnjca para realjzagao das transag6es inerentes ao pregao eletfonico.
PARTICIPACAO:
4.8- A participagao no Pregao, na Forma Eletronjca se clara por meio da digitacao da
senna pessoal e intransfen'vel do representante credenciaclo (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preaps, exclusivamente
por meio do sistema eletr6nico, observados data e horario limite estabelecido.
4.9-Cabefa ao fomecedor acompanhar as operag6es no sistema eletr6nico durante a
sessao pdbllca do pregao, ficando responsavel pelo 6nu§ decorrente da perda de
neg6cios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da

desconexao do seu representante;
4.10-0 licitante responsablliza-se exclusiva e formalmente pelas transag6es efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas proposta§ e seus lances,
Inclusive os atos praticados diretamente ou par seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entjdade promotora da
licjta9ao por eventuais danos decorrentes de uso indevldo das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
4.11- Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagao.

4.12-Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, a produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor lndjvidua! -MEl, nos limites previstos cia Lei Complementar n° 123,

de 2006.
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4.13-NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:
4.13.1-proibidos de participar de licita?6es e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislaeao vigente;
4.13.2-que nao atendam as condig6es cleste Edital e seu(s) anexo(s);
4.13.3- estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente,
4.13.4-qiie se enquadrem nas vedag6es previstas no artigo 90 da Lei n° 8.666, de 1993;
4.13.5-que estejam sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dlssolugao ou liquidagao;

4.13.6-Organizag6es da Sociedade Civil de lnteresse Publico -OSCIP, atuando nessa
condigao (Ac6rdao n° 746/2014-TCU-Plenario).
4.13.7- Nao podera participar empresa declarada inid6nea ou cumprindo pena de
suspensao, que lhes tenham sido aplicadas nests municipio, por force da Lei n. 0
8.666/93 e suas alterae6es posteriors e ainda:
4.13.7.1-Que tenham sido declaradas inid6neas para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, de acordo com a Cadastro Nacional de Empresas lnid6neas e
Suspensas
(CEIS),
A
Comjssao
fara
pesquisa
no
site
http://portaldatransDarencia aov.br/ceis na fase do credenciamento, devolyendo os
envelopes das participantes que se enquadrem nesta situaeao;
4.13.7.2-Cumprindo penalidade de suspensao tempofaria imposta pela PJ.efeitura
Municipal de Quixefe;
4.13.7.3-reunidos sob forma de consorcio:
4.13.7.4-Mantendo qualquer tipo de VINCULO PROFISSIONAL COM SERVIDOR OU
DIRIGENTE de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;
4.13.7.5-Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fislca ou juridica;
4.13.7.6-De empresas cujos s6cjos ou diretores pertenpem, sl.multaneamente, a majs
de uma firma licl'tante;
4.13.7.7-Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a furic]onar no Pai's;
4.13.7.8-De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao dlsposto no

artigo 9°, seus incisos e pafagrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores
atualizag6es;
4.13.7.9-Quando urn dos s6cios representantes ou responsayejs teonicos da LIcjtante

participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta ljcjtagao, somente
uma delas podefa particlpar do certame licitat6rio;
4.14
Qualquer ddvida em relagao ao acesso no sistema operacional, podefa ser
esclarecida ou atraves de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitjba-PR (41)
3097-4600, ou atraves da Bolsa de Licjtac6es do Brasil ou pelo e-maH
.contato®bll ora.b[.
5.0-

DA

APRESENTA¢AO

DA

PROPOSTA

E

DOS

DOCUMENTOS

DE

HABILITACAO

5.1Os
licitantes
encaminharao,
exclusivamente
por meio
do
sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitagao exigidos no edltal, proposta com
a descrigao do objeto ofertado e o prepe, ate a data e o horario estabelec]dos para
abertura da sessao ptiblica, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de
envio dessa documentacao.
5.2-0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilltagao exigidos neste
Edital, ocorrel-a por meio de chave de acesso e senria.
5.3- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a
documentagao de habilitagao, ainda que haja alguma restri¢ao de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 10 da LC n° 123, de 2006
5,41 lncumbira ao licitante acompanhar as operag6es no sistema eletr6nico durante a
sessao pi]blica do Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de
PrefeituraMunjcipal-RuaPadreZacarias332,Centre-CEP62.920mo-Fone(88)3443-1306.
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neg6cios, d.iante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de §ua desconexao.
5.5- Ate a abertura da sessao pdblica, os licitantes podefao retjrar ou substjtujr a

proposta e os dooumentos de riabilitacao anteriormente inseridos no sistema;
5.6- Nac> sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classmcaEao entre as
propostas apresentadas, a que somente ocorrefa ap6s a realiza¢ao dos procedimentos
de negocia9ao e julgamento da proposta.
5.7- Os documentos que comp6em a proposta e a habilitagao do licitante melhor
classificado somente serao dlsponibilizados para avaliagao do pregoeiro e para acesso
pdblico ap6s o encerramento do envio de lances.
6.0-0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1-0 licitante devera enviar sua proposta mediante a preenchimento, no sistema
eletr6nico, dos seguintes campos:
6.1.1 -Valor unifario e/ou valor global ,
6.1.2-Marca;
6.1.3- Fabricante;

6.1.4- Descricao detalhada do objeto, contendo as informag6es simllares a
especificagao do Termo de Refetencia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, numero do registro ou inscrigao do bern no 6rgao
competente, quando for o caso;
6.2-Todas as especificae6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada
6.3- Nos valores propostos estarao inclusos todos os oustos operacionajs, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fomecimento dos bens.
6.4-Os preeos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sefao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo a direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer ctutro pretexto.
6.5-0 prazo de validade da proposta nao sera inferlor a 60 (sessenta) dias, a contar da

data de sua apresentaQao.
6 6- 0 licitante devefa declarar, para cada item, em campo pr6prio do sistema BLL, se
o produto ofertado 6 manufaturado nacional beneficjado por urn dos criterios de margem
de preferencia indicados no Termo de Refe_renc]a.
6.7- Os lI.cjtantes devem respeitar os preeos maximos estabe`ecidos nas normas de
reg6ncia de contratag6es pi]blicas federais, quando participarem de ljcjtag6es publjcas;
6.8-0descumprimentodasregrassupramencionadaspelaAdmjnjstracaoPorPartedos
contratadospodeensejarafiscalizagaodoTribunaldeContasdaUniaoe,ap6sodevjdo
processo legal, gerar as seguintes consequencjas. assinatura de prazo para a adoeao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso lx,
da Constituigao; ou condenagao dos agentes pi]blicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao efario, caso verificada a ocoriencia de
superfaturamento por sobre preeo na execugao do contrato.

7.0- DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORiviuLAeAO DE LANCEs
71-A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao pdblica, por meio de sistema
eletr6nico, na data, hofario e local indicados neste Edital.
7.2- 0 Pregoeiro venficara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificag5es t6onicas exigidas no
Termo de Refetencia.
7.2.1-Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante

7.2.2- A desclassificacao sera sempre fundamentada e regjstrada no sjstema, com
acompanhamento em tempo real pc)r todos os participantes.
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7.2.3- A nao desclassificagao da proposta nao impede o seu julgamento definit`ivo em

sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitaeao.
7.3- 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classifjcadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.
7.4-0 sistema disponibilizafa campo pfoprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e os licitantes.
7.5- lniciada a etapa competitiva, os licitantes devenao encaminhar lances
exclusivamente por meio clo sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e dci valor consignado no reglstro
7.6- 0 lance devefa ser ofertado pelo valor total do lote ou valor unifario do item,

conforme cadastro do pregao no sistema BLL
7.7-Os licitantes poclerao oferecer lances sucessivos, observando o hofario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
7.8-0 licitante somente podefa oferecer lance de valor inferior ao tiltjmo par ele ofertado
e registrado pelo sistema.
7.9-0 intervalo minimo de diferenga de va!ores entre os lances, que incidifa tanto em
relaeao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor
oferta devefa ser 0,01 (urn centavo de real).
7.10-0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podefa ser inferior
a vinte (20) segundos e a intervalo entre lances nao poclefa ser inferior a tres (3)

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.
711-Sera adotado para o envict de lances no pregao eletr6nico o modo de disputa
"aberto", em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogag6es.
7.12-A etapa de lances da sessao ptlblica tefa duragao de dez minutos e, ap6s isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
i]Itimos dois minutos dc> perfodo de duragao da sessao pdblica.

7.13-A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera
de dojs minutos e ocorrefa sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios,
7.14-Nao havendo novos lances na forma estabeleclda nos itens anteriores, a sessao
publjca encerrar-se-a automaticamente.
7.15- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo
sistema, podefa o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justlficadamente,
admitir o relnicio da sessao ptiblica de lances, em prol da conseougao do melhor preap.
7.16-Naoseraoaceitosdoi.soumaj§lancesdemesniovalor,prevalecendoaqueleque
for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.17-Durante o transcurso da sessao publlca, os licitantes serao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a ldentificagao do licitante.
7,18-No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregao, o sistema eletr6nico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.
7.19-Quando a desconexao do sistema eletr6nico para a pregoeiro persistir por tempo
supenor a dez minutos, a sessao pdblica sera suspensa e reiniciada somente ap6s
decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletr6nico utilizado para djvulgagao,
7.20-0 Criterio de julgamento adotado sera o manor prefo, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
7,21-Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
722-Em relagao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efctivada a
verificagao automatica, junto a Recelta Federal, do porte da entidade empresarial 0
sistemaidentificafaemcolunapr6priaasmicroempresaseempresasdepequenoporte
Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332, Ceutro -CEP 62.920Jroo -Fone (88) 3443-1306.
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participantes, procedendo a comparaeao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o tim de aplicarse a dlsposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

7.23-Nessas condi¢es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de at6 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada,
7.24-A melhor classificada nos termos do Item anterior tera o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a
comunica9ao automatica para tanto.
7.25-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte meltior classificada des.ista
ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5°/o

(cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
7.26- No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podefa apresentar melhor oferta.

7 27-Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia em
relaeao ao produto estrangeiro, o crit6rio de desempate sera aplicado exclusivamente
entre as prc>postas que fizerem jus as margens de prefetencia, conforme regulamento.
7.28- A ordem de apresentagao pelos licitantes e utilizada como iim dos criterios de
classificagao, de maneira que s6 podefa haver empate entre propostas iguais (nao
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.
7.29-Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sera
aquele previsto no art. 30, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a prefefencia,
suoessjvamente, aos bens produzidos:
7_29,1-No pais,

7.29.2- Por empre§as brasileiras;
7.29.3- Par empresas que invistam em pesqujsa e no desenvolvimento de teonologia no
Pais,.

7.29.4- Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
l`eiparapessoacomdeficienciaouparareabilitadodaPrevidenciaSocialequeatendam
as regras de acessibllidade prevjstas na legislagao.
730-Persistindooempate,apropostavencedoraserasorteadapelosistemaeletr6nico
dentre as propostas empatadas.
7.31- Encerrada a etapa de envio de lances da sessao ptlblica, o pregoeiro devefa
encaminhar, pelo sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor pre¢o, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacao em
condig6es diferentes clas previstas neste Edltal.

7.32- A negocia¢ao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.33-0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classlficado que, no prazo cle 02 (duas)

horas,envieapropostaadequadaaodltimolanceofertadoap6sanegociacaorealizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exi.gidos neste Edital e ja apresentados.
7.34-Ap6sanegociaeaodopreeo,oPregoeiroiniciafaafasedeaceitacaoejulgamen{o
da proposta.
7.35- Para a aquisigao de bens comuns de informatica e automacao, definidos no art.
16-A da Lel n° 8.248, cle 1991, sera assegurado o direito de prefeiencia previsto no seu
PrefeituraMunicipal-RuaPaareZacaria8332,Centre-CEP62.920Jroo-Fame(88)3443-1306.
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artigo 30, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174,
de 2010.

7 35.1-Nas contrataeees de bens e servigos de informatica e automagao, nos termos
da Lei n° 8.248, de 1991, as [icitantes qilalificadas como microempresas ou empresas
de pequeno porte que fizerem jus ao direito de prefefencia previsto no Decreto n° 7.174,
de 2010, terao prioridade no exercicio desse beneffcio em relaeao as m6dJias e as
grandes empresas na mesma situagao.
7.35 2- Quando aplicada a margem de preferencia a que se refere o Decreto n° 7.546,
de 2 de agosto de 2011, nao se aplicafa o desempate previsto no Decreto n° 7.174, de
2010.

7 36- Para produtos abrangidcjs por margem de preferencia, caso a proposta de menor
pre?o nao tenha por ob|eto produto manufaturado nacional, a sistema automaticamente
indicafa as propostas de produtos manufaturados nacionais que estao enquadradas
dentro da referida margem, para fins de aceltagao pelo Pregoelro.
7.36.1-Nesta situacao, a proposta beneficiada pela aplicacao da margem de preferencia
tomar-se-a a propesta cla§sificada em primeiro lugar.
8.0-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1-Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preap em

relagao ao maximo estipulado para contrataeact neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no pafagrafo tinico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.a
1 o.024raoi 9.
8.2- 0 [icitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devefa incluir, na sua

proposta, os percentuais das contribuig6es previstas no art.176 da lnstrugao Normativa
RFB n. 971, de 2009, em razao do disposto no art.184, inc.iso V, sob pena de
desclassificagao,
8 3- Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preap final
superior ao preap maximo fixado (Ac6rdao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que
apresentar prego manifestamente inexequivel.
8.3,1-Considera-§e inexequivel a proposta que apresente preaps global ou unlfarios
simb6ljcos, irris6rios ou de valor zero, jncompati.vejs com os pregDs dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que a ato convocat6rio
da licitagao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalag6es de propriedade do pr6prio licjtante, pare os quais ele renuncie a

parcela ou a totalidade da remuneragao.
8.4- Qualquer lnteressado podefa requerer que se realizem diligencias para aferir a
exequibHidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas Ou os
indicios que fundamentam a suspeita;
8.5-Nahip6tesedenecessidadedesuspensaodasessaopubllcaparaarealizagaode
diligencias,comvistasaosaneamentodaspropostas,asessaopublicasomentepodefa
ser reiniciada medlante aviso ptevio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas
de antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata;
8.6- 0 Pregoeiro podefa convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade dlsponivel no sistema, no prazo de 02 (dois)
dias uteis, sob pena de nao aceitagao da proposta.
8.7-0 prazo estabelecldo podefa ser prorrogado pelo Pregoeiro par solicitagao escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
8.7.1-Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo Pregoeiro, destacam-se oS

que contenham as caracten'sticas do material ofertado, tais coma marca, modelo, tipo,
fabricante e procedencla, alem de outras informag6es pertinentes, a exemplo de
catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletr6nico, ou, se for o Caso,
Pro+eituTaMunlcIpal-RuapedreczNapc]a'ETas83733:9C+;coat:=i,C_EcPG6F2.%3933„-2=2One(cOHca-`3as.
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por outro melo e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ultenor envio pelo
sistema eletrdnico, sob pens de nao aceitagao da proposta.

8.8- Se a proposta ou fence vencedor for desclassificado, o Pregoeiro exammara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.
8.9- Havendo necessidade, o Pregoelro suspenders a sessao, informando no "chaf' a
nova data e hofario para a sua continuidade.
8.10-0 Pregoeiro podefa encaminhar, por meio do sistema eletr6nico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao
de melhor preap, vedada a negociagao em condig6es diversas das previstas neste
Edital.

8.10.1-Tamb6m nas hip6teses em que o Pregoeiro nfo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.
8.11-A negociaeao sera realizada por meio do sistema, podendo ser aoompanhada
pelos demais licitantes.

8.12-Nos itens nao exclusivos para a partiCipaeao de microempresas e empresas de
pequeno porfe, sempre que a proposfa nao for aceifa, e antes de a F'regoeiro passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 cla LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
8.13- Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, o pregoeiro verificafa a
habilitagao do licltante, observado o disposto neste Edital.
9.0-DA llABILITACAO
9.1-Como condigao pievfa ao exame da documentagao de habilitagao do l'icitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificafa a eventual

descumpnmento das condig6es de participagao, especialmente quanto a existencia de
saneao que impega a participagao no certame ou a futura contratagao, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1- Consulta Consolidada de Pessoa Jun'dica do Tribunal de Contas da Unfao
(httDs://certidoes-aDf.aDDs.Iou.cov.brn

9,12-A consulta aos cadasfros sera realHada em name da empresa ljcitante e tamb6m
de seu s6cio majontario, por fonga do artigo 12 de Lei n° 8.429, de 1992, que prevG,
dentre as sang6es impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibieao de contratar com o Poder Ptlblico, Inclusive por intermedio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majorifario.
91.2.1- Caso conste ria Corisuha de Situagao do Fornecedor a existencia de
Ocorfencias lmpeditivas lndiretas, o gestor dillgenciafa para verificar se houve frauds
por parte das empresas apontadas no Relat6rio de Ocortencias lmpeditIvas lndiretas
9 1 2 2-A tentatlva de burla sera veriflcada par rirteio dos vinoulos sociefarios, llnhas de
fomecimento similares, clentre outros.
9.1.2.3- 0 licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua
desclassifieagac.
9.1.3-Constatada a existencla de sangao, o Pregoeiro reputafa o licitante imabilitado,
par falta de condigao de participagao.
9.1.4-No caso de inabllitagao, have fa nova verificapao, pelo sistema, da eventual
ocorrencla do emDate fictot previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, seguindo-se a dlscipljna antes estabelecida para aceitagao da proposta
subsequente.
9.2- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementares,

neoessarios a confirmagao daqueles expos neste Edital e ja apresentados, a licitante
sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sisterna, rio prazo de 02 (dues)
horas, sob pena de inabilitagao,
9.3- Nao serao aceitos documentos de habilitagao com jndicagao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueies legalmente permitidos.
PrefeituraMunieipal-RuaPedreZacarias332,Centro-CEP62.920000-Fone(88)3443-1306.
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9.3.1-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matr'Iz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitjdos
somente em nome da matriz.
9.3.2- Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e fnjal com diferengas de
ntlmeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralizagao do recolhimento dessas contribuig6es.
9.3.3- Ressalvado a disposto no item 9.2, os licitantes deverao encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao.
9.4-HABILITACAO JURiDICA:
9.4.1-No caso de empresario indMdual: inscrigao no Registro Pdblico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.4.2- Em se tratando de microempreendedor individual -MEI Certificado da Condigao
de Microempreendedor Individual - CCMEl, cuja aceitaeao ficara condicionada a
verifica?ao da autenticidade no sitio www,portaldaempreendedor.gov.br;
9.4.3- Nc) caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de dooumento
comprobat6rio de seus administradores,
9.4.4-inscrigao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao
no Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser o pamcipante sucursal, filial ou
ag6ncia;
9.4.5- No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus
adminlstradores:

9.4.6- No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
F{egistro Civil das Pessoas Jun'dicas da respectiva sede, bern como o registro de que
trata o art.107 da Lei n° 5.764, de 1971 ;
9,4,7- No caso de agricultor familiar.. Declara¢o de Aptjdao ao Pronaf -DAP ou DAPP valida, ou, ajnda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agfario, nos termos do art 4°, §2° do Decre{o n. 7.775,
de 2012.
9.4.8- No caso de produtor rural: matrieula no Cadastro Especifico do lNSS -CEl, que
comprove a qual'ificagao como produtor rural pessoa fisica, nos termos da lnstrucao
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts 17 a 19 e 165)
9.4.9- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em func}onamento no Pals:

decreto de autorizacao,
9.4.10-Os documentos acima deyerao estar acompanhados de todas as alterae6es ou
da consolidagao respectiva:
9.5-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.51-prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
9.5.21 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao

de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos oS
creditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°

1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional.
9.5.3-prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servlgo |FGTS);
Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332, Centro -CEP 62.920J)00 -Fore (88) 3443-1cO6.
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9.5.4- prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a justi9a de trabalho,

mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VIl-A da Consolidae5o das Leis do Trabalho (CNDT), aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.5.5-prova de inscrpeo no cadastro de contnbuintes estaclual, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, ou comprovante de isengao;

9.5.6- prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicHio ou sede do
licitante, relativa a atividade em oujo exercicio contrata ou concorre,
9.5.7- prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.5.8-caso a licitante detentor do menor pre9o seja qualificado coma microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito
de comprovaeao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restneao,
sob pena de inabilitagao.

3.8-498£#'gf8fi3GEACRNA°#CD°Et'RLTAgEgtbEFALENCIAoucoNcoRDATA
expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for a caso, da sede da pessoa juridica.;
9.6.2- Tratando-se de Sociedade Anonima, publicagao em Dfario Oficlal ou jomal de

grande cH.culagao ou c6pia autenticada do Balanap Fiscal correspondents ao ammo
exercicio social enoerrado, devidamente Registrado na Junta Comercial da sede do
licitante, com as respectivas demonstrag6es de Contas de Resultados. Os demais tipos
sociefaiios deverao apresentar c6pias autenticadas do BALANCO PATRIMONIAL

tinclusive termos de abertura e encerramento), na forma da Lei, reservando-se a
Comissao o direto de exigir a apresentagao do Livro Diario para verificagao dos yalores,
assinados par confader habilitado.
9.6.2,1) As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional, por adotarem contabilidade simplificada para os registros e controles das

F#bE#L##§#Armprm±g:X,T¥CToa5E23fiLNerco¥E±=#rat£¥FgfI
Declaragao de lnformag6es Socioeconomicas Fiscal, com o respectlvo recibo de
entrega,.
9.6.3- Demonstrativo de i'ndices fimanceiros, a seguir solicitados, extraidos do balango

caso este seja apresentado, para fins de analjse das condig6es financeiras da licitante.
Os indices serao apresentados em numeros jnteiros e de ate 02 (dues) casas decimais
apes a virgula, com arredondamento:
Ativo C>irculante + Realizavel a longo prazo

lLG = ----------------------------------------------- 21,oo
Passivo Circufante + Exigivel a longo prazo

Ativo Circulante
lLC = ----------------------------------- 21,00

Passivo Circulante
Passivo circulante + Exigivel a Longo Prazo
lE = ---------------------------------------------------------------- s o,40

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo + Ativo Permanente
Sendo:
ILO = indjce de Hquidez Geral
ILO = indice de Liquidez Corrente
Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332, Centro -CEP 62.920i)00 -Fone (88) 3443-1cO6.
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9.7-QUALIFICACAO TECNICA
9.7.1-Atestado fornecido por pessoa juridica de direito PUBLICO OU PRIVADO, com
identificacao do assinante, comprovando que a LICITANTE fomeceu ou es fa fornecendo

produtos e/ou servigos compatfveis em caracteristicas com o objeto desta licitaeao.
9.8- OUTRAS EXIGENCIAS:
9.8.1 -Declaraeao expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, incjso Xxxlll da CF/88,
conforme modelo do Anexo Vll;

9.9- Os documentos de Habilitaeao acima dispostos deverao ser apresentados dentro
do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hip6tese do
dooumento nao canter expressamente o prazo de validade, devefa ser acompanhado
cle declaragao ou regulamentagao do 6rgao emissor que disponha sobre a validade do
me§mo. Na ausencia de tal declaragao ou regulamenta?ao, o documento sera
considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissao;
9.10-0 llcitante enquadrado como microempreendedor Individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estafa dispensado (a) da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentagao do balanap patrimonial e das demonstrag6es
confabeis do dltimo exercicio.
9.11-A existencia de restrigao relat'ivamente a regularidade fiscal e trabalhista nao

impede que a licitante qualificada coma microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.
9.12-A declaraeao do vencedor acontecefa no memento imediatamente posterior a fase
de habilitagao
9.13-Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licltante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a exjstencia de
alguma restrigao no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (einco) clj`as t!teis, ap6§ a clecta_racao do vencedor,
comprovar a regularizagao. 0 prazo podefa ser prorrogado por jgual periodo, a criteria
da admjnistragao pdblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de
justificatlva.

9.14-A nao-regularizagao fiscal e trabalhjsta no prazo previsto no subitem anteri.or
acarretafa a inabilitacao do rlcitante, sem prejuizo da§ san¢6e§ previstas neste Edital,
sendofacultadaaconvocagaodoslicitantesremanescentes,naordemdeclassificacao.
Se, na ordem de classificagao, seguir-se oiitra microempresa, empresa de pequeno

porte ou sociedade cooperativa com alguma restrigao na documentacao fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.
9.15-Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoelro suspendefa a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a
continuidade da mesma.
9.16- Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habillta?ao, seja par nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
9.17-Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo lnabilitacao, have fa nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocoriencia do
empate ficto, previsto nos artigo§ 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.
9.18- a licitante provisoriamente vencedor em urn Item, que estiver concorrendo em
outro item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagao oumulativamente,
isto e, somando as exigencias do Item em que venceu as do item em que estjver
PrefeituraMunicjpal-RuaPadreZacarjas332,Centro-CEP62.920J)00-Fone(88)3443-1306.
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concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitaeao, al6m da aplicagao das
sane6es cabiveis.
9.18.1- Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisitos de habiljtagao, a
inabilitagao recaifa §obre o(s) Item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(in)
suficiente(s) para a habilitagao do licitante nos remanescentes.
9.19-Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.
10.0 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1-A proposta final do licitante declarado vencedor devefa ser encaminhada no prazo
de de 02 (duas) horas a contar da solicitagao do Pregoeiro no sistema eletr6nico e

devefa:
10.1.1-ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a dltima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal,
10.1.2-conter a indica¢o clo banco, ntlme,ro cia co,ita e agericia do lICitante vencedor,
para fins de pagamento.
10.2- A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideracao no decorrer da exeougao do contrato e aplicagao de eventual san?ao a
Contratada, se for o caso.
10.3-Todas as espec'ificae6es do objeto contidas na proposta, fais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.
10.4-Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e a valor global em algarismos e por extenso (art 50 da Lei n° 8 666/93).
10.5-Ocorrendo divergencia entre os pregos unifarios e o preeo global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergencia entre os valores num6ricos e os valores expressos
por extenso, prevalecefao estes dltimos.
10.6-A oferta devefa ser flrme e precisa, Iimitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem canter altemativas de preap ou de qualquer outra condjgao que induza ojulgamento
a mais de urn resultado, sob pena de desclassificagao.
10,7-A proposta devera obedecer aos termos deste Ec!]tal e seus .A.nexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificag6es all contldas ou que
estabelepe vfnculo a proposta de outro licitante.
10.8-As propostas que contenham a descrigao do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na jntemet, ap6s a homologacao.
11.0 DOS RECURSOS
11 1-Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao flscal e trabalhlsta da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
sera concedido o prazo de no minima trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intencao de recorrer, de forma motivada, isto e, indicando contra qual(is)
decisao(6es) pretende recorrer e por quals motivos, em campo pr6prio do sistema.
11.2- Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verifjcar a tempestividade e a
existencia de motivagao da inteneao de recorrer, para decidir se admite ou nao o
recurso, fundamentadamente.
11.3-Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no merito recursal, mas apenas
verificara as condiG6es de admi§sibilidade do rec[jrso
11.4-A falta de manifestagao motivada do licitante quanto a intengao de recorrer
importafa a decadencia desse d}reito.
11.5- Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de tres
djas para apresentar as raz6es, pelo sistema eletr6nico, ficando os demais licitantes,
desde logo, int.Imados para, querendo, apresentarem contrarraz6es tambem pelo
sistema eletr6nico, em outros tres dias, que comegarao a contar do termino do prazo do
Prefeitura Municipel -Rua Padre Zacarias 332, Centro -CEP 62.920J)OO -Fone (88) 3443-1306.
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recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos .indispensaveis a
defesa de seus interes§es.
11.6- 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetivejs de
aproveitamento.
11.7- Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
endereap constante neste Edital
12.0 DA REABERTURA DA SESSAO Pt]BLICA
12.1-A sessao pdblica podefa ser reaberta:
12.1.1-Nas hip6teses de provimento de reourso que leve a anulacao de atos anteriores
a realizaeao da sessao pdblica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao

pdblica, situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam
12.1.2-Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando a
licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento
equivalente ou nao comprovar a regulanzaeao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1° cia LC n° 123/2006. Nessas hip6teses, serao adctados os procedimentos
imediatamente postenores ao encerramento da etapa de lances
12.2-Todos os licitantes remanescentes deveracl ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta.
12.3-A convoca9ao se da fa por meio do sistema eletr6nico ("chat"), e-mail, ou, ainda,
fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitat6rio.
13.0 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
13.1-0 objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s

a regular decisao dos recursos apresentados.
13.2-Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologafa o procedimento licitat6rio.
14.0 DA GARANTIA DE EXECUCAO

141-Nao have fa exigencia de garantia de exeou9ao para a presents contj.atae+io.
15.0 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
15+ Homologado o resultado da licitaQao, tefa o adjudicafario o prazo de 05 (cinco)
diastiteis,contadosapartjrdadatadesuaconvocagao,paraassinaraAtadeRegistro
dePregos,cujoprazodevalidadeencontra-senelafixado,sobpenadedecairdodireito
a contratagao, sem prejuizo das sang6es prevjstas neste Edital.
15.2-Alternatjvamente a convocaeao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura da Afa de Registro de Prepes, a Administragao podefa encaminha-la
para assinatura, mediante corresponclencla postal com aviso de recebimento (AR) ou
meioeletr6nico,paraquesejaassinadaedevolvidanoprazode07(sete)dias,acontar
da data de seu recebimento.
15`3-0 prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Pre9os podera ser prorrogado lima anica vez, por igual perfodo, ciuando solicitado
pelo(s) Iicitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente
aceito.

15.4-SeraoformaljzadastanfasAtasdeRegistrodePregosquantonecessanasparao
registro de todos os itens constantes no Termo de Refetencia, com a jndicacao do
licitante vencedor, a descrigao do(s) item(ns), as respectjvas quantidades, preaps
regjstrados e demais condig6es
15.5-Sefaincluidonaata,sobaformadeanexo,oregistrodoslicitantesqueaceitarein
cotar os bens ou servigos com preaps iguais aos do licitante vencedor na sequencia da
classificagao do certame, excluido o percentual referente a margem de prefer6ncia,
quandooobjetonaoatenderaosrequisitosprevistosnoart.3°daLeln°8.666,de1993;
PrefeituraMunicipal-RuaPadreZacarias332,Centre-CEP62.920Jroo-Fone(88)3443-1306.
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16.0 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1-Ap6s a homologagao da licitagao e Registrado os Pregos em Ata de Registro de
Prepes, sera realizada a contratagao, devendo ser firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente,
16.2-0 adjudicafario tefa a prazo de 05(cinco) dias dteis, contados a partir da data de
sua convocagao, para ass'inar c) Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob pena de decair
do direito a contratacao, sem prejuizo das sang5es previstas neste Edital.
16.3-Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou ehtidade
para a assinatura do Termo de Contratc) ou aceite do instrumento equivalente, a
Adm.inistragao podefa encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria,
mediante correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletr@nico,

para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
16.4-0 prazo previsto no subitem a,nterior podera ser prorrcgado, per igual periodo, por
solicitacao justjficada do adjudicafario e aceita pela Administracao
16.5-0 Aceite da Nota de Empenho ou do in§trumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.5.1-referida Nota esfa substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de neg6cios
al.I estabelecida as disposig6es da Lei n° 8.666, de 1993,
16.5.2-a contratada se vincula a sua proposta e as previs6es contidas no edital e seus

anexos,
16.6-a contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da AdministraQao previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
16.7-0 prazo de vig6ncia da contratagao 6 de 31 de dezembro de 2020 prorrcigavel
conforme previsao no instrumento contratual oii no termo de referencia.
16.8- Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preaps, sera exigida a
comprovagao das condig6es de habilitagao consignadas no edital, que devefao ssr
mantidas pelo licitante durante a vigfncia do contrato ou da ata de regjstro de pregos,
16.9-Na hip6tese de o vencedor da licitagao nao comprovar as condjg6es de habiljtagao
consignadas no edjtal ou se recusar a assinar a contrato ou a ata de registro de preaps,
a Administragao, sem prejuizo da aplicagao das sang6es das demajs comjnag6es legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagao, para, ap6s a comprovagao dos requisitos para habilitagao, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feifa a negociac:ao, assinar o
contrato ou a ata de registro de preaps.
17.0 DO REAJUSTAMENTO EM SENTID0 GERAL
17.1-As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as
estabelecidas no Termo de Refefencia, anexo a este Edital.

18.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACA0
18.1-Oscriterlosderecebimentoeaceitacaodoobjetoedefiscalizagaoest§oprevistos
no Termo de Referencia.

19.0 DAS OBRIGA¢6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1 - As obrigae6es da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de
Referencia.
20.0 DO PAGAMENTO
20.1-As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencja,
anexo a este Edjtal
PrefenuraMuniclpal-Ruapadre.Z,abc?H.ae.~332.,^SS^*^P=.CE_P_6_2.92Qqu-Fonel88134ue-1306.
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21.0 DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS.
21.1-Pela inexecu?ao total cju parcial das obrigag6es assumidas, garantidas a pfevia
defesa, a Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sane6es:
a) Advertencia.
b) Multas de:

b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contrataclo, em caso de recusa da LICITANTE
VENCEDORA em assinar a contrato dentro do prazo de 05 (alnco) dias uteis, contados
da data da notificagao feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (tres decimos pc>r cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato,

por dia de atraso na entrega do obieto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do
Contrato e rescisao do pacto,
a crit6rio da Secretaria Municipal
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA em caso de

atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nestas clausulas serao descontados "ex-officio" da
CONTRATADA, mediante subtragao a ser efetuada em qualquer fatura de cfedito em
seu favor que mantenha junto a Secretaria Municipal DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, independente de notificagao ou
interpelaeao Judicial ou extrajudicial;

c) Suspensao tempofaria do direito de partlcipar de licitacao e mpedimento de contratar
com a Administragao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que a
CONTRATANTE promova sua reabilitagao.
21.2-As sang6es previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade
competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudjcatario, o contradit6rio e ampla
defesa, nos seguintes prazos e condig6es:
a) de 05 (cinco) dl.as i]tels nos casos de advertencl'a e de suspensao.
b) de 10(dez) dias i]teis da abertura de vista do processo, no caso de declaragao de
I.njdoneidade para licitar com a Munictojo de Qujxefe,

22.0 DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
22.1 Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus
pregos ao valor da proposta do licitante mais bern classificado.
22.2- A apresenta9ao de novas propc)sfas na forma deste item nao prejudicafa o
resultado do certame em relagao ao licitante melhor classificado.
22,3- Havendo urn ou mals licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual
ao do licitante venceclor, estes serao classmcados segundo a ordem da tiltinia proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
22.4- Esta ordem de classificagao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas
contratag6es e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao asslne
a ata ou tenha seu registro cancelado nas hip6teses previstas nos artigos 20 e 21 do
Decreto n° 7 892/213.
23.0 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1 -Ate 03 (tres) alas dteis antes da data designada para a abertura da sessao Dublica.
qualquer pessoa podefa impugnar este Edital.
232-A impugnaeao podefa ser realizada por forma eletr6nica, pelo e-mail
licitaquixere@hotmail.com, ou por peti9ao d`rigida ou protocolada no enderego na Rua
Padre Zacarias, 332, Centro, CEP: 62.920-000, Quixere-Ce.
23.3-Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnaeao no prazo de ate dois dias dteis confados da
data de recebimento da impugnagao.
Prefeitura Municipal -Riia Padre Zacarias 332, Centro -CEP 62.920JX)0 -Fone (88) 3443-1306.
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23 4-Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

23.5-Os pedjdos de esclarecimentos referentes a este processo ljcjtat6rio devefao ser
enviados ao Pregoeiro, ate 03 (tres) dias dteis anteriores a data designada para abertura
da sessao pL]blica, exclusivamente por meio eletr6nico via intemet, no endereap
indicado no Edital.

23.6- 0 pregoeiro respondefa aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
i]teis, contado cla data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais
aos responsaveis pela elaboraeao do edital e dos anexos.
23.7- As impugnae6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos
previstos no certame.
23.8-A concessao de efeito suspensivo a impugnagao e medida excepcional e devera
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitaeao.
23-9- As respostas aos pedidos de esclarecimentos sefao divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administra9ao

24.0 DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1-Da sessao pdblica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletr6nico.
24.2-Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fate superveniente que impeea a

realizagao do certame na clata marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia l]til subsequente, no mesmo hofario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.
24.3- Todas as refetencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao pdblica
observafao o hofario de Brasilia -DF.
24.4- No julgamento das propostas e da habilitagao, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade

juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagac).

24 5-A homologagao do resultado desta licitagao nao implicara dlrel.to a contratagao,
24.6- As normas djscip[inadoras da lI'cjtacao sefao sempre interpretadas em favor da
amplia9ao da disputa entre os interessados, desde que nac) comprometam o jnteresse
da Administra9ao, o principjo da isonomia, a finaljdade e a seguranpe da contratagao.
24.7- Os licitantes assumem todos os oustos de preparacao e apresentaeao de suas

propostas e a Administraeao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
jndependentemente da condugao ou do resultado do processo li.citat6rio.
24.8- Na contagem dos prazos estabelecidos nests Edital e seus Anexc)s, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administra9ao
24.9- 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse ptlblico.
24.10-Em caso de divergencia entre disposig6es deste Edital e de seus anexos ou
demais pegas que comp6em o processo, prevalecera as deste Edital.
24.110
Edital
esfa
disponibilizado,
na
integra,
no
endereap
eletr6nico
www.bllcompras com, nos dias thteis, mesmo endere?a e perfodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.
24.12-lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1- ANEXO I -Termo de Referencia,
24.12.2-ANEXO 11 -Minuta da Ata de Registro de Pregos
24,12.2-ANEXO Ill -Minuta de Contrato;
24.12.3-ANEXO IV -Termo de Adesacl -BLL
24.12.4-ANEXO V -Gusto pela utilizaeao do sistema,
24.12 5-ANEXO Vl -Declaracao lnidoneidade
24.12.6-ANEXO Vll -Declaragao Habilitagao
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24.12.7-ANEXO Vlll -Declaracao menor de idade;
24.12.8-ANEXO IX -Declaraeao ME/EPP
24.12.9-ANEXO X -Declaragao Responsabilidade
24.12.10-ANEXO Xl -Declaragao Vinculo

Quixefe-Ce, 07 de agosto de 2020

Pregoeiro do Municipio de Quixefe
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