Pregao Eletr6nico n® 007/22-PE-DIV

Processo n° 007/22-PE-DIV

0

Toma-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de lpueiras,
atraves da Secretaria de Educagao, Secretaria de Assistencia Social e Trabalho, Secretarfa de
Satlde, Secretarfa de Obras, lnfraestrutura e Recursos Hldricos, Fundo Munieipal do Meio
Ambiente, Secretaria de Administracao e Finaneas, por intermedio da pregoeira Oficial do municfpio
e membros da equipe de apoio, realizafa licitagao, para registro de pregos, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, com criterio de julgamento menor preeo por item, nos termos da
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2066, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto
n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n° 7892, de 23 de janeiro e 2013, 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 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiarfamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e as exigencias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 03/C} /9f?93-.
Hofario: Q|:J2Q
Local:

Portal Banco de Brasil -www.Iicitacoesc.com.br

1. DO OBJFT0
1.1. 0 objeto da presente lieitaeao e a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE
PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQulsIC6ES DE 6LEOS PARA MOTORES E
LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS-

CE, conforme condig6es, quantidades e exigencias esfabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitagao sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referencie,
facultando-se ao licitante a pahicipaeao em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. 0 criterio de julgamento adotado sera o menor preeo por item, observadas as exigencias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificag6es do objeto.
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2. DO REGISTR0 DE PRECOS
2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bern como a eventuais ades6es
sao as que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos.
3. DA PARTICIPACAO NO PREGAO
3.1. Os interessados em participar deste certame deverao desenvolver atividades compatlveis com
o objeto desta licitacao e estar credenciados junto ao sistema do Banco de Brasil.
3.2. As regras para credenciamento estarao dispon[veis no portal Banco de Brasil, no sltie eletr6nico
www.Iicitacoes-e.com.br.

3.3. 0 credencfamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de

seu representante legal e a presuneao de sua capacidade tecnica para realizaeao das transag6es
inerentes a este Pregao.
3.4. 0 Iicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac6es efetuadas em sou nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, exclufda a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. Nao poderao participar desta licitaeao os interessados:
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3.5.1. proibidos de participar de licitag6es e celebrar contratos administrativos, na
legislagao vigente;

3.5.2. que nao atendam as condig6es deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.5.3. estrangeiros que nao tenham representaeao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citaeao e responder administrativa ou judicialmente;
3.5.4. que se enquadrem nas vedac6es previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
3.5.5. que estejam sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolueao ou liquidagao;

3.5.6. entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio;
3.5.7. organizag6es da Sociedade Civil de lnteresse Ptlblico - OSCIP, atuando nessa
condi9ao (Ac6rdao n° 746/2014-TCU-Plenario).
3.6. Como condieao para participagao no Pregao, a licitante assinalafa "sim" ou "nao" em campo

pr6prio do sistema eletr6nico, relativo as seguintes declarag6es:
3.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
3.6.2. que esta ciente e concorda com as condig6es contidas no Edital e seus anexos;
3.6.3. que cumpre os requisitos para a habilitagao definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigencias editallcias;
3.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocortencias posteriores;
3.6.5. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condieao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituieao;

3.7. A declaraeao falsa relativa ao cumprimehto de qualquer condieao sujeitafa a licitante as
san96es previstas em lei e neste Edital.
4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Os licitantes encaminhafao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitagao exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e o
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preeo, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.
4.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaeao exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senna, do portal de licitag6es do Banco do Brasil.
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porfe deverao encaminhar a documenta9ao de
habilitagao, ainda que haja alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

4.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operag6es no sistema eletronico durante a sessao ptlblica
do Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5. Ate a abertura da sessao pdblica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitaeao anteriormente inseridos no sistema;
4.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrefa ap6s a realizagao dos procedimentos de negociaeao e
julgamento da proposta.
4.7. Os documentos que comp6em a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para avaliagao da pregoeira e para acesso publico ap6s o
encerramento do envio de lances.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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5.1. 0 Iicitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
segujntes campos:
5.1.1. Valor unifario e total do item;
5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Descrigao detalhada do objeto, contendo as informag6es similares a especificaeao do
Termo de Referencia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de

garantia, nt]mero do registro ou inscrioao do bern no 6rgao competente, quando for a
caso, e todas as demais informa€6es para alcance objetivo da proposta;
5.2. Todas as especificag6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada, que devefa
logo ap6s o preenchimento total das informag6es da tela, anexar seus documentos de habilitagao e
proposta definidos no edital, na aba "incluir anexo".
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5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.5. 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentaeao.
5.6. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regencia de
contratag6es ptlblicas federais, quando participarem de licitag6es pdblicas;
5.6.1. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizaeao de 6rgaos de controle externo e, ap6s o devido

processo legal, gerar as seguintes consequencias: assinatura de prazo para a adogao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso lx, da
Constituigao; ou condenagao dos agentes pablicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejulzos ao erario, caso verificada a ocorrencia de superfaturamento por
sobreprego na execugao do contrato.
6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAC^O DE
LANCES
6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletr6nico, na
data, hofario e local indicados no preambulo deste Edital.
6.2. A Pregoeira verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vlcios
insanaveis ou nao apresentem as especificag6es tecnicas exigidas no Termo de Referencia.
6.2.1. Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.3. A nao desclassificagao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
6.3. 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participafao da fase de lances.
6.4. 0 sistema disponibilizara campo pr6prio para troca de mensagens entre a pregoeira e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
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6.5.1. 0 lance devera ser ofertado pelo valor total do item.
6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hofario fixado par
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. 0 licitante somente podefa oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
registrado pelo sistema.
6.8. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa "aberto e
fechado", em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
6.9. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de 15 min (quinze minutos). Ap6s esse

prazo, o sistema encaminhafa aviso de fechamento jminente dos lances, ap6s o que transcorrefa o
perlodo de tempo de ate 10 min (dez minutos), aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.
6.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrifa oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos ate 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar urn lance final e fechado em ate 05 min (cinco minutos), o qual sera sigiloso ate o

encerramento deste prazo.
6.10.1. Nao havendo pelo menos tres ofertas nas condig6es definidas neste item, podefao os
autores dos melhores lances, na ordem de classificaeao, ate o maximo de tres, oferecer urn
lance final e fechado em ate 05 min (cinco minutos), o qual sera sigiloso ate o encerramento
deste prazo.
6.11. Ap6s o termino dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenafa os lances
segundo a ordem crescente de valores.
6.11.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, have fa o reinlcio da etapa fechada, para que os demais licitantes, ate o maximo
de tres, na ordem de classificagao, possam ofertar urn lance final e fechado em ate cinco
minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento deste prazo.
6.12. Podera a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o rein[cio da

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigencias
de habilitagao.
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6.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pela pregoeira, devendo a ocorrencia ser comunicada imediatamente a autoridade
competente;
6.13.1. Na hip6tese do subitem anterior, a ocorrencia sera registrada em campo pr6prio do
sistema.
6.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
6.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
6.16. No caso de desconexao com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletr6nico podera permanecer acesslvel aos licitantes para a recepgao dos lances.
6.17. Quando a desconexao do sistema eletr6nico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10
min (dez minutos), a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e

quatro horas da comunicagao do fato pela pregoeira aos participantes, no sltio eletr6nico utilizado
para divulgaeao.
6.18. 0 Criterio de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.20. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
de ate 50/o (cinco por cento) acima do melhor lance serao consideradas empatadas com a
colocada.
6.21. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tiltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicaeao automatica para tanto.
6.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 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% (cinco por cento), na ordem de
classificagao, para o exerclcio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.23. 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.
6.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de prefetencia em relaeao ao produto
estrangeiro, o criterio de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem
jus as margens de preferencia, conforme regulamento.
6.25. A ordem de apresentagao pelos licitantes e utilizada como urn dos criterios de classificaeao,
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sefa aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, sucessivamente,
aos bens produzidos:
6.26.1. no pais;

6.26.2. por empresas brasileiras;

6.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pals;
6.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legisla9ao.

6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
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propostas empatadas.
6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a pregoeira devefa encaminhar, pelo
sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preeo, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condie6es diferentes das previstas neste Edital.
6.28.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.28.2. A pregoeira solicitafa ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)

horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.29. Ap6s a negociaeao do prego, a pregoeira iniciafa a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de negociaeao, a pregoeira examinafa a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relaeao ao maximo estipulado

para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no pafagrafo unico do art. 7°
e no § 9° do art. 26 do Decreto n.a 10.024/2019.
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7.2. Constatada a ocorrencia de qualquer das situae6es de extrapolamento do li

ite legal,

pregoeira devera indeferir a aplicaeao do tratamento diferenciado em favor do licitante, e
de imediato a situa9ao a Procuradoria Jurldica Municipal que devera tomar as medid{
conforme Acordao 2549/2019 -TCU PLENO.
7.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preeo final superior ao pre9o
maximo fixado (Ac6rdao n° 1455/2018 -TCU -Plenario), ou que apresentar prego manifestamente
inexequ[vel.

7.3.1. Considera-se inexequlvel a proposta queapresente pregos global ou unitarios
simb6licos, irris6rios ou de valor zero, incompatlveis com os pre9os dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitagao nao
tenha estabelecido limites mlnimos, exceto quando se referirem a materiais e instalag6es de
propriedade do pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remunera9ao,
7.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indlcios que fundamentam a
suspeita;
7.5. Na hip6tese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligencias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao ptlblica somente podefa ser reiniciada mediante
aviso ptevio no sistema com, no mlnimo, 24hs (vinte e quatro horas) de antecedencia, e a
ocortencia sera registrada em ata;
7.6. A Administragao devefa fixar tempo mlnimo razoavel para eventual apresentacao do
documento solicitado, considerando, para tanto, a complexidade da licitacao. 0 art. 38 do Decreto
n° 10.024/19 estabelece prazo mlnimo de 02hs (duas horas) para esse fim.
7.6.1. 0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pela pregoeira por solicitaeao escrita e

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela pregoeira.
7.6.2. Dentre os documentos passlveis de solicita9ao pela pregoeira, destacam-se os que
contenham as caracter[sticas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedencia, alem de outras informag6es pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou

propostas, encaminhados por meio elettonico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pela pregoeira, sem prejulzo do seu ulterior envio pelo sistema eletr6nico, sob pena
de nao aceitagao da proposta.
7.6.3. Caso a compatibilidade com as especificag6es demandadas, sobretudo quanto a

padr6es de qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos nos
subitens acima, a pregoeira exigira que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena de nao aceitaeao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois)
dias uteis contados da solicitaeao.
7.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de

realizaeao do procedimento para a avaliaeao das amostras, cuja presenea sera
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
7.6.3.2. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem

justificativa aceita pela pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das
especificae6es previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
7.6,3.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo prlmeiro classificado nao for(em)
aceita(s), a pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, ate a verifica9ao de uma que atenda as especificag6es constantes no
Termo de Referencia.
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7.6.3.4. Os exemplares colocados a disposigao da Administragao serao tr

prototipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe tecnica
pela analise, nao gerando direito a ressarcimento.
7.6.3.5. Ap6s a divulgagao do resultado final da licitagao, as amostras entregues
devefao ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias, ap6s o qual poderao
ser descartadas pela Administraeao, sem direito a ressarcimento.
7.6.3.6. Os licitantes deverao colocar a disposi9ao da Administragao todas as
condig6es indispensaveis a realizagao de testes e fornecer, sem Onus, os manuais
impressos em llngua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o
Caso.

7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinafa a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
7.8. Havendo necessidade, a pregoeira suspendefa a sessao, informando no "chat" a nova data e
horario para a sua continuidade.
7.9. A pregoeira podera encaminhar, por meio do sistema elettonico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor prego, vedada a
negociagao em condig6es diversas das previstas neste Edital.
7.9.1. Tambem nas hip6teses em que a pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.
7.9.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.10. Nos itens nao exclusivos para a participaeao de microempresas e empresas de pequeno

porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a pregoeiro passar a subsequente, havera
nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.11. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, a pregoeiro verificara a habilita?ao do
licitante, observado o disposto neste Edital.
8. DA HABILITACAO

8.1. A habilitaeao do licitante sera verificada em meio as exigencias editallcias, atraves da
documentaeao enviada atraves do sistema LICITACOES-E do Banco do Brasil.
8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao complementares, necessarios

®

a confirmaeao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a
encaminha-Ios, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitaeao, conforme Art. 38. §2° do Decreto Federal 10.024/2019.

8.4. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagao a integridade
do documento digital.

8.5. Nao serao aceitos documentos de habilitaeao com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos devefao estar em nome da matriz, 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 emitidos somente em nome da
matriz.

8.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nomeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizaeao
do recolhimento dessas contribuie6es.
8.7. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentaeao relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitaeao:
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8.8. Habilitacao juridica:
8.8.1.

No caso de empresario individual:

inscrieao no Registro Ptiblico de

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual -CCMEl, cuja aceitagao ficafa condicionada a verificagao da
autenticidade no sftio www. portaldoempreendedor.gov.br;
8.8.3. No 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 documento comprobat6rio de seus
administradores;

8.8.4. Inscrieao no Registro Pablico de Empresas Mercantis onde opera, com averba9ao no
Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agencia;
8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrieao do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Jurldicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus
administradores;
8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundaeao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurldicas da respectiva sede, bern como o registro de que trata o art.107
da Lei n° 5.764, de 1971 ;

8.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals: decreto de
autorizacao;
8.8.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alterag6es ou da
consolidaeao respectiva, sob pena de inabilitagao;

8.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

®

8.9.1. Prova de inscrieao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas ou no Cadastro de
Pessoas F[sicas, conforme o caso;
8.9.2. 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 cfeditos tribufarios
federais e a Dlvida 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 Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.9.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicllio ou sede do licitante,
mediante Certidao Negativa de Debitos Estaduais;
8.9.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicllio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exerclcio contrata ou concorre;
8.9.5. Prova de lnscrieao no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao
domicllio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o objeto
contratual;

8.9.6. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
8.9.7. Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante
a apresentagao de Certidao Negativa ou Positiva Com Efeito de Negativa, mos termos do
"tulo Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943;
8.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitat6rio, devefa comprovar tal condigao mediante insengao de declaraeao da Fazenda
Estadual do seu domicllio ou sede, ou outra equivalente, no sistema, na forma da lei;
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8.9.9. Caso o licitante detentor do menor preeo seja qualificado como

empresa de pequeno porte devefa apresentar toda a documentacao exigida para e
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrieao, sob
de inabilitagao. Contudo, constatado a perfeita regularidade fiscal do licitante, sera
imediatamente apurado pela Procuradoria Jur[dica Municipal, onde se efetivafa as medidas
cablveis a punigao.
8.10. Qualificaeao Econ6mico-Financeira
8.10.1. Certidao negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurldica;
8.10.2. Balango patrimonial e demonstrag6es contabeis do ultimo exerclcio social, ja exiglveis

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa9ao financeira da empresa,
vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados
por Indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentacao da
proposta;
8.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, nao sera exigido da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentagao
de balan9o patrimonial do dltimo exerclcio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de
2015);

8.10.2.2. No caso de empresa constitulda no exerclcio social vigente, admite-se a
apresenta9ao de balaneo patrimonial e demonstrae6es contabeis referentes ao periodo
de existencia da sociedade;
8.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser
acompanhados da tlltima auditoria contabil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da
Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaraeao, sob as penas da lei, de que tal auditoria
nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

8.10.3. A comprovaeao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante
obteneao de Indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (urn) resultantes da aplicagao das formulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

8.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (urn) em qualquer dos
Indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados os riscos para a Administragao, e, a criterio da autoridade
competente, o capital mlnimo ou o patrim6nio llquido mlnimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagao ou do item pertinente.

8.11. Qualificagao T6cnica
8.11.1. Comprova9ao

de

aptidao

para

o fornecimento

de

bens

em

caracterlsticas,

quantidades e prazos compatlveis com o objeto desta ljcitaeao, ou com o item pertinente, por
meio da apresentagao de atestados fornecidos por pessoas jur[dicas de direito ptlblico ou
privado, acompanhado de instrumento de contrato ou equivalente.
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8.11.1.1. 0 licitante disponibilizafa todas as informac6es necessarias a

legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser feita diligencias para dirimir
duvidas inerentes a veracidade das informae6es prestadas.
8.12.0 Iicitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneflcios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.123, de 2006, estafa
dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual, municipal e da
apresentaeao do balango patrimonial e das demonstrag6es contabeis do ultimo exerclcio.
8.13. A existencia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.
8.13.1. A declaragao do vencedor acontecefa no momento imediatamente posterior a
fase de habilitaeao.
8.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma
restrieao no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no

prazo de 5 (cinco) dias titeis, ap6s a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagao. 0
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a criterio da administragao ptlblica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.
8.15. A nao-regularizaeao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretafa
a inabilitagao do licitante, sem prejulzo das sang6es previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao. Se, na ordem de
classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrigao na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagao.
8.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira
suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da
mesma.
8.17. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagao, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

8.18. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceita9ao da proposta subsequente.
8.19. Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.
9. DO ENCAMINHAIVIENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devefa ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitaoao da pregoeira no sistema eletr6nico e devera:
9.1.1. ser redigida em llngua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
9.1.2. conter a indicagao do banco, ntlmero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.
9.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no decorrer

da execueao do contrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.
9.2.1. Todas as especifica96es do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.
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9.3. Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
9.3.1. Ocorrendo divergencia entre os pregos unitarios e o prego global, pre

primeiros; no caso de divergencia entre os valores numericos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes t]Itimos.
9.4. A oferta devefa ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condigao que induza o julgamento a mais de urn
resultado, sob pena de desclassificaeao.
9.5. A proposta devefa obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificag6es ali contidas ou que estabelega vlnculo a proposta de
outro licitante.

9.6. As propostas que contenham a descrieao do objeto, o valor e os documentos complementares
estarao disponlveis na internet, ap6s a homologagao.
10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaoao fiscal e trabalhista da licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o
prazo de no mlnimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de
forma motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo pr6prio do sistema.
10.2. Havendo quem se manifeste, cabefa a pregoeira verificar a tempestividade e a existencia de
motivagao da inten8ao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento a pregoeira nao adentrara no merito recursal, mas apenas verificafa
as condig6es de admissibilidade do recurso: sucumbencia, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivagao -TCU Ac. 520/2014-Plenario.
10.2.2. A falta de manifestaeao motivada do licitante quanto a inteneao de recorrer importafa
a decadencia desse direito.
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de ties dias
para apresentar as raz6es, pelo sistema elettonico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarraz6es tambem pelo sistema eletr6nico, em
outros tres dias, que comegafao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-Ihes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
10.3. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetlveis de aproveitamento.
10.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereeo
constante neste Edital.
11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessao ptlblica podefa ser reaberta:
11.1.1. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a

realizagao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao publica,
situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2. Quando houver erro na aceitagao do preeo melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizaeao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hip6teses, serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

gr
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11.2.1. A convocagao se da fa por meio do sistema elettonico ("chat"), e-mail, o ainda,
slmile, de acordo com a fase do procedimento licitat6rio.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
12.1. 0 objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da pregoeira,

caso nao haja interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisao dos
recursos apresentados.
12.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologafa o procedimento licitat6rio.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
13.1. Homologado o resultado da licitaeao, tefa o adjudicatario o prazo de 02 (dois) dias, contados a

partir da data de sua convocaeao, para assinar a Ata de Registro de Preeos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contrataeao, sob pena de sofrer as sane6es

0

previstas neste Edital.
13.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administragao podefa encaminha-Ia para assinatura,
mediante correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja
assinada e devolvida no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.3. 0 prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preeos
podera ser prorrogado uma t]nica vez, por igual perlodo, quando solicitado pelo(s) Iicitante(s)

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
13.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referencia, com a indicaeao do licitante vencedor, a
descrieao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preeos registrados e demais condig6es.
13.4.1. Sera incluldo na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou servigos com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequencia da
classificagao do certame, excluldo o percentual referente a margem de prefefencia, quando o
objeto nao atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993;
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1. Ap6s a homologagao da licitacao, em sendo realizada a contratagao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
14.2. 0 adjudicatario tera o prazo de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data de sua

convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizaeao), sob pena de decair do direito a contratagao, e
ainda, pena de sofrer as sane6es previstas neste Edital.
14.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragao podefa
encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondencia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletr6nico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02
(dois) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.
14.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior podefa ser prorrogado, por igual per[odo, por
solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
14.3. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
14.3.1. Referida Nota esta substituindo a contrato, aplicando-se a relagao de neg6cios ali
estabelecida as disposic6es da Lei n° 8.666, de 1993;
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14.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previs6es contidas no
anexos;
14.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas
sRwbeico
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administraeao previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.
14.4. 0 prazo de vigencia da contratagao e de 12 (doze) meses prorrogavel conforme previsao no
instrumento contratual ou no termo de refetencia.
14.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprovacao das
condie6es de habilitagao consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a
vigencia do contrato ou da ata de registro de pregos.
14.6. Na hip6tese de o vencedor da licitagao nao comprovar as condig6es de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a
Administragao, sem prejulzo da aplicaeao das sang6es das demais cominag6es legais cablveis a
esse licitante, podefa convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagao, para, ap6s a
comprovaeao dos requisitos para habilitagao, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.
15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as estabelecidas
no Termo de Referencia, anexo a este Edital.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. Os criterios de recebimento e aceitagao do objeto e de fiscalizaeao estao previstos no Termo
de Referencia.
17. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obriga96es da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Refefencia.
18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este
Edital.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
19.1. Comete infraeao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicafario
que:

19.1.1. nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. nao assinar a ata de registro de pregos, quando cablvel;
19.1.3. apresentar documentaeao falsa;
19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.5. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
19.1.6. nao mantiver a proposta;
19.1.7. cometer fraude fiscal;

19.1.8. comportar-se de modo inidoneo;

19.2. As sane6es do item acima tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em

pregao para registro de pregos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
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19.3. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as ondic6e
de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licita

qualquer momento da licitagao, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.
19.4. 0 licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infrag6es discriminadas nos subitens
anteriores ficafa suj.eito, sem prejulzo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang6es:
19.4.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem

prejulzos significativos ao objeto da contrataeao;
19.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
19.4.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Pt]blica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ate dois anos;
19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a administragao publica pelo prazo de ate
cinco anos;
19.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto

®

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante
a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejulzos causados;
19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san96es.
19.7. Se, durante o processo de aplicaeao de penalidade, se houver indfcios de pfatica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administraeao publica nacional ou estrangeira, c6pias do processo administrativo necessarias a
apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauragao de investigaeao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao -PAR.
19.8. A apuraeao e o julgamento das demais infrae6es administrativas nao consideradas como ate
lesivo a Administragao Publica nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu
rito normal na unidade administrativa.

19.9. 0 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especlficos para apuraeao da ocorrencia de danos e prejulzos a Administraeao Ptlblica resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurldica, com ou sem a participagao de agente publico.
19.10. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejulzos causados pela conduta do
licitante, o munic[pio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
C6digo Civil.

19.11. A aplicaeao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo

que assegurafa o contradit6rio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

19.12. A autoridade competente, na aplicagao das sang6es, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bern como o dano causado a Administragao,
observado o princfpio da proporcionalidade.
19.13. As penalidades serao obrigatoriamente
inadimplentes do municlpio de lpueiras.

registradas

no

Cadastro

de

fornecedores

19.14. As sane6es por atos praticados no decorrer da contrataeao estao previstas no Termo de
Referencia.
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da proposta do licitante mais bern classificado.
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20.2. A apresentagao de novas propostas na forma deste item nao prejudicafa o
certame em relagao ao licitante melhor classificado.
20.3. Havendo urn ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do lici
vencedor, estes sefao classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.
20.4. Esta ordem de classifcagao dos lieitantes registrados devefa ser respeitada nas contratag6es
e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu
registro cancelado nas hip6teses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
21. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. Ate 03 (tres) dias tlteis antes da data designada para a abertura da sessao ptlblica, qualquer

pessoa podefa impugnar este Edital.
21.2. A impugnagao podefa ser realizada per forma eletronica, pelo e-mail col.iDueiras@cimail.com

ou por petigao dirigida ou protocolada na seeao de licitag6es da Prefeitura Municipal de lpueiras,

a

situada a Parq. da Cidade Jose Costa Matos, 01 -Centro -lpueiras -CE.
21.3. Cabefa a pregoeira, auxiliado pelos responsaveis pela efaboragao deste Edital e sous anexos,
decidir sobre a impugnaeao no prazo de ate 02 (dois) dias uteis contados da data de recebimento
da impugnagao.
21.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser enviados a

pregoeira, ate 03 (tres) dias uteis anteriores a data desienada para aberfura da sessao ptlblica,
exclusivamente por meio eletfonico via internet, no enderego indicado no Edital.
21.6. A pregceira respendera aos pedidos de esclerecimentos no prazo de 02 (dois) dias uteis,

contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsldios formais aos responsaveis
pela elaboragao do edital e dos anexos.
21.7. As impugnae6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.
21.7.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao e medida excepcional e
devefa ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitagao.
22. DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1. Da sessao ptlblica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletr6nico.
22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao

do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dfa unl
subsequente, no mesmo hofario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao em
contfario, pela pregceira.
22.3. Todas as refetencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observafao o
horario local.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitagao, a pregoeira podefa sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurldica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acesslvel a todos, atribuindo-Ihes validade e eficacia
para fins de habilitagao e classificaeao.
22.5. A homologagao do resultado desta licitaeao nao implicara direito a contratagao.
22.6. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da

disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o
princlpio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

22.7. Os licitantes assumem todos os oustos de preparacao e apresentagao de suas propostas e a
Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses oustos, independentemente da
condueao ou do resultado do processo lichat6rlo.
Q¢
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22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
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Administragao.

22.9. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importafa o ,
licitante, desde que seja posslvel o aproveitamento do ato, observados os princfpios da isonomia e
do interesse publico.
22.10. Em caso de divergencia entre disposie6es deste Edital e de seus anexos ou demais pegas

que comp6em o processo, prevalecefa as deste Edital.
22.11. 0 Edital esta disponibilizado, na lntegra, no endereeo eletronico www.tee.ce.aov.br e tamb6m

podefao ser lidos e/ou obtidos na sede da Prefeitura Munidpal de lpueiras nos dias tlteis, no hofario
das 07:00 horas as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00, mesmo enderego e per[odo no qual os autos
do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.
22.12. Integram este Edital, para tedos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1. ANEXO I -Termo de Refetencia.

22.12.2. ANEXO 11 -Minuta de Ata de Registro de Pregos.
22.12.3. ANEXO Ill -Minuta de Termo de Contrato.

22.12.4. ANEXO IV -Minuta de Proposta de Pregos.
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