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PREGAO ELETR6NICO N° 030/22-PE-DIV
PROCESSO N° 030/22-PE-DIV

Toma-se ptiblico, para conhecimento dos licitantes, que a Prefeitura Municipal de Ipueiras, atraves da diversas
Secretaria de Assistencia Social e Trabalho, por intermedio da Pregoeira Oficial do municipio e membros da

equipe de apoio, realizara licitapao, na modalidade PREGAO, na forma ELETR6NICA, com crit6rio de
julgamento menor prego por lote, mos termos da Lei n° 10.520, de 17 dejulho de 2066, do Decreto n° 10.024,
de 20 de setembro de 2019, Decreto n° 7.746, de 05 dejunho de 2012, do Decreto n° 7892, de 23 dejaneiro 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, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 dejunho de
1993, e as exigencias estabelecidas neste Edital.

Data da Sessao: 18/05/2022

®

Horario:

09:00

Local: Portal Banco de Brasil -www.]icitacoes-e.com.br

1. D00BJET0
I.I.0 objeto da presente licitagao 6 a escolha da proposta mais vantajosa para o CONTRATACAO EM

FORNECIMENT0 DE LINK DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA 6PTICA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIcfpIO DE
IPUEIRAS - CE., conforme condig6es, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

I.2.A licitapao sera dividida em dnico item, conforme tabela constante do Termo de Referencia.

13.0 crit6rio dejulgamento adotado sera o Menor Preco -Lote Unico, observadas as exigencias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificag6es do objeto.

2.

DAS DOTAC6ES ORCAMENTARIAS
PROGRAMA

DOTACAO

SECRETARIA
ATENCAO BASICA
CENTRO REABILITACAO

04.01.10.122.0271.2.011

POLICLINICA

04.02.10.302.0276.2.020

ORGAO

®
SEC. SAUDE

MEDIA E ALTACCOMPLEXIDADE

ASSISTENCIAFARMACEUTICA

CONSELHO TUTELAR
MANUTENCAO SEC.
SEC. ASSIST. SOCIAL

BOLSA FAMILIA
MANUT. IGD/SUAS

04.02.10.301.0271.2.015
04.02.10.301.0271.2.017

04.02.10.302.0276.2.021

04.02.10.302.0281.2.023
10.01.08.122.0231.2.066

10.01.08.244.0237,2.067
10.03.08.244.0237.2.078
10.03.08.244.0237.2.079
10.03.08.244.0237.2.082

CRAS/PAIF
SEC. EDUC.
FUNDEB -ENS. FUND.

05.01.12.122.0137.2.026
05.03.12.361.0331.2.038

FUNDEB -ENS. INFANTIL

05.03.12.365.0371.2.040

MANUT. SEC.

09.01.04.122.0137.2.061
03.01.04.122.0137.2.009
13.01.18,541.0431.2.093
07.01.04.122.0137.2.050
07.01.04.122.0137.2.051
08.01.04.122.0137.2.060

SEC. EDUC.

SEC. DESENV. AGRARIO
SEC. ADM. E FINANCAS
FUND. MUN. M. AMBIENT.

SECRETARIA
FUND. MUN. M. AMBIENT.

OBRAS. INF. REC. HID.

SEC. TRANSPORTES

MANUT. SEC.
DEMUTRAN
MANUT. SEC.
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3.I.Os interessados em participar deste certame dever5o desenvolver atividades compativeis com 6 objeto
desta licitapao e estar credenciados junto ao sistema do Banco de Brasil.

3£As regras para credenciamento estarao disponiveis no portal Banco de Brasil, no sitio eletr6nico
www.Iicitacoes-e.com.br.

3£.0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e`a presun9ao de sua capacidade tecnica para realizapao das transag5es inerentes a
este Pregao.

3.4.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag6es efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou

por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitapao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
3.§.Nao poderao participar desta licitagao os interessados:
3.5.1. proibidos de participar de licitap6es e celebrar contratos administrativos, na forma da legislapao
vi8ente;

3.5.2.

que n5o atendan as condic6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.3.

estrangeiros que nao tenhan representap5o legal no Brasil com poderes expressos para receber
cita9ao e responder administrativa ou judicialmente;

3.5.4.

que se enquadrem nas vedap6es 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 dissolugao ou
liquidagao;

3.5.6.
3.5.7.

entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio;
organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Phblico - OSCIP, atuando nessa condicao (Ac6rdao
n° 746/2014-TCU-Plendrio).

3.6*Como condicao para participagao no Pregao, a licitante assinalara "sin" ou "nao" em campo pr6prio
do sistema eletr6nico, relativo as seguintes declarap6es:
3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.
3.6.4.

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;
que esta ciente e concorda com as condig5es contidas no Edital e seus anexos;
que cumpre os requisitos para a habilitapao definidos no Edital e que a proposta apresentada esfa
em conformidade com as exigencias editalicias;
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrencias posteriores;

3.6.5.

que nao emprega menor de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, mos termos do artigo
70, XXXIII, da Constitui9ao;

3.TA dec]ara€ao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitarf o ]icitante as sanc6es
previstas em lei e neste Edita].

4. DA APRESENTACAO DA pROpOsTA E DOs DOcuRENTOs DE IIABmlTACAo
4.I.Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitapao exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e o prego,
ate a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessao pdblica, quando, entao, encerrar-se-a
automaticanente a etapa de envio dessa documentagao.
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4JB.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos neste
meio de chave de acesso e senha, do portal de licitag5es do Banco do Brasil.

Eding,`=sgr¥Or

4£.ASMicroempresaseEmpresasdepequenopoftedeveraoencaninharadocumenfagaod`:ThiE
ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, mos termos do art. 43, § 1° da LC
n° 123, de 2006.

4.4.Incumbira ao licitante acompanhar as operap5es no sistema eletr6nico durante a sessao pdblica do
Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5Ate a abertura da sessao pdblica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitagao anteriormente inseridos no sistema;

4.6`Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificap5o entre as propostas apresentadas,
o que somente ocorrera ap6s a realizapao dos procedimentos de negociapao e julganento da proposta.
4.7.Os documentos que comp6em a proposta e a habilitapao do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliagao da pregoeira e para acesso pdblico ap6s o encerramento do envio de
lances.

®

5. DO PRHENCHIMENTO DA PROPOSTA
S.I.0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletr6nico, dos seguintes
Campos:

5.1.1.

Valorunitdrio e total do item;

5.1.2.

Marca;

5.1.3.

Fabricante;

5.1.4.

Descrigao detalhada do objeto, contendo as informag5es sinilares a especificagao do Termo de
Referencia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

ndmero do registro ou inscricao do ben no 6rgao competente, quando for o caso, e todas as
demais informac5es para a]cance objetivo da proposta;
§£.Todas as especificap6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada, que devefa logo ap6s
o preenchimento total das informag5es da tela, anexar seus documentos de habilitagao e proposta
definidos no edital, na aba "incluir anexo".
§£`Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretanente no
fomecimento dos bens.

9.4.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 alterapao, sob alegagao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

§.§.0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.
§t6.Os licitantes devem respeitar os pregos mckimos estabelecidos nas normas de regencia de contratap5es
pdblicas federais, quando participarem de licitap5es pdblicas;
5.6.1. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados

pode ensejar a fiscalizagao de 6rgaos de controle extemo e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequencias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessatas ao exato
cumprinento da lei, mos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui9ao; ou condenapao dos agentes

pdblicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso
verificada a ocorrencia de superfaturamento por sobreprego na execu9ao do contrato.

6.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACA0 DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES
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6.IA abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao ptiblica, por meio de sistema elerfuh
horario e local indicados no preambulo deste Edital.
\`
\\

6`2A Pregoeira verificat as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenhani vicios insanaveis ou nao
apresentem as especificag6es tecnicas exigidas no Termo de Referencia.
6.2.1.

Tamb6m 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.
A nao desclassificacao da proposta nao impede o seujulganento definitivo em sentido contrato,
levado a efeito na fase de aceitagao.

6.2.3.

6.3.0 sistema ordenara automaticanente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.
6.4.0 sistema disponibilizara campo pr6prio para troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes.
6.SJniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
6.5.1. 0 lance devefa ser ofertado pelo valor total do item.
6.6,Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

6.7.0 licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao tiltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8,Sera adotado para o envio de lances no pregao eletr6nico o modo de disputa "aberto e fechado", em
que os licitantes apresentarfro lances pdblicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.SA etapa de lances da sessao pdblica tera durapao inicial de 15 min (quinze minutos). Ap6s esse prazo,
o sistema encaminhafa aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o pen'odo de
tempo de ate 10 min (dez minutos), aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.10Encerrado 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
oferfar 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, poderao os autores dos

melhores lances, na ordem de classificapao, ate o mckimo de tres, oferecer urn lance final e fechado
em ate 05 min (cinco minutos), o qual sera sigiloso ate o encerranento deste prazo.

6.I IAp6s o t6rmino dos prazos estabelecidos nos items 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 items anteriores, havefa
o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, ate o maximo de tres, na ordem de
classificagao, possan ofertar urn lance fmal e fechado em ate cinco minutos, o qual sera sigiloso
ate o encerramento deste prazo.
6.12Poderd a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigencias de
habilitagao.

6.13Em 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.
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registrado em primeiro lugar.
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6.I§Durante o transcurso da sessao ptiblica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificapao do licitante.
6.16No caso de desconexao com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema
eletr6nico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
6.17.Quando a desconexto do sistema eletr6nico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 min
(dez minutos), a sessao pdblica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas
da comunicagao do fato pela pregoeira aos participantes, no sitio eletr6nico utilizado para divulgapao.

6.18.0 Crit6rio de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6`ls`Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6Ja¢As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de ate 5%
(cinco por cento) acima do melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
6*2lA melhor classificada nos termos do item anterior tern 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 comunicapao automatica para tanto.
6.2S.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
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

62SINo caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem mos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas

para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6J84.Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia em relagao ao produto
estrangeiro, o criterio de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
as margens de preferencia, conforme regulamento.
6.2§A ordem de apresentag5o pelos licitantes 6 utilizada como urn dos crit6rios de classificap5o, de
maneira que s6 poderi haver empate entre propostas iguais (hao seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6J&6Havendo 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 preferencia, sucessivanente, aos bens
produzidos:
6.26.I. no pais;
6.26.2. por empresas brasileiras;

6.26.3. por empresas que invistan 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 legislapao.

6`27Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletr6nico dentre as propostas
empatadas.

6£8Encerrada a etapa de envio de lances da sessao pdblica, a pregoeira devera encaninhar, pelo sistema
eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagao em condig6es 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 solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a

proposta adequada ao dltimo lance ofertado ap6s a negociapao realizada, acompanhada, se for o
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7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.IEncerrada a etapa de negociagao, a pregoeira examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relapao ao mckimo estipulado para
contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo dnico do art. 7° e no §
9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

¥J§.Constatada a ocorrencia de qualquer das situag5es de extrapolamento do limite legal, a pregoeira

devera indeferir a aplicagao do tratamento diferenciado em favor do licitante, enderegando de imediato
a situapao a Procuradoria Juridica Municipal que devera tomar as medidas cabiveis, conforme Acordao
2549/2019 - TCU PLENO.
7£.Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final superior ao prego mckimo
fixado (Ac6rdao n° 1455/2018 -TCU -Plenario), ou que apresentar prego manifestanente inexequivel.
7.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unifarios simb6licos,
irris6rios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitagao nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalap5es de propriedade
do pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remunerap5o.

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 indicios que fundanentan a suspeita;
7jENa hip6tese de necessidade de suspensao da sessao pdblica para a realizapao de diligencias, com vistas

ao saneamento das propostas, a sessao pdblica somente podera ser reiniciada mediante aviso pr6vio
no sistema com, no minimo, 24hs (vinte e quatro horas) de antecedencia, e a ocorrencia sera registrada

em ata;

7.6A Administrapao devefa fixar tempo minimo razoavel para eventual apresentapao do documento
solicitado, considerando, para tanto, a complexidade da licita9ao. 0 art. 38 do Decreto n° 10.024/19

estabelece prazo minimo de 02hs (duas horas) para esse fim.

7.6.1.

0 prazo estabelecido podefa ser prorrogado pela pregoeira por solicitapfro escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela pregoeira.
7.6.2.

7.6.3.

Dentre os documentos passfveis de solicitagfro pela pregoeira, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedencia, al6m
de outras informap5es pertinentes, a exemplo de cafalogos, folhetos ou propostas, encaninhados

por meio eletr6nico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela pregoeira, sem
prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletr6nico, sob pena de nao aceitapao da proposta.
Caso a compatibilidade com as especificap6es demandadas, sobretudo quanto a padr6es de
qualidade e desempenho, n5o possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a

pregoeira exigifa que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de
nao aceitapao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias titeis contados da
solicitagao.

7.6.3.I. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e hordrio de realizapao do procedimento

para a avaliapao das amostras, cuja presenga 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 especificap6es previstas neste Edital, a proposta
do licitante sera recusada.
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7.6.3.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s)A

analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
com a verificapao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, ate a verificapao de uma que at5fidla
as especificap6es constantes no Termo de Referencia.
7.6.3.4. Os exemplares colocados a disposigao da Administrapao serao tratados como prot6tipos, podendo

i:E:ug:i::--,..

ser manuseados e desmontados pela equipe tecnica responsavel pela analise, nao gerando direito
a ressarcimento.

7.6.3.5. Ap6s a divulgagfro do resultado final da licitapao, as amostras entregues deverao ser recolhidas

pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias, ap6s o qual poderao ser descartadas pela Administragao,
sem direito a ressarcimento.
7.6.3.6. Os licitantes deverao colocar a disposigao da Administrapao todas as condig6es indispensaveis a

realiza9fo de testes e fomecer, sem Onus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessirios

ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

7.?.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira exaninara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica9ao.
7.8`Havendo necessidade, a pregoeira suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horirio
para a sua continuidade.
7.9A pregoeira podera encaminhar, por meio do sistema eletr6nico, 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. Tamb5m nas hip6teses em que a pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente, poderd
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.
7.9.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7`l®Nos itens nao exclusivos para a participapao de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre

que a proposta nao for aceita, e antes de a pregoeiro passar a subsequente, havera nova verifica9ao,
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.I IEncerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, a pregoeiro verificari a habilitapao do licitante,
observado o disposto neste Edital.

•

8. DA HABILITACAO
8.IA habilitapao do licitante sera verificada em meio as exigencias editalicias, atraves da documentagao
enviada atrav6s do sistema LICITAC6ES-E do Banco do Brasil.
8*SJlavendo a necessidade de envio de documentos de habilitapao complementares, necessarios a
confirmapao daqueles exigidos neste Edital eja apresentados, o licitante sera convocado a encaninhalos, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitapao, confome
Art. 38. §2° do Decreto Federal 10.024/2019.

&3.Somente havera a necessidade de comprovapao do preenchimento de requisitos mediante apresentapao
dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relapao a integridade do documento
digital.

S.4Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicapao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8£.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverfo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverao estar em none da filial, exceto aqueles documentos que, pela
pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em none da matriz.
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8.5.1.

Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferen9as de

documentos pertinentes ao CND e ao CRFffGTS, quando for comprovada a centralizapao do
recolhimento dessas contribuig6es.

8.6.Os licitantes deverao encaminhar, mos termos deste Edital, a documentapao relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitapao:

8.7Jlabilitacao j uridico:
8.7.1.

No caso de empresario individual: inscriOao no Registro pdblico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.2.

Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condi9ao de

8.7.4.

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitapao ficara condicionada a verificapao da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;
No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus administradores;
Inscrigao no Registro Pdblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro

8.7.5.

No caso de sociedade simples: inscri9ao do ato constitutivo no Registro civil das pessoas Juridicas

8.7.3.

onde tern sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agencia;
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;

8.7.6.

No caso de cooperativa: ata de fundapao 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
Juridicas da respectiva sede, bern como o registro de que trata o art.107 da Lei n° 5.764, de 1971 ;
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals: decreto de autorizapao;
Os documentos acima deverao estar acompanhados de sua primeira e dltina alterap6es ou da

8.7.7.
8.7.8.

consolidapao respectiva, sob pena de inabilitapao;

8.8.Regularidade fiscal e trabalhista:
8.8.1.

Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,

8.8.2.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentapao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cieditos tributinos 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 Secretdrio da Receita Federal do

confome o caso;

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante

8.8.3.

Certidao Negativa de D6bitos Estaduais;
8.8.4.

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.8.5.

Prova de Inscri9ao no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.8.6.
8.8.7.

Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentapao de Certidao Negativa ou Positiva Com Efeito de Negativa, nos termos do Titulo VIIA da Consolidapao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;
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8.8.8.casoolicitantesejaconsideradoisentodosthbutosesfaduaisrelacionadosaoobjif3qicitat*fr
devefa comprovar tal condigao mediante insergao de declarapao da Fazenda E
domicilio ou sede, ou outra equivalente, no sistema, na forma da lei;
8.8.9.

\\\^

Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresra'de~

pequeno porte deveri apresentar toda a documentapao exigida para efeito de comprovapao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao, sob pena de inabilitapao. Contudo,
constatado a perfeita regularidade fiscal do licitante, sera inediatamente apurado pela
Procuradoria Juridica Municipal, onde se efetivara as medidas cabiveis a puni9ao.

8`9.Qualiflca¢ao Econ6mico-Financeira
8.9.1.

Certidao Negativa de Falencia ou Recuperagao Judicial, ou liquidapaojudicial, conforme o caso,

expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade

nao superior a 30 (trinta) dias da data da sua apresentapao;
8.9.I.1. Balango Patrimonial e Demonstrag5es Contabeis do tlltimo exercicio social, na forma da lei, que

comprovem a boa situapao financeira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou
balancos provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(tres) meses da data de apresentagao da proposta;
8.9.1.2. Serao aceitos o balango patrimonial e demonstrap6es contabeis, transmitidos via SPED,

acompanhados do recibo de entrega de escriturapao contabil digital, respeitada a INRFB vigente.
8.9.1.3. 0 Balango Patrimonial devefa estar assinado por Contador/Tecnico em Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, comprovado atraves de Certidao
de Regularidade Profissional{RP, no prazo de validade.
8.9.1.4. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar c6pia do Balango de Abertura

ou c6pia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento;

8.9.I.5. Devera vir acompanhado do Balango Patrinonial e Demonstrag5es Contabeis os Termos de
Abertura e de Encerramento do Livro Diario.
8.9.1.6. A boa situapao financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (urn), resultantes da aplicapao das
formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo

LG=

Passivo Circulante + Passivo Nfro

Circulante
Ativo Total

sG =

Passivo circulante +PassivoNao
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.9.I.7. 0 licitante que apresentar indices econ6micos iguais ou inferiores a I (urn) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvencia Geral e Liquidez Corrente devefa comprovar que possui
(capital minimo ou patrim6nio liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratapao ou do item pertinente.

8`10.Qualificapao T6cnica
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8.10.1.Comprovacaodeaptidaoparadesempenhodeatividadepertinenteecompativel:&papife
com o objetivo da licitagao, mediante apresentapao de atestado(s) fomecido(s)
juridica(s) de direito pdblico ou privado.
8.10.2. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certidao(6es) ou declarapao(6es) nao sejam suficientes para

o convencimento do pregoeiro, promover-se-a diligencia para a comprovapao da capacidade
t6cnica, como preconiza o art. 43, §3° da lei 8.666/93, em aplicapao subsidiaria a Lei 10.520/2002.

8.10.3. Ato de concessao ou autorizapao para a prestagao de servigos objeto desta licitapao, expedido pelo
Ministerio das Comunicap6es ou pela Agencia Nacional de Telecomunicap6es - ANATEL.

Comprovagao de outorga da ANATEL referente ao SCM (Servigo Comunicagao Multimidia) com
abrangencia nacional para servigos de comunicagao;
8.10.4. Certidao Negativa da Anatel;

&llLicitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscri9ao nos cadastros de contribuintes estadual, municipal e da apresentagao do balanco
patrimonial e das demonstrag6es contabeis do dltimo exercfcio.
8.12A existencia de restrigao relativanente 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.
8.12.1. A declarapao do vencedor acontecefa no momento imediatamente posterior a fase de habilitapao.

8.13.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 restrigao no que tange a regularidade
fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a declarapao
do vencedor, comprovar a regularizagao. 0 prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a crit6rio
da adm inistragao pdblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.
8.fi4A nao-regularizapao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitagao
do licitante, sem prejuizo das san96es previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao. Se, na ordem de classificapao, 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.I§Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira suspenderd a
sessao, informando no "chat" a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.
&16.Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitapao, seja por nao apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenth-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

&lENos items nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitapao,
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 aceitapao da proposta
subsequente.

8`18.Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

9.

Outras Exigencias:

9.1Declarapao de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, mos termos da Lei 9.854, 1999;

9J£Declarapao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da
habilitagao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.a 8.666/93);
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9£Declarapao de que nao integra, no coxpo social, nem no quadro funcional emprega
membro comissionado de 6rgao direto ou indireto da administrapao municipal
concorrendo para o presente processo;

9.4Declaragao de conhecimento de todos os parametros e elementos do produto a ser ofertado e que sua
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;
S.§.Declaragao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos;
9.6.Certidao Especffica da Junta Comercial, com data de emissfo nao superior a 30 (trinta) dias.

10. DO ENCAMINIIAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.IA proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas,
a contar da solicitapao da pregoeira no sistema eletr6nico e devefa:
10.I.1. ser redigida em lingua portuguesa, 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 indicapao do banco, ndmero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
102A proposta final devefa ser documentada mos autos e sera levada em considerapao no decorrer da
execucao do contrato e aplicacao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificap6es do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedencia, vinculam a Contratada.

10£.Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unifario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
10.3.I. Ocorrendo divergencia entre os pregos unitinos e o prego global, prevalecerao os primeiros; no

caso de divergencia entre os valores numericos e os valores expressos por extenso, prevalecerao
estes hltimos.

1®.4A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
altemativas de prego ou de qualquer outra condigao que induza o julgamento a mais de urn resultado,
sob pena de desclassificagao.

10.§A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela que
nao corresponda as especificag6es ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.
1Q.RAs propostas que contenham a descrigao do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, ap6s a homologagao.

11. DOS RECURSOS
ll`lDeclarado o vencedor e decorrida a fase de regularizapao fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de forma motivada, isto 6,
indicando contra qual(is) decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo pr6prio do
sistema.

1l£Havendoquemsemanifeste,caberaapregoeiraverificaratempestividadeeaexistenciademotivapao
da inten9ao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento a pregoeira nao adentrara no m6rito recursal, mas apenas verificat as condic6es
de admissibilidade do recurso: sucumbencia, tempestividade, legitimidade, interesse e motivagao
-TCU Ac. 520/2014-Plendrio.

11.2.2. A falta de manifestagao motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara a decadencia
desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o praLzo de tres dias para apresentar

as raz6es, pelo sistema eletr6nico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
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querendo, apresentarem contrarraz6es tamb6m pelo sistema eletr6nico, em outros`tres
c-omecarao ; contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista`\iffi
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11£,0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

I I.4.Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no enderego constante
neste Edital.

12. DA REABERTURA DA sEssAO pfroLlcA
12.IA sessao ptiblica podefa ser reaberta:
12.1.1. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulapao de atos anteriores a realizapao da

sessao pdblica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao pdblica, situapao em que serao
repetidos os atos anulados e os que dele dependan.
12.1.2. Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado

vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a
regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 10 da LC n° 123/2006. Nessas hip6teses,

serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerranento da etapa de lances.
12JB.Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
12.2.1. A convocapao se clara por meio do sistema eletr6nico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-simile, de

acordo com a fase do procedimento licitat6rio.

13. DA ADJUDICACA0 E HOMOLOGACA0
13.I.0 objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da pregoeira, caso nao
haja intexposigao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisao dos recursos
apresentados.

13£Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitat6rio.

14. D0 TERMO DE CONTRAT0 0U INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.IAp6s a homologa9ao da licitagao, em sendo realizada a contratapao, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.
142.0 adjudicatdrio tefa o prazo de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data de sua convocapao, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, confome o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizapao), sob pena de decair do direito a contratapao, e ainda, pena de
sofrer as sang5es previstas neste Edital.
14.2.1. Altemativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administrapao podefa encaminha-lo

para assinatura ou aceite da Adjudicatina, mediante correspondencia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletr6nico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias
dteis, a contar da data de seu recebimento.
14.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitapao
justificada do adjudicafario e aceita pela Administracao.
14.3.0 Aceite da Nota de Empenho ou do instnmento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:
14.3.1. Referida Nota esfa substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de neg6cios ali estabelecida as
disposig6es da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previs6es contidas no edital e seus anexos;
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14.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas previstas nos artig{i`:
Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administrapao previstos nos artigos 79 e
Lei'

14.4.0 prazo de vigencia da contratagao 6 de 12 (doze) meses prorrogavel conforme previsao no
instrumento contratual ou no termo de referencia.
14,5INa assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprovapao das condig6es
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 licitapao nao comprovar as condig6es de habilitapao consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a Administrapao, sem prejuizo
da aplicapao das sang5es das demais cominag6es legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro

licitante, respeitada a ordem de classificapao, para, ap6s a comprovapao dos requisitos para habilitapao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociapao, assinar o contrato
ou a ata de registro de pregos.

15. D0 REAJUSTAMENTO EM SENTDO GERAL
l§.IAs regras acerca do reajustanento em sentido geral do valor contratual sao as estabelecidas no Termo
de Referencia, anexo a este Edital.

16. D0 RECEBIMENTO D0 0BJHTO E DA FISCALIZACAO
16.I.Os crit6rios de recebimento e aceitagao do objeto e de fiscalizapao esfao previstos no Termo de
Referencia.

17. DAS 0BRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.IAs obriga96es da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Temo de Referencia.

18. DO PAGAMENTO
l8.IAs regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este Edital.

19. DAS SANC6ES AI)MINISTRATIVAS.

®

19.1.Comete infrapao 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 instrunento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. nao assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;
19.1.3. apresentar documentapao falsa;

19.I.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 inid6neo;

ls£As sang6es do item acima tamb6m se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao para
registro de pregos que, convocados, nao hourarem o compromisso assumido injustificadamente.
IS£.Considera-se comportamento inid6neo, entre outros, a declaragao falsa quanto as condig6es de
participagao, quanto ao enquadranento como MEAIPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitagao, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.
19.4®0 licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infrap6es discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang6es:
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19.4.I. Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nfro ac

significativos ao objeto da contratagao;
19.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
do licitante;

19.4.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa

pela qual a Administrapao Pdblica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois anos;
19.4.4. Impedinento de licitar e de contratar com a administrapao pdblica pelo prazo de ate cinco anos;

1S£Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Ptiblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

19.6A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang6es.
19.I.Se, durante o processo de aplicapao de penalidade, se houver indicios de pratica de infrapao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administrapao
ptiblica nacional ou estrangeira, c6pias do processo administrativo necessdrias a apurapao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho

fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instaurapao de investigagao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao -PAR.
19.&A apuragao e o julgamento das demais infrap6es administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administracao Pdblica nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal
na unidade administrativa.

IS.S.O processanento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorrencia de danos e prejuizos a Administrapao Ptiblica resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participapao de agente pdblico.
19.±Q`Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
o municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do C6digo Civil.

IS.IIA aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contradit6rio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatdrio, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiarianente na Lei n° 9.784, de 1999.

IS.I£A autoridade competente, na aplicagao das sanc6es, levara em consideragfro a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bern como o dano causado a Administrapao, observado o
principio da proporcionalidade.
19.13As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de fomecedores inadimplentes do
municipio de Ipueiras.

19.14As san96es por atos praticados no decorrer da contratapao escao previstas no Termo de Referencia.

20. DA FORMACA0 D0 CADASTR0 DE RESERVA
20.1Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus pregos ao valor da
proposta do licitante mais bern classificado.

20£A apresentapao de novas propostas na forma deste item nao prejudicafa o resultado do certame em
relagao ao licitante melhor classificado.

2®£Jlavendo urn ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da nltima proposta individual apresentada durante
a fase competitiva.
2¢,4Esta ordem de classificagao dos licitantes registrados deverd ser respeitada nas contratap6es e somente
sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas
hip6teses previstas mos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213 .
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21. DA IMPUGNACA0 A0 EDITAL E D0 PEDID0 DE ESCLARECIRENTO
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al.IAt6 03 (tres) dias dteis antes da data designada para a abertura da sessao pdblica, qualq

poderd impugnar este Edital.
21£A impugnapao pedera ser realizada por forma eletr6nica, pelo e-mail col.iDueiras@gmail.com ou por

peticfro dirigida ou protocolada na segao de licitagdes da Prefeitura Municipal de Ipueiras, situada a
Parq. da Cidade Jos6 Costa Mates, 01 -Centro -Ipueiras -CE.

21£.Cabers a pregoeira, auxiliado pelos responsaveis pela elaborapao deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnagfro no prazo de ate 02 (dois) dias titeis contados da data de recebimento da
impugnapao.
21.4Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizapao do certame.
2l£.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser enviados a pregoeira,
ate 03 (tres) dias dteis anteriores a data designada para al]ertura da sessfo pdblica, exclusivamente por
meio eletr6nico via internet, no enderego indicado no Edital.
Sl.6.A pregoeira responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias dteis, contado da
data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao
do edital e dos anexos.

2l`RAs impugnag5es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
21.7.1. A concessao de efeito suspeusivo a impugnagao 6 medida excepeional e deveri ser motivada pela
pregoeira, nos autos do processo de licitagfro.

22. DAS DISPOSIC6ES GERAIS
22.1J)a sessao ptiblica do Pregfro divulgar-se-a Ata no sistema eletr6nico.

22J2JNao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fate superveniente que impega a realizapao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagfro em
contrdrio, pela pregoeira.

223.Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessfro pdblica observarfro o horfuio
local.

22.4J`To julganento das propestas e da hal]ilitapao, a pregoeira 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 eficdeia para fins de
habilitacao e classificapao.

22j§A homologapao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.

2S.6As normas disciplinadoras da licitagfro serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administrapfro, o principio da
isonomia, a fmalidade e a seguran9a da contrata9fro.
Z2.T.Os licitantes assuinem todos os custos de preparagfro e apresentacao de suas propostas e a
Administragao n5o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitat6rio.

22.rna contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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
Administragao.
22.9.0 desatendimento de exigencias formais nfro essenciais nao importara o afastanento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
pdblico.

2&lonm caso de divergencia entre disposig6es deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
comp6em o processo, prevalecera as deste Edital.
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22.11.0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereqo eletr6nico www.tce.ce.govfaifee'

poderao ser lidos e/ou obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Ipueiras nos dias utei`\s, no
das 07:00 horas is 11 :00 horas e de 13:00 as 16:00, mesmo enderego e periodo no qual`

processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.
22.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1.ANEXO I -Termo de Refer6ncia.
22.12.2.ANEXO 11 -Declarag5es.

22.12.3.ANEXO Ill -Minuta de Termo de Contrato.
22.12.4.ANEXO IV -Minuta de Proposta de Pregos.

Ipueiras - CE, 04 de Maio de 2022.
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