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Progao EI®tronlco n® PE059/2021

Processo n° PE059/2021

Torna-se ptiblico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de lpueiras,

atravds de Secretaria de Saude, Secretaria de Educapao, Secretaria de Assistencia Social e
Trabalho, Secretaria de Obras, lnfraestrutura e Recursos Hldricos, Secretaria do Meie Ambiente e
Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Administraeao e Finan9as, Gabinete do Prefeito, Fundo
Municipal da Segundade Social par intermedie da pregoeira Oficial do municlpio e rriembros da
equipe de apoio, realizafa licita9ao, para registro de pregos, na modalidade PREGAO, ne forma
ELETRONICA, com crit6rio de julgamento mer7orprego por ifem, nos termos da Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002, de 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, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigencias estabelecidas neste Edital.

ELT:#.feELJJfrLRA
Local:

Portal Banco do Brasll -w\^/wJicitacoese.com.br

1. DO OBJET0
1.1. 0 objeto da presente licitaeao 6 a escolha de proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE
pREcos PARA FUTLiRAs E EVEi\iTUAis AQuisic6Es DE coMBLisTivEls PARA ATEr\iDER
AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICIplo DE IPUEIRASCE, conforme condig0es, quantidades e exigencias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
1.2. A Iicitagao sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Roferencia,
facultando-se ao licitante a participagao em quantos itens forom de sou interosse.
1.3. a crit6rio de julgamento adotado sera a menor prego por item, observadas as exigencias
contidas neste Edital e sous Anexos quanto as especificapees do objeto.

2. DO REGISTRO lit PRECOS
2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bern como a eventuais adesoes
sao as qua 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 oQjeto desta licitacao e estar credenciados junto ao sistema de Banco de Brasil.
3.2. As regras para credenciamento estarao disponlveis ro portal Banco de Brasil, no sltie eletnonico
www.Iicitacoes-e.com.br.

3.3. 0 credenciamento junto ao provedor de sistema inplica a responsabilidade do licitante ou de

seu representante legal e a presuneao de sua capacidade tecnica para realizacao das transacoes
inerentes a este Pregao.
3.4. 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transae6es efetuadas em seu name,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretarnente ou por seu representante, exclu'da a responsabllidade de provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitaeao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso in
ido da
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. Nao poderao participar desta licitaoao os interessados:
3.5.1. proibidos de participar de licita9des e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislaoao vigente;

3.5.2. que nao atendam as condie6es deste Edltal e seu(s) anexo(s);

3.5.3. estrangeiros que nao tenham representa9ao legal no Brasll com poderes expressos
para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;
3.5.4. que se enquadrem nas vedag6es previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
3.5.5. que estejam sob falencla,
concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolugao ou liquidagao;

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

pr6prio do sistema eletr6nico, relativo as seguintes declarag6es:
3.6.1. que cumpre os requis!tos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em sous arts. 42 a 49;

3.6.2. que esta clente e concorda com as condlg6es contidas no Edltal e sous anexos;
3.6.3. que cumpre os requisitos para a habilitacao definidos no Edital a que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigencias editalfcias;
3.6.4. que inexjstem fatos impeditlvos para sua habilitagao no certame, ciente da
obrlgatoriedade de declarar ocorrenclas posteriores;
3.6.5. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho ncturno, 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 Constltuicao;

3.7. A declara§ao false relatlva ao cumprimento de qualquor condlgao sujeltara o llcltante as
sanc6es prev]stas em le] e neste Ed]tal.
4. DA APRESENTACA0 DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAC^0
4.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitacao exigidos no edital, proposta com a descri9ao do objeto ofertado e o

prepe, ate a data a o hofario estabelecidos para abertura da sessao publlca, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documenta¢ao.
4.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaeao exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha, do portal de licita96es do Banco do Brasil.
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao de
habilitagao, ainda que haja alguma restrieao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

4.4. Incumbifa ao licitante acompanhar as operae6es no sistema eletronico durante a sessao ptlblica
do Pregao, ficando responsavel polo Onus decorrente da perda de neg6cios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas polo sistema ou de sua desconexao.
4.5. Ate a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilita¢ao anteriormente lnseridos no sistema;
4.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrefa ap6s a realiza9ao dos procedimentos de negociacao e
julgamento da proposfa.
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4.7. Os documentos que comp6em a proposta e a habilitacao do licitante melhor
somente serao disponibllizados para avalla¢ao da pregoeira e para acesso ptlbllco

encerramento do envio de lances.
5. DO PREENCHIIVIENTO DA PROPOSTA

5.1. 0 licitante devefa enviar sua proposta medjante o preenchimento, no sistema eletr6nlco, dos
seguintes campos:
5.1.1. Valor iinitario e total do item;
5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabncante;

5.1.4. Descricao detalhada do objeto, contendo as informag6es sjmilares a especlflcaeao do
Termo de Refetencia: indicando, no que for aplicavel, o mode/o, prazo de va/i'dade ou de

®

garantia, namero do registro ou inscrig5o do bern no brgao competente, quando for o caso, e
todas as demais informag6es pare alcance objetivo da proposta;
5.2. Todas as especificac6es do objeto contldas na proposta vinculam a Contratada, que devefa
logo ap6s o preenchimento total das informac6es da tela, anexar seus documentos de habilitacao e
proposta definidos no edital, na aba "incluir anexo".

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operaclonajs, encargos previdenclarlos,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta lnicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob
alegacao de erro, omiss2io 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
apresenta9ao.
5.6. Os licitantes devem respeitar os preeos maximos estabelecidos nas normas de regencia de
contratac6es ptiblicas federais, quando partlclparem de licita96es pdblicas;

5.6.1. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizacao de 6rgaos de controle extemo e, ap6s o devido

processo legal, gerar as seguintes consequ6ncias: assinatura de prazo para a adocao clas
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso lx, da
Constituicao; ou condenagao dos agentes pi]blicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejulzos ao erario, caso verificada a ocorrencia de superfaturamento por
sobrepreco na execu9ao do contrato.
6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORIvluLACAO DE
LANCES
6.1. A abertura da presente licita8ao dar-se-a em sessao publica, par mejo de sistema eletr6nico, na
data. hofario e local indicados no preambulo deste Edital.
6.2. A pregoeira verificafa as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas qua nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecldos neste Edital, contenham vlcios
insanaveis ou nao apresentem as especificac6es t6cnjcas exigidas no Temo de Referencia.
6.2.1. Tamb6m sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.3. A nao desclasslflcaeao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contfario, levado a efeito na fase de aceitacao.
6.3. 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
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6.4. 0 sistema disponibilizafa campo pr6prio para troca de mensagens entre A
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitlva, os licitantes deverao encaminhar lances excluslvamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
6.5.1. 0 lance devefa ser ofertado polo valor fofa/ do ifem.

6.6. Os licitantes poderao oforecer lances sucessivos, observando o horario 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 a modo de disputa "aberto a
fechado", em qua os IIcltantes apresentar5o lances poblicos e sucessivos, com lance final a

fechado.
6.9. A etapa de lances da sess5o poblica tefa duragao inicial de 15 min (quinze minutes). Ap6s esse

prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s a que transcorrefa a
perlodo de tempo de ate 10 min (dez mlnutos), aleatorlamente determinado, findo a qu8I sera
automaticamente encerrada a recepe5o de lances.
6.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, a sistoma abrirEI oportunidade para qua a autor da
oferta de valor mais baixo e os das Ofertas com pregos at610% (dez por canto) superiores aquela
possam Ofertar urn lance final e fechado em ate 05 mln (clnco minutos), o qual sera slglloso ate o

encerramento deste prazo.
6.10.1. Nao havendo polo menos ties ofortas nas condig6es definldas neste item, poderfeo os
autores dos melhores lances, na ordem de ctassificaeao, ate o m6ximo de tres, oferecer urn
lance final a fechado em ate 05 mln (cinco minutos), o qual sera sigiloso ate o encerramento
deste prazo.
6.11. Ap6s o tormino 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, pare qua os demais licit8ntes, ate o maxima
de tr6s, na ordem de classificag5o. poss8m ofertar urn lance final e fechado em ate cinco

minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento deste prazo,
6.12. Poderfe A pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir a reinicio da

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigencias
de habilitagao.
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
compctente;
6.13.1. Na hip6tese do subitem anterior, a ocorfencia 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 ptlblica, o§ llcitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificaeao do licifante.
6.16. No caso de desconexao com A pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Progao, o

sistema eletr6nico podefa permanecer acesslvel aos licitantes para a recepcao dos lances.
6.17. Quando a desconexao do slstema eletronico para A pregoeira persistir par tempo superior a
10 min (dez minutos), a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
quatro horas da comunicacao do fato pela progoeira aos participantes. no sltio eletrdnico utilizado
para divulgagao.

Parq. da Cidacle Jos€ Cc)ate Mates, 01 -Centro I lpueiras -Gears
CNPJ. 07`680,846/0001-69

-lE. 06,920196-0

(88) 3685,1879
www.ipueiras.ce.gov.br

6

I-.`....
nasce

urn

-irlvo

•_P_no_L

ternDli

[[EEREiRE=_

6.18. 0 Criterio de julgamento adotado sera o menor proco, conforme definido neste
anexos.
6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrefa com a valor de sua proposta.
6.20. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de ate 5% (clnco por cento) acima do melhor lance sefao consideradas empatadas com a primeira
colocada.
6.21. A melhor classificada nos termos do item anterior tefa o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados polo sistema, contados ap6s a comunicaeao autom6tica 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
classificacao, para o exerclcio do mesmo dlreito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.23. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

I

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 preferencia em relacao 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 6 utilizada como urn dos crit6rios de classificaeao,
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre
lances finals da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, a crit6rio de desempate sera aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a prefer6ncia, sucessivamente,
aos bens produzidos:
6.26.1. no pais:

6.26.2. por empresas braslleiras;

6.26.3. por empresas que lnvistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pats;
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 leglslac5o.

6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada polo sistema eletr6nico dentre as

propostas empatadas.
6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao pdblica, A pregoeira devera encaminhar, polo
sistema eletrchico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condi¢6es diferentes das prevlstas neste Edital.
6.28.1. A negocia9ao sera reallzada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.28.2. A pregoeira solicltara ao llcltante melhor classificado que, no prazo de 03 (tres) horas,

envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos dociimentos complementares, quando necessarios a
conflrma¢ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.29. Ap6s a negociagao do prego, A pregoeira iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.
7, DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDOFIA

7.1. Encerrada a ctapa de negociagao, a pregoeira examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanta a adequacao ao objeto e a compatibilldade do preco em relagao ao maxlmo estlpulado
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pare contratagao neste Edital e em sous anexos, observado a disposto no pafagrafo unico

,,

e no § 9° do art. 26 do Decreto n.a 10.024/2019.

7.2. A pregoeira devera consultar o Portal da Transpar6ncia, se o somat6rio dos valores das ordens
bancarias por ele recebidas, no exercfcio amerior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso 11,

da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do
mesmo diploma, em caso de inlcio de atividade no exerclcio considerado. Para a microempresa ou

empresa de pequeno porte, a consulta tamb6m abrangefa a exerclcio corrente, para verificar se a
somat6rio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, ate o mss anterior ao da sessao
publica da licitacao, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
7.3. Constatada a ocorfencia de qualqiier das situag6es de extrapolamento do limlte legal, A

0

pregoeira devera indeferir a aplicacao do tratamento diferenciado em favor do licltante, enderecando
de imediato a situaeao a Procuradoria Jurfdica Municipal qua devefa tomar as medidas cabiveis,
conforme Acordao 2549/2019 -TCU PLENO.
7.4. Sera desclassificada a proposta ou a lance vencedor, apresentar preap final superior ao preap
maximo fixado (Ac6rdao n° 1455/2018 -TCU -Plenario), ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

7.4.1.

Considera-se inexequivel

a

proposta que apresente

precos global

ou

unitarios

simb6licos, irris6rios ou de valor zero, incompatlvels com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ate convocat6rio da licltagao nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materials e instalae6es de
propriedade do pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.
7.5. 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;

7.6. Na hip6tese de necessidade de suspensao da sessao ptlblica para a realiza9ao de diligencias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso pfevio no sistema com, no mrnimo, 24hs (vinte e quatro horas) de anteced§ncia, e a
ocorrencia sera registrada em ata;
7.7. A Administra9ao devefa fixar tempo mlnimo razoavel para eventual apresentagao do
documento solicitado, considerando, para tanto, a complexldade da licitacao. 0 art. 38 do Decreto
n° 10.024/19 estabelece prazo mlnimo de 02hs (duas horas) para esse fim.
7.7.1. 0 prazo estabelecido podefa ser prorrogado pela pregoeira por solicitacao escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, a formalmente aceita pela pregoeira.
7.7.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacao pela pregoelra, destacam-se os que
contenham as caracter`sticas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e proced6ncia, al6m de outras informag6es pehinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou

propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pela pregoelra, sem prejulzo do sou ulterior envlo polo sistema eletr6nico, sob pena
de nao aceita9ao da propostaT
7.7.3. Caso a compatibilidade com as especificag6es demandadas, sobretudo quanto a
padr6es de qualidade e desempenho, nao possa ser aferlda pelos meios previstos mos
subitens acima, A pregceira exigira que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena de nao acelfa9ao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois)
dias tlteis contados da sollcita¢ao.
7.7.3.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local a horario de

realizacao do procedimento para a avaliaeao das amostras, cuja presenca sera
facultada a todos os interessados, lnclulndo os demajs licitantes.
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7.7.3.2. No case de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entregaiTsem/
justificativa aceita pela pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das
especificao6es previstas neste Edjfal, a proposta do licitante sera recusada.
7.7.3.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) polo primeiro classificado nao for(em)
aceita(s), A pregoeira analisafa a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificaeao da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, ate a verificacao de uma que atenda as especificac6es constantes no
Termo de Referencia.
7.7.3.4. Os exemplares colocados a disposicao da Administraeao serao tratados coma

®

prot6tipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe tecnica responsavel
pela analise, nao gerando direito a ressarcimento.
7.7.3.5. Ap6s a divulgagao do resultado final da licitaeao, as amostras entregues
deverao ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dais) dias, ap6s o qual poderao
ser descartadas pela Administracao, sem direito a ressarcimento.
7.7.3.6. Os licitantes deverao colocar a disposigao da Administragao todas as
condic6es indispensaveis a reallzaeao de testes e fornecer, sem Onus, os manuais
impressos em llngua portuguesa, necessarios ao sou perfeito manuseio, quando for o
Caso.

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, A pregoeira examinafa a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
7.9. Havendo necessidade, A pregoeira suspendefa a sessao, informando no "char a nova data e
hofario para a sua continuidade.

7.10. A pregoeira podera encaminhar, por meio do sistema eletronico. contraproposta ao licitante

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor preoo, vedada
a negociagao em condic:6es diversas das previstas neste Edltal.
7.10.1. Tambem nas hlp6teses em que A pregoeira nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preap melhor.
7.10.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.11. Nos itens nao exclusivos para a participacao de microempresas e empresas de pequeno

porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de A pregoeira passar a subsequente, have fa
nova verificagao, polo 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.
7.12. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, A pregoeira verificafa a habilita9ao do
licitante, observado o disposto neste Edital.
8. DA HABILITACAO

8.1. Como condicao pfevia ao exams da documentagao de habilitacao do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, A pregoeira verificafa o eventual descumprimento das
condic6es de participaeao, especialmente quanto a existencia de sancao que impega a participacao
no certame ou a futura contrata9ao, mediante a consulta aos cadastros restritivos de penalidades
CEIS e CNJ, conforme orientagao do TCU, (Acordao 1.793/2011 -Plenario)
8.1.1. A consulta aos cadastros sera reallzada em nome da empresa licitante e tamb6m de
seu s6clo majorltano, por for9a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as
sane6es impostas ao responsavel pela pfatlca de ate de lmprobidade administrativa, a
proibicao de contratar com o Poder Ptiblico, inclusive por interm6dio de pessoa jurldica da
qual seja s6cio majoritario.
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8.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fomecedor a existencia de
Ocorrencias lmpeditivas lndiretas, o gestor diligenciafa para verificar se houve fraude

por parte das empresas apontadas no Relat6rlo de Ocorrencias lmpeditivas lndiretas.
8.1.1.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vlnculos sociefarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.1.1.3. 0 licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua
desclassifica9ao.
8.1.2. Constatada a existencia de sancao, A pregoeira repufafa o licitante lnabilitado, por falta
de condieao de participaeao.
8.1.3. No caso de inabilitaeao, have fa nova verifica9ao, polo sistema, da eventual ocorrencia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.
8.2. Caso atendidas as condie6es de participacao, a habllitacao do licitante sera verificada em meio

as exig6ncias editallcias, atrav6s da documenta9ao enviada atrav6s do sistema LICITACOES-E do
Banco do Brasil.

®

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementares, necessarios
a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresenfados, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitacao, conforme Art. 38. §2° do Decreto Federal 10.024/2019.

8.4. Somente have fa a necessidade de comprovacao do preenchimento de requjsitos medlante
apresentacao dos documentos originais nao-dlgitals quando houver ddvida em relagao a integridade
do documento digital.

8.5. Nao serao aceitos documentos de habilitaeao com indicaeao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se a
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 llcltante matriz e filial com diferencas de ni]meros

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao
do recolhimento dessas contrlbujg6es.
8.7. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentaoao relacionada nos
items a seguir, para fins de habilitacao:

8.8. Habllltagao juridlca:
8.8.1.

No caso de empresario individual:

inscricao no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.8.2. Em se tratando de mlcroempreendedor individual - MEl: Certificado da Condi¢ao de
Microempreendedor Individual - CCMEl, cuja aceitagao ficara condicionada a verificacao da
autenticidade no sitio 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 sous
administradores;

8.8.4. Inscricao no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbaeao no
Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser a pahicipante sucursal, filial ou agencla;
8.8.5. No caso de socledade simples: inscripao do ato constitutlvo no Registro Civil das
Pessoas Jurldicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos sous
administradores;
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8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundaeao e estatuto social em vigor, co
.i:¥l.i.tit _`
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
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
autorizagao;

8.8.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolida9ao respectiva, sob pena de inabilitagao;

®

8.9. R®gularidado flscal a (rabalhista:
8.9.1. Prova de inscri9ao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, 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 Aliva da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta na 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 Fundo de Garantia do Tempo de Serviap (FGTS);
8.9.4. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante
a apresentagao de Certidao Negativa ou Positiva Com Efeito de Negativa, nos termos do
Tltulo Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943;

8.9.5. Prova de lnscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao

domic'lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o objeto
contratual;

8.9.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicllio ou sede do licitante,
mediante Certidao Negativa de Debitos Estaduais;
8.9.7 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicllio ou sede do licitante,

relativa a atividade em cujo exerclcio contrata ou concorre;
8.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devefa comprovar tal condigao mediante insergao de declaragao da Fazenda

Estadual do seu domicllio ou sede, ou outra equivalente, no sistema, na foma da lei;
8.9.9. Caso o licitante detentor do menor preap seja qualificado como microempresa ou

empresa de pequeno porte devefa apresentar toda a documentagao exigida para efeito de
comprova9ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena
de inabilitaeao. Contudo, constatado a perfeita regularidade fiscal do licitante, sera
imediatamente apurado pela Procuradoria Jurldica Municipal, onde se efetivafa as medidas
cablveis a puni9ao.

8.10. Qualificagao Econ6mlco-Flnancelra
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 substituicao por balancetes ou balaneos provis6rios, podendo ser atualizados
por Indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (ties) meses da data de apresenta9ao 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
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de balango patrimonial do dltimo exercfclo financeiro. (Art. 30 do Decreto n° 8.

IEEI

2015);

8.10.2.2. No caso de empresa constitulda no exerclcio social vigente, admite-se a

apresentagao de balango patrimonial e demonstrac6es contabeis referentes ao perrodo
de existencia da sociedade;
8.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser
acompanhados da dltima aiiditoria confabil-financeira, conforme dlsp6e a artigo 112 da

Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria
nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;
8.10.3. A comprovagao da situagao flnanceira da empresa sera constatada mediante
obtencao de Indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

superiores a 1 (urn) resultantes da aplicacao das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

®

Prazo

LG=

Passivo

Circulante

+

Passivo

Passivo
Circulante
Circulante

+

Passivo

Nao

Circulante

Ativo Total

SG=

Nao

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 Liquldez Corrente (LC), deverao

comprovar, considerados os riscos para a Adminlstracao, e. a crit6rio da autoridade
competente, o capital mfnimo ou o patrim6nio llquido mrnimo de 10% (dez par cento) do valor
estimado da contrafagao ou do item pertlnente.

a

8.11. Quallflcagao T6cnlca
8.11.1. Comprovacao

de

aptidao

para

o

fomecimento

de

bens

em

caractorlsticas,

quantidades e prazos compatlveis com o objeto desta licitacao, ou com o item pertinente, por
meio da apresenta9ao de atestados fornecidos por pessoas jurldicas de direito pdblico ou
privado, acompanhado de instrumento de contrato ou equivalente..
8.11.1.1. 0 licitante disponibilizara todas as informao6es necessarias a comprovaoao da
legitimidade dos atestado§ apresentados, podendo ser feita diligencias para dirimlr quaisquer

duvidas inerentes a veracidade das informao6es prestadas.
8.12. A atividade de revenda varejista consiste na comerclalizagao de combustivel automotivo
em estabelecimento denominado posto, expedldo pela Agencia Nacional do Petr6leo -ANP
(Lei n° 9.847/99 e Portaria ANP n° 116, de 5-7-2000);
8.13.0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferlr os

beneflcios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard

dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual, municipal e da
apresentaeao do balango patrimonial e das demonstra06es contabeis do dltimo exerclcio.
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8.14. A existencia de restri9ao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao iiiipede

qiie a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exig6ncias do edital.
8.14.1. A declaracao do vencedor acontecefa no momento imediatamente posterior a
fase de habilita9ao.

8.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constafada a existencia de alguma

restricao no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dlas uteis, ap6s a declaragao do vencedor, comprovar a regularizacao. 0
prazo podefa ser prorrogado por igual perlodo, a criferio da administracao ptlblica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

8.16. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretafa
a inabilitacao do licitante, sem prejulzo das sang6es prevlstas neste Edital, sendo facultada a

®

convocaeao dos licitantes remanescentes, na ordem de classlflcacao. Se, na ordem de
classificagao, seguir-se oiltra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrieao na documentac5o fiscal e trabalhista, sefa concedido o
mesmo prazo para regularizacao.
8.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os dcroumentos exigidos, A
pregoeira suspendefa a sessao, informando no "chat" a nova data e hofario para a
continuldade da mesma.
8.18. Sera inabilifado o licitante que nao comprovar sua habilitagao, seja por nao apresentar

quaisquer dos documentos exigldos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

8.19. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilltacao, have fa nova verificaeao, polo sistema, da eventual ocorfencia do empate ficto,
prevlsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a dlsciplina antes
estabelecida para aceifacao da proposta sllbsequente.
8.20. Constatado o atendimento as exigencias de habilitacao fixadas no Edital, a licitante sera
declarado vencedor.
9. DO ENCAIV]INHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta filnal do licitante dectarado vencedor devefa ser encamlnhada no prazo de 02 (dues)
horas, a contar da solicitag5o da pregcoira no sistema eletr6nico e deverd:
9.1.1. ser redigida em lingua portuguese, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo 8 0Itima folha ser assinada e as demais
rubricadas polo licitante ou sou representante legal.
9.1.2. contor a indicacao do banco, nomero da conta e ag6ncia do licitante vencedor. para fins
de pagamento.
9.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos a sera levada em consideraqao no decorrer
da execu?ao do contrato a aplicapao de eventual sang5o a Contratada, se for a caso.
9.2.1. Todas as especificaq6es do objcto contidas na proposta, tais coma marca. modelo,
tipo, fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.
9.3. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unltario em algarismos a
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

9.3.1. Ocorrendo diverg6ncia entre os precos unitarios e a prego global, prevalecerao os

primeiros; no caso de diverg6ncia entre os valores num6ricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes dltimos.
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9.4. A oferta devefa ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
alternativas de preco ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento a mais de
resultado, sob pena de desclassificacao.
9.5. A proposta devefa obedecer aos termos deste Edltal e seus Anexos, nao sendo considerada
aquela que nao corresponda as especiflca06es all contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

9.6, As propostas que contenham a descrlgao do objeto, o valor e os documentos complementares
estarao disponiveis na internet, ap6s a homologa9ao.
10. DOS RECuRSOS
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaeao fiscal e trabalhista da licitante

a

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o
prazo de no mlnimo trinta mlnutos, para qua qualquer llcltante manifeste a inten9ao de recorrer, de
forma mctivada, isto e, indicando contra qual(is) decisao(6es) pretende recorrer a par quais motivos,
em campo pr6prio do sistema.
10.2. Havendo quem se manifeste, cabefa aA pregoeira verificar a tempestividade e a exist8ncia de
motivagao da intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento A pregoelra nao adentrafa no m6rito recursal, mas apenas verificafa
as condi¢6es de admissibilidade do recurso: sucumbencia, tempestividade, legitimidade.

interesse e motivaeao -TCU Ac. 520/2014-Plenario.
10.2.2. A falta de manifestagao motivada do llcltante quanto a intencao de recorrer importara
a decadencia desse direito.
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tefa, a partlr de entao, o prazo de tr6s dias

para apresentar as raz6es, pelo sistema eletr6nico, ficando os demals licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarraz6es tamb6m pelo slstema eletronico, em
outros ties dias. que comegarao a contar do t6rmino do prazo do recorrente, sendcLlhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensavels a defesa de sous interesses.
10.3. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados. no enderego
constante neste Edltal.
11. DA REABERTUF`A DA SESSAO POBLICA
11.1. A sessao pdblica poderd ser reaberta:

11.1.1. Nas hlp6teses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anterlores a
realizagao da sessao pdblica precedente ou ®m que seja anulada a prdpria sessao pdbliea,
situacao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2. Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar a contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regulariza¢ao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hip6teses, serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerram6nto da etapa de lances.
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
11.2.1. A convocacao se clara por meio do slstema eletfonico ("chaf'), e-mail, ou, ainda, facsimile, de acordo com a fase do procedimento licltat6rio.
12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
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12.1. 0 objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ate da

caso nao haja interposicao 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 licitag5o, tefa a adjudicat6rto o prazo de 02 (dais) dies, contados a

pariir da data de sua convocag5o, pare assinar a Ate de Registro de Pregos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do dirolto a contrataQ5o, sem prejulzo dos sanG6es

®

previstas neste Edltal`
13.2. Altemativamente a convocacao pare comparecer perante o 6rg5o ou entidade pare a
assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administrac5o podefa encaminh6-Ia pare assinatura,
mediante correspond6ncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletr6nico, pare que seja
assinada a devolvida no prazo de 02 (dais) dlas, a contar da data de sou recebimento.
13.3. 0 prazo estabelecido no subltem anterior para assinatura da AIa de Registro de Preaps
poder6 ser prorrogado uma Onica vez, por igual perlodo, quando solicitado polo(s) Iicitante(s)

vencedor(s), durante o sou transcurso, a desde que devldamente aceito.
13.4. Ser5o formalizadas tantas Alas de Registro de Progos quanto necessarias para a registro de
todos os itens constantes no Termo de Refer6ncia, com a indicacao do licitante vencedor, a
descrig5o do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preQos registrados e demais condig6es.
13.4.1. Sera incluldo na ata, sob a forma de anexo, o rogistro dos licitantes qua aceitarem
cotar os bans ou servigos com precos iguais aos do licitante vencedor na sequ6ncia da
classificacao do certame, excluldo o percentual referente a margem de prefer6ncia, quando a
ob|cito nao atender 8os requisitos provistos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993;
14. DO TERMO DE CONTRATO Ou lNSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Ap6s a homologaeao da licitacao, em sendo reallzada a contrafacao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
14.2. 0 adjudicatario tefa a prazo de 02 (dols) dlas uteis, contados a partir da data de sua

convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob pena de decair do direito a contratacao, sem
prejulzo das sang6es previstas neste Edital.
14.2.1. Alternatlvamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Admlnistraoao
poderd encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondencia
postal com aviso de recebimento (AR) ou melo eletr6nico, para que seja asslnado ou acelto
no prazo de 02 (dois) dlas atei§, a contar da data de seu receblmento.
14.2.2. 0 prazo prevlsto no subitem anterior podefa ser prorrogado, por igual perfodo, por
solicitacao justificada do adjudicafario e aceita pela Admlnistracao.
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 o contrato, aplicando-se a relaeao de neg6cios ali
estabelecida as disposi06es da Lei n° 8.666, de 1993;
14.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previs6es contjdas no edital e seus
anexos;
14.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas previstas nos

artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 a reconhece os direitos da Administracao previstos nos
artlgos 79 e 80 da mesma Lei.
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14.4. 0 prazo de vlgencia da contratacao 6 de 12 (doze) moses prorrogavel conforme
EL -~,I
lnstrumento contratual ou no termo de referencla.
14.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a comprovagao das
condic:6es de habilita9ao consignadas no edital, que deverao ser mantidas polo licifante durante a
vigencia do contrato ou da ata de registro de precos.
14.6. Na hip6tese de o vencedor da licita9ao nao comprovar as condic6es de habilitagao
consignadas no edital ou se recusar a asslnar o contrato ou a ata de registro de pre9os, a
Administra9ao, sem prejufzo da aplicagao das sane6es das demais comlnac6es legais cabiveis a
esse licltante, podefa convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacao, para, ap6s a
comprovacao dos requisitos para habilltacao, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

,~

15. DO REAJUSTAWIENTO EIVI SENTIDO GERAL

®

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentldo 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 crit6rios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizaeao estao previstos no Termo

de Refer6ncia.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigae6es da Contratante e da Contratada sao as estabelecldas no Termo de Referencia.
18. DO PAGAIVIENT0

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

19. DAS SANCOES ADIVIINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lel n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudlcafario
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 documentagao falsa;
19.1.4. deixar de entregar os documentos exigldos no certame;

19.1.5. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
19.1.6. nao mantiver a proposta;
19.1.7. cometer fraude fiscal;

19.1.8. comportar-se de modo inld6neo;

19.2. As sanc6es do item acima tambem se aplicam aos lntegrantes do cadastro de reserva, em
pregao para registro de precos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

19.3. Considera-se comportamento lnid6neo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condie6es
de participaeao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em

qualquer momento da licitaeao, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.
19.4. a licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infrac6es discriminadas nos subitens
anteriores flcara sujeito, sam prejulzo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san96es:
19.4.1. Advertencla por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem
prejulzos signlflcativos ao objeto da contratacao;
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19.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado
conduta do licitante;

19.4.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administra9ao Ptiblica opera e atua concretamente, polo prazo de
ate dais anos;
19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a administra9ao pt]blica pelo prazo de ate
cinco anos;

19.5. Declara¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publlca, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabjlitagao perante
a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedlda sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejulzos causados;
19.6. A penalldade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sane6es.
19.7. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indrcios de pratica de infracao
administrativa tlplficada pela Lei n° 12.846, de

®

1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
adminlstragao ptlbllca nacional ou estrangelra, c6pias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciencia e decisao sabre a eventual jnstaura9ao de investigacao

prelimlnar ou Processo Admjnistrativo de Responsabilizacao - PAR.
19.8. A apuracao e o julgamento das demals lnfrac6es admlnistratlvas nao consideradas como ato
lesivo a Administracao P0blica nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao sou
rito normal na unidade adminlstrativa.

19.9. 0 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especlficos para apura9ao da ocorrencia de danos e prejulzos a Administracao Publica resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurldica, com ou sem a particlpacao de agente ptlblico.
19.10. Caso o valor da multa nao seja suficiente pare cobrir os prejufzos causados pela conduta do
licitante, o municrpio podefa cobrar o valor remanescente judiclalmente, conforme artigo 419 do
C6digo CMI.

19.11. A aplica¢ao de qualquer das penalldades prevlstas realizar-se-a em processo administrativo

que assegurafa o contradit6rio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se a
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
19.12. A autoridade competente, na aplicac;ao das sang6es, levard em conslderagao a gravldade da
conduta do infrator. o cardter educativo da pena, bern como a dano causado a Administragao,
observado o princlpio da proporcionalldade.
19.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de fomecedores
inadimplentes do municlpio de lpueiras.

19.14. As sano6es por atos praticados no decorrer da contratacao estao previstas no Termo de
Referencia.
20. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
20.1. Ap6s o encerramento da etapa competitlva, os licitantes poderao reduzir seus pre9os ao valor
da proposta do llcltante mais bern classiflcado.
20.2. A apresentacao de novas propostas na forma deste item nao prejudicafa o resultado do
certame em relagao ao licitante melhor classificado.
20.3. Havendo urn ou mals llcltantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serao classlflcados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.
20.4. Esta ordem de classificacao dos licitantes registrados devefa ser respeitada nas contratac6es
e somente Sefa utilizada acaso o melhor oolocado 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.
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21, DA IMPuGNACAO AO EDITAL E DO PERIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Ate 03 (tres) dias i]teis antes da data deslgnada para a abertura da sessao p`]blica, qualquer

pessoa podefa inipugnar este Edital.
212.
A
impugnagao
podera
ser
realizada
por
forma
eletr6nica,
pelo
e-n.ail
licitacao@iDueiras.ce.aov.br ou por petieao dirigida ou protocolada na segao de llcitac6es da
Prefeitura Municipal de lpueiras, situada a Parq. da Cidade Jos6 Costa Mates, 01 - Centro lpuemas -CE.
21.3. Cabers aA pregoeira, auxiliado pelos responsavels pela elaboraeao deste Edital e sous
anexos, decidir sobre a impugnagao ro prazo de ate 02 (dots) dias uteis contados da data de
recebimento da irnpugnapao.
21.4. Acollilda a inipugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza9ao do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo ljcitat6rio deverao ser enviados aA

®

pregoeira, ate 03 (tres) dias `lteis anteriores a data designada para abertura da sessao p\]bllca,
exclusivamente por meio eletr6nico via internet, ro endereoo indicado ro Edital.
21.6. A pregoeira respondefa aos pedidos de escfarecimentos no prazo de 02 (dois) dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderd requisltar subsfdios formais aos responsaveis
pete elaboragao do edital e dos anexos.
21.7. As impugna96es e pedidos de esclareclmentos nao suspendem os prazos previstos no
certarne.
21.7.1. A concessao de efeito suspensivo a irnpugna9ao 6 medida excepcional e
devefa ser motivada pelA pregoeira, nos autos do processo de licltacao.
21.7.2. As re§postas aos pedidos de esclarecirnentos serao divulgadas no portal de
licitac6es do Tribunal de Contas do Estado de Ceana - TCE, e sltlo eletronico da
Prefeitura Municipal de lpuelras, com endereco: www.iDueiras.ce.aov.br.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1. Da sessao pi]bnca do Pregao divulgar-se-a Ata ro slstema eletronlco.
22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervenieme que lmpeca a realizacao
do certame rna data nrarcada, a sessao sera automaticamente transferida pare a prirneiro dia ilitil
subsequente, ro mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao hqja comunica9ao em
contfarle, peIA pregoelra.
22.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao p\]blica observarao o

horfro local.
22.4. No julgamento das propostas e da habmtaeao, A pregoeira podefa sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurldica, mecllante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validacle e eflcacia
para fins de liabilitacao e classificagao.
22.5. A homologa9ao do resultado desta licitagao nao inipllcafa direito a contrataeao.
22.6. As normas discipnnadoras da licitaeao serao sempre interpretadas em favor da arnpliacao cla

disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Admnistracao, o
prlncfpio da isonomia, a finalldade e a seguranca da contratacao.

22.7. Os licltantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas a a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel pot esses custos, indepenclentomente da
ccondu9ao ou do resultado do processo licitat6rlo.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o die clo inlcio
e incluir-se-a o do vencirnento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragiv.
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21.9. o desatendlmento de exigencias formais nao essenciajs nao lmportafa o afast;\haELbnd8?+~ '
licitante, desde que seja posslvel o aproveitarnento do ato, observados os princfpios da isonomia e
cto interesse puslieo.
22.10. Em caso de divergencia entre disposic6es deste Edital e de seus anexos ou demais pe9as
qciue cornp6em o processo, prevalecera as deste Edital.
22.11.

0

Edital

esfa disponibilizado,

rna

integra,

ro endereco elettonico www.tee.ce.ciov.br,

www.iDueiras.ce.aov.br e w\M^r.Iicitacoes-e.com.br famb6m poderao ser lidos e/ou obtidos na sede

cie]ie Prefeitura Munieipal de lpueiras nos dies ilteis, no hofario das 8:00 horas ds 12:00 horas, mesmo
enderec:o e perrodo no qual os autos do processo administratlvo permanecer2io com vista
frangueada aos interessados.
22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeltos, os seguintes anexos:
22.12.1. ANEXO I -Termo de Referencia.

a

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

22.12.4. ANEXO IV -Minuta de Proposta de Pregos.
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