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Pregao Eletr6nlco n° 014/2022-PE-GAB
Proces8o n° 014/2022 - PE - GAB

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal

ft7/

atraves Gabinete do Prefeito,
por interm6dio da pregoeira Oficial do municlpio e membros da
equipe de apoio, realizafa licita9ao, para registro de preeos, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, com criterio de julgamento menor preap por item, nos termos da Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2066, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto n° 7.746, de 05 de

junho de 2012, do Decreto n° 7892, de 23 de janeiro e 2013, Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as

exigencias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao:
Hofario:

Local:

21/02/2022

15:00

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

1. DO OBJETO
1.1. 0 objeto da presente licitacao 6 a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISICAO DE
IV16VEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUM0 DESTINADOS A
IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO BATALH^O DE POLICIAMENTO DE RONDAS E
ACOES INTENSIVAS E OSTENSIVAS - BPRAIO E POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL - Poe
NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS-CE, conforme condigdes, quantidades e exigencias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
1.2. A licita9ao sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referencia,
facultando-se ao licitante a participagao em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. 0 criterio de julgamento adotado sera o menor preeo por item, observadas as exigencias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificae6es do objeto.

2. DO RECURSO 0RCAMENTARIO
FONTE

DOTACAO

ELEMENTO DE DEPESA

02.01.06.122.0137.2.006

4.4.90.52.34

Recurso Ord nario

02.01.06.122.0137.2.006

3.3.90.30.99

Reeurso Ord nario

3. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

3.1. Os interessados em partieipar deste certame deverao desenvolver atividades compatlveis co+in
a opjeto desta licitagao e estar credenciados junto ao sistema do Banco de Brasil.
3.2. As regras para credenciamento estarao disponlveis no portal Banco de Brasil, rro sltie eletr6nico
www.Iicitacoes€.com.br.
3.3. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
sou representante legal e a presungao de sua capacidade tecnica para realizacao das transa96es
inerentes a este Pregao.
3.4. 0 Iicitante responsabHiza-se exclusiva e formalmente pelas transag0es efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pratieados
diretamente ou por seu representante, excwda a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitaeao par eventuais danos decorrentes de uso irrdevido das
oredenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. Nfo poderao partici
r desta licita9ao os interessados:

Parq, da C'idede Jose Costa Mates, 01 -Cer`tro I lpueiras -Cear5

(88) 368S.1879

CNPJ. 07`680 846/0001 -69

www.ipueiras.ce.gov.br

-lE. 06.920196-0

8r6Aa_-_
3.5.1. proibidos de participar de licitaedes e celebrar contratos administrativos, na
legislaeao vigente;

3.5.2. que nao atendam as condig6es deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.5.3. estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos

para receber cita9ao e responder administrativa ou judicialmente;
3.5.4. que se enquadrem nas veda96es previstas no artigo 90 da Lei n° 8.666, de 1993;

3.5.5. que estejam sob falencia,

concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolugao ou liquidaeao;

3.5.6. entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio;
3.5.7. organizag6es da Sociedade Civil de lnteresse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Ac6rdao n° 746/2014-TCU-Plenario).
3.6. Como condicao para participaeao no Pregao, a licitante assinalafa "sim" ou "nao" em campo
pr6prio do sistema eletronico, relativo as seguintes declara96es:
3.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
3.6.2. que esta ciente e concorda com as condie6es contidas no Edital e seus anexos;
3.6.3. que cumpre os requisitos para a habilitaeao definidos no Edital e que a proposta

apresentada esta em conformidade com as exigencias editallcjas;
3.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;
3.6.5. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condieao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

3.7. A declaraeao falsa re[ativa ao cumprimento de qualquer condieao sujeitafa o licitanto as
sang6es previstas em lei e neste Edital.
4. DA APRESENTAC^O DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAC^0
4.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitaeao exigidos no edital, proposta com a descrieao do objeto ofertado e o

a

prego, ate a data e o hofario estabelecidos para abertura da sessao ptlblica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentaeao.
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 licitac6es do Banco do Brasil.
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devefao encaminhar a documentacao de
habilitagao, ainda que haja alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

4.4. Incumbifa ao licitante acompanhar as opera96es no sistema eletronico durante a sessao publica
do Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5. Ate a abertura da sessao ptlblica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitaeao anteriormente inseridos no sistema;
4.6. Nao sefa estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrefa ap6s a realizagao dos procedimentos de negociagao e
julgamento da proposta.
4.7. Os documentos que comp6em a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado

somente serao disponibilizados para avaliagao da pregoeira e para acesso publico ap6s o
encerramento do envio de lances.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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5.1. 0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletro

seguintes campos:
5.1.1. Valor unitario e total do late;
5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Descri9ao detalhada do objeto, contendo as informae6es similares a especificaeao do
Termo de Referencia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo d® validade ou do

garantia, ndmero do registro ou lnscri9ao do ben no 6rgao comp®tonte, quando for a
case, e todas as demais informae6es para alcanco objotivo da proposta;
5.2. Todas as especificag6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contrafada, que devera
logo ap6s o preenchimento total das informa96es da tela, anexar seus documentos de habilitaeao e
proposta definidos no edital, na aba "incluir anexo".

5.3. Nos valores propostos estafao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tribufarios, comeroiais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no

fornecimento dos bens.
5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteraeao, sob
alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.5. 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.
5.6. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regencia de
contratag6es ptlblicas federais, quando participarem de licitae6es publicas;
5.6.1. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parfe dos
contratados pode ensejar a fiscalizagao de 6rgaos de controle externo e, ap6s o devido

processo legal, gerar as seguintes consequencias: assinatura de prazo para a adogao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso lx, da
Constituieao; ou condenagao dos agentes ptiblicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejulzos ao efario, caso verificada a ocorrencia de superfaturamento por
sobrepre9o na execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESS^0, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACA0 DE
LANCES
6.1. A abertura da presente licitaeao dar-se-a em sessao pablica, por meio de sistema eletronico, na
data, hofario e local indicados no preambulo deste Edital.

6.2. A Pregoeira verificafa as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos esfabelecidos neste Edital, contenham vlcios
insanaveis ou nao apresentem as especificae6es tecnicas exigidas no Termo de Referencia.
6.2.1. Tamb6m sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificaeao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.3. A nao desclassificaeao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contfario, levado a efeito na fase de aceitagao.
6.3. 0 sistema ordenafa automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
6.4. 0 sistema disponibilizafa campo pfoprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes devefao encaminhar lances exclusivamente por meio

do sistema elettonico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
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6.5.1. 0 lance devefa ser ofertado pelo valor total do lote.
6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para ab
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Oltimo par ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.8. Sera adotado para a envio de lances no pregao elettonico o modo de disputa uaberto e
fechado", em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
6.9. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de 15 min (quinze minutos). Ap6s esse

prazo, a sistema encaminhafa aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
perlodo de tempo de ate 10 min (dez minutos), aleatoriamente determinado, findo a qual sera
automaticamente encerrada a recepeao de lances.
6.10. Encerrado a prazo previsto no item anterior, a sistema abrira oportunidade para que a autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com prepes ate 10% (dez por cento) superiores aquela

®

possam ofertar urn lance final e fechado em ate 05 min (cinco minutos), o qual sera sigiloso ate o
encerramento deste prazo.
6.10.1. Nao havendo pelo menos tres ofertas nas condie6es definidas neste item, podefao os
autores dos melhores lances, na ordem de classificaeao, ate o maximo de tres, oferecer urn
lance final e fechado em ate 05 min (cinco minutes), o qual sera sigiloso ate a encerramento
deste prazo.
6.11. Ap6s o termino dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenafa os lances
segundo a ordem crescente de valores.
6.11.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, have fa o reinlcio da etapa fechada, para que os demais licitantes, ate o maximo

de tres, na ordem de classifica0ao, possam ofertar urn lance final e fechado em ate cinco
minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento deste prazo.
6.12. Podera a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinlcio da

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigencias
de habilitacao.

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 imediafamente a autoridade
competente;
6.13.1. Na hip6tese do subitem anterior, a ocorrencia sera registrada em campo pr6prio do
sistema.
6.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
6.15. Durante o transcurso da sessao ptiblica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificaeao do licitante.
6.16. No caso de desconexao com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema elettonico podera permanecer acesslvel aos licitantes para a recep9ao dos lances.
6.17. Quando a desconexao do sistema eletronico para a pregoeira persistir por tempo superior a 10
min (dez minutos), a sessao ptlblica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorTidas vinte e

quatro horas da comunicaeao do fato pela pregoeira aos participantes, no sltio eletronico utilizado
para divulgacao.
6.18. 0 Criterio de julgamento adotado sera a menor preeo, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com a valor de sua proposta.
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6.20. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrare
de ate 5% (cinco por cento) acima do melhor lance sefao consideradas empatadas com

na faixa

colocada.
6.21. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tiltima

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacao automatica para tanto.
6.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classifica9ao, para o exerclcio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.23. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podefa apresentar melhor
oferta.
6.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia em relagao ao produto
estrangeiro, o criteria de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem
jus as margens de preferencia, conforme regulamento.
6.25. A ordem de apresentagao pelos licitantes e utilizada como urn dos criterios de classificaeao,
de maneira que s6 podefa haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sera aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, sucessivamente,
aos bens produzidos:
6.26.1. no pais;

6.26.2. por empresas brasileiras;

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

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

6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as

propostas empatadas.
6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao pdblica, a pregoejra devefa encaminhar, pelo
sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preeo, para que seja
obtida melhor proposfa, vedada a negociaeao em condi96es diferentes das previstas neste Edital.
6.28.1. A negocia9ao sera realizada par 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 tiltimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmaeao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.29. Ap6s a negociaeao do preco, a pregoeira iniciafa a fase de aceitacao e julgamento da

proposta.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a efapa de negocia9ao, a pregoeira examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preap em relacao ao maximo estipulado

para contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo tinico do art. 7°
e no § 9° do art. 26 do Decreto n.a 10.024/2019.
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7.2. Constatada a ocorrencia de qualquer das situag6es de extrapolamento do limite

pregoeira devera indeferir a aplicagao do tratamento diferenciado em favor do licitante, endere
de imediato a situagao a Procuradoria Jurldica Municipal que devefa tomar as medidas cal

dtwhfo

conforme Acordao 2549/2019 -TCU PLENO.
7.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final superior ao preap
maximo fixado (Ac6rdao n° 1455/2018 -TCU -Plenario), ou que apresentar prego manifestamente
inexequlvel.

7.3.1.

Considera-se

inexequlvel

a proposta que apresente

preaps global ou

unitarios

simb6licos, irris6rios ou de valor zero, incompatlveis com os preeos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitaeao nao

tenha estabelecido limites mlnimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.
7.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade e

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indlcios que fundamentam a
suspeita;

7.5. Na hip6tese de necessidade de suspensao da sessao ptiblica para a realizaeao de diligencias,

com vistas ao saneamento das propostas, a sessao ptlblica somente podera ser reiniciada mediante
aviso pfevio no sistema com, no mlnimo, 24hs (vinte e quatro horas) de antecedencia, e a
ocorrencia sera registrada em ata;
7.6. A Administraeao devefa fixar tempo mlnimo razoavel para eventual apresentagao do
documento solicitado, considerando, para tanto, a complexidade da licita9ao. 0 art. 38 do Decreto
n° 10.024/19 estabelece prazo mlnimo de 02hs (duas horas) para esse fim.
7.6.1. 0 prazo estabelecido podefa ser prorrogado pela pregoeira por solicitacao escrita e

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela pregoeira.
7.6.2. Dentre os documentos passlveis de solicitaeao pela pregoeira, destacam-se os que

contenham as caracterlsticas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedencia, alem de outras informag6es pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou

propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for a caso, por outro meio e prazo
indicados pela pregoeira, sem prejulzo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena
de nao aceitagao da proposta.
7.6.3. Caso a compatibilidade com as especificae6es demandadas, sobretudo quanto a

padr6es de qualidade e desempenho, nao 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 aceitaeao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois)
dias uteis contados da solicitagao.
7.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de
realiza9ao do procedimento para a avaliagao 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
especifica96es previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

fora

das

7.6.3.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo 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 verificagao da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, ate a verificacao de uma que atenda as especificag6es constantes no
Termo de Referencia.
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7.6.3.4. Os exemplares colocados a disposigao da Administracao serao trat

os como

prot6tipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe tecnica
pela analise, nao gerando direito a ressarcimento.
7.6.3.5. Ap6s a divulgaeao do resultado final da licitagao, as amostras entregues
deverao ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias, ap6s a qual poderao
ser descartadas pela Administraeao, sem direito a ressarcimento.
7.6.3.6. Os licitantes devefao colocar a disposjgao da Administragao todas as
condig6es indispensaveis a realizagao de testes e fornecer, sem Onus, os manuais
impressos em llngua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o
Caso.

7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinafa a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica9ao.
7.8. Havendo necessidade, a pregoeira suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e
hofario para a sua continuidade.
7.9. A pregoeira podefa encaminhar, por meio do sistema elettonico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o tim de negociar a obtencao de melhor preeo, vedada a
negociaeao em condig6es diversas das previstas neste Edital.
7.9.1. Tamb6m nas hip6teses em que a pregoeira nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podefa negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.
7.9.2. A negociagao sera realizada par meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

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

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

8.1. A habilitagao do licitante sera verificada em meio as exigencias editallcias, atrav6s da

documentacao enviada atraves do sistema LICITACOES-E do Banco do Brasil.
8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementares. necessarios

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

8.4. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresenta9ao dos documentos originais nao-djgitais quando houver ddvida em relaeao a integridade
do documento digital.

8.5. Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indica¢ao 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 o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenpes de ntimeros

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao
do recolhimento dessas contribuic6es.
8.7. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitagao:
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8.8. Habilitagao juridica:
8.8.1. No caso de empresario individual:

u{r\

no`/c,

ten.`o

inscri9ao no Registro Publico de

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual -MEl: Certificado da Condi9ao de
Microempreendedor Individual - CCMEl, cuja aceitaeao ficafa condicionada a verificaQao da
autenticidade no sltio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus
administradores;

8.8.4. Inscri9ao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbaeao no
Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agencia;
8.8.5. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Jurldicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicaeao dos seus
administradores;
8.8.6. No caso de cooperativa: ata de funda9ao e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurldicas da respectiva sede, bern como o registro de que trata a 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
autorizaeao;

8.8.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alterac6es ou da
consolidacao respectiva, sob pena de inabilitagao;

8.9. Regularidade fiscal a trabalhista:
8.9.1. Prova de inscri0ao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas ou no Cadastro de
Pessoas Flsicas, conforme o caso;

8.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta9ao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios
federais e a Dlvida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.9.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Esfadual do domicllio ou sede do licitante,
mediante Certidao Negativa de D6bitos Estaduais;
8.9.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicllio ou sede do licitante,

relativa a atividade em cujo exerclcio contrata ou concorre;
8.9.5. Prova de lnscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao

domicllio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com a objeto
contratual;
8.9.6. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Service (FGTS);
8.9.7. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justice do Trabalho, mediante
a apresentaeao de Certidao Negativa ou Positiva Com Efeito de Negativa, nos termos do
"tulo Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943:

8.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitat6rio, devefa comprovar tal condi9ao mediante insercao de declaragao da Fazenda
Estadual do seu domicllio ou sede, ou outra equivalente, no sistema, na forma da lei;

Parq

da Cidacle Jos€ Costa Mates, 01 T Cer`tro | lpueiras -Cear5

CNPJ. 07 680,846/0001 r69

(88) 368S.1879

www.ipueiras.ce.9ov.br

-lE. 06.920196ro
ap

-`-fu+

,`ty

6

-..---- `

8.9.9. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microerT

empresa de pequeno porte devefa apresentar toda a documenta9ao exigida para
comprova9ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrieao, sob pena
de inabilitacao. Contudo, constatado a perfeita regularidade fiscal do licitante, sera
imediatamente apurado pela Procuradoria Jurldica Municipal, onde se efetivafa as medidas
cablveis a puniOao.

8.10. Qualiflcacao Econ6mico-Financeira
8.10.1. Certidao negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jur[dica;
8.10.2. Balan9o patrimonial e demonstrag0es contabeis do dltimo exerclcio social, ja exigrveis

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa9ao financeira da empresa,
vedada a sua substituigao por balancetes ou balaneos provis6rios, podendo ser atualizados
por Indices oficiais quando ericerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentagao 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 apresentacao
de balan9o patrimonial do tiltimo exerclcio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de
2015);

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

apresentaeao de balango patrimonial e demonstrag6es confabeis referentes ao perlodo
de existencia da sociedade;
8.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser
acompanhados da altima auditoria contabil-financeira, conforme dispoe o artigo 112 da

Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaraeao, sob as penas da lei, de que fal auditoria
nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

8.10.3. A comprovagao da situaeao financeira 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 aplicagao das formulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

8.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (urn) em qualquer dos
Indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devefao

comprovar, considerados os riscos para a Administracao, e, a criterio da autoridade
competente, o capital mlnimo ou o patrimonio llquido mlnimo de 10% (dez por cento) do valor

estimado da contratacao ou do item pertinente.
8.11. Quallfica9ao T6cnica
8.11.1. Comprovacao

de

aptidao

para

o

fornecimento

de

bens

em

caracterrsticas,

quantidades e prazos compatlveis com o objeto desta licitaeao, ou com o item pertinente, por
meio da apresentaeao de atestados fornecidos por pessoas jurrdicas de direito pablico ou
privado, acompanhado de instrumento de contrato ou equivalente.
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8.11.2. Comprovaeao que a empresa e cadastrada junto a ANVISA, para fo ecer item
conforme objeto desta licitagao.
8.11.1.1. 0 licitante disponibilizafa todas as informag6es necessarias a comprova

legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser feita diligencias para dirimir quaisquer
dtlvidas inerentes a veracidade das informa9des prestadas.
8.12.0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.123, de 2006, esfafa
dispensado da prova de inscrieao nos cadastros de contribuintes estadual, municipal e da
apresentaeao do balaneo patrimonial e das demonstra96es contabeis do ultimo exerclcio.
8.13. A existencia de restrieao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede

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

prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a declaracao do vencedor, comprovar a regularizagao. 0
prazo podefa ser prorrogado por igual per[odo, a criterio da administraeao pablica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.
8.15. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretafa
a inabilitaeao do licitante, sem prejulzo das sanc6es previstas neste Edital, sendo facultada a
convoca¢ao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao. Se, na ordem de
classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrigao na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizaeao.
8.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira
suspendefa a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da
mesma.
8.17. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilita9ao, seja por nao apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenfa-los em desacordo com o estabelecido
neste Edifal.

8.18. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagao, have fa nova verificaeao, 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 aceitacao da proposta subsequente.
8.19. Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitagao da pregoeira no sistema eletronico e devefa:
9.1.1. ser redigida em llngua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a tiltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

9.1.2. conter a indicaeao do banco, ntlmero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

9.2. A proposta final devefa ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no decorrer
da execu9ao do contrato e aplicagao de eventual saneao a Contratada, se for a caso.
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9.2.1. Todas as especificae6es do objeto contidas na proposta, tais como
tipo, fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.
9.3. Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e
o valor global em algarismos e par extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
9.3.1. Ocorrendo divergencia entre os preeos unitarios e o prego global, prevalecerao os

primeiros; no caso de djvergencia entre os valores numericos e os valores expressos por
extenso, prevalecefao estes ultimos.
9.4. A oferta devefa ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de prepe ou de qualquer outra condi9ao que induza o julgamento a mais de urn
resultado, sob pena de desclassificagao.
9.5. A proposta devefa obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificaedes ali contidas ou que estabeleea vlnculo a proposta de
outro licitante.

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

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido a
prazo de no mlnimo trinta minutes, para que qualquer licitante manifeste a inteneao de recorrer, de
forma motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo pr6prio do sistema.
10.2. Havendo quem se manifeste, cabefa a pregoeira verificar a tempestividade e a existencia de
motivagao da inteneao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento a pregoeira nao adentrafa no merito recursal, mas apenas verificara
as condig6es de admissibilidade do recurso: sucumbencia, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivagao -TCU Ac. 520/2014-Plenario.

10.2.2. A falta de manifestaeao motivada do licitante quanta a inteneao de recorrer importara
a decadencia desse direito.
10.2.3. Uma vez admitido a recurso, o recorrente tera, a partir de entao, a prazo de ties dias

para apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarraz6es tambem pelo sistema elettonico, em

outros tres dias, que comeearao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
10.3. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetlveis de aproveitamento.
10.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereeo
constante neste Edital.
11. DA REABERTURA DA SESSAO POBLICA
11.1. A sessao publica podefa ser reaberta:

11.1.1. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a
realizaeao da sessao ptlblica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao ptlblica,
situa9ao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2. Quando houver erro na aceita9ao do preap melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor nao assinar a contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hip6teses, serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
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11.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para
reaberta.

a sessa

11.2.1. A convocaeao se da fa por meio do sistema eletronico ("chat"), e-mail, ou, aind

simile, de acordo com a fase do procedimento licitat6rio.

12. DA ADJUDICACA0 E HOMOLOGACAO
12.1. 0 objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da pregoeira,

caso nao haja interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisao dos

recursos apresentados.
12.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologafa o procedimento licitat6rio.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Ap6s a homologagao da licitacao, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. 0 adjudicatario tefa o prazo de 02 (dois) dias tlteis, contados a partir da data de sua

convocacao, para assinar a Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito a contrataeao, e
ainda, pena de sofrer as sane6es previsfas neste Edital.
14.2.1. Alternativamente a convocaeao para comparecer perante a 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administraeao podefa
encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondencia postal com

aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02
(dais) dias titeis, a contar da data de seu recebimento.
14.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual perlodo, por
solicitacao justificada do adjudicafario e aceita pela Administragao.

14.3. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
14.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relaeao de neg6cios ali

estabelecida as disposi96es 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;
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 e reconhece os direitos da Administraeao previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. 0 prazo de vigencia da contrataeao e de 12 (doze) meses prorrogavel conforme previsao no
instrumento contratual ou no termo de referencia.

14.5. Na assinatura do contrato ou da Ata, sera exigida a comprovacao das condie6es de
habilitagao consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do

contrato ou da Ata.
14.6. Na hip6tese de a vencedor da licitacao nao comprovar as condi96es de habilitaeao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a Ata, a Administragao, sem prejulzo da
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aplicagao das saneoes das demais cominacoes legais cablveis a esse licitante, podefa
outro licitante, respeitada a ordem de classificaeao, para, ap6s a comprovaeao dos requisitos
habilitagao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao,
assinar o contrato ou a Ala.
15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as estabelecidas
no Termo de Referencia, anexo a este Edital.
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. Os crit6rios de recebimento e aceitaeao do objeto e de fiscalizagao estao previstos no Termo
de Referencia.
17. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigag6es da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referencia.
18. DO PAGAMENT0

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

19. DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS.
19.1. Comete infra9ao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a licitante/adjudicatario
que:

19.1.1. nao assinar a 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, quando cablvel;

19.1.3. apresentar documentaeao falsa;

19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.5. ensejar o retardamento da execueao do objeto;
19.1.6. nao mantiver a proposta;
19.1.7. cometer fraude fiscal;

19.1.8. comportar-se de modo inid6neo;

19.2. As sane6es do item acima tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregao que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
19.3. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaraeao falsa quanta as condi96es
de partieipaeao, quanto ao enquadramento coma ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em

qualquer momento da licitaeao, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.
19.4. 0 licitante/adjudicafario que cometer qualquer das infrag6es discriminadas nos subitens
anteriores ficafa sujeito, sem prejulzo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes saneoes:
19.4.1. Advertencia par faltas leves, assim entendidas coma aquelas que nao acarretarem
prejulzos significativos ao objeto da contrafagao;
19.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre a valor estimado do(s) item(s) prejudjcado(s) pela
conduta do licitante;

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

administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ate dois anos;
19.4.4. Impedimenta de licitar e de contratar com a administragao ptiblica pelo prazo de ate
cinco anos;
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a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejillzos causados;
19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanedes.
19.7. Se, durante o processo de aplicaeao de penalidade, se houver indlcios de pratica de infraQao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administraeao publica nacional ou estrangeira, c6pias do processo administrativo necessarias a
apuragao da responsabilidade da empresa devefao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauragao de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza9ao -PAR.
19.8. A apura9ao e a julgamento das demais infraeoes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administraeao Publica nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu
rito normal na unidade administrativa.

19.9. 0 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especlficos para apuragao da ocortencia de danos e prejulzos a Administra9ao Ptlblica resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurldica, com ou sem a participaeao de agente pablico.
19.10. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejulzos causados pela conduta do
licitante, o municlpio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
C6digo Civil.

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

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

19.12. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, a carater educativo da pena, bern coma a dano causado a Administraeao,
observado o princlpio da proporcionalidade.

19.13.

As

penalidades

serao

obrigatoriamente

registradas

no

Cadastro

de

fornecedores

inadimplentes do municlpio de lpueiras.

19.14. As sancdes por atos praticados no decorrer da contrataeao estao previstas no Termo de
Referencia.
20. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
20 1. Apds o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus pregos ao valor
da proposta do licitante mais bern classificado.
20.2. A apresenfaeao de novas propostas na forma deste item nao prejudicafa a resultado do
certame em relagao ao licitante melhor classificado.
20.3. Havendo urn ou mais licitantes que aceitem cofar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.
20.4. Esta ordem de classificaqao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contrata96es
e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu
registro cancelado nas hip6teses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
21. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Ate 03 (tres) dias dteis antes da data designada para a abertura da sessao pdblica, qualquer
pessoa podefa impugnar este Edital.

21.2. A lmpuqnrty poderd ear rceJEzada pot foma etdronfa, pelo .mall cpl.Ipuelraeaqrmall.com
ou por peti9ao dirigida oq protocolada na secao de licita96es da Prefeitura Municipal de lpueiras,
situada a Parq. da Cidade Jos6 Costa Matos, 01 -Centro -Ipueiras -CE.
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21.3. Cabefa a pregoeira, auxiliado pelos responsaveis pela elaboraeao deste Edital e seus

_E=_

decidir sabre a impugnaeao no prazo de ate 02 (dois) dias uteis contados da data de rect
crfelrfeaimpugnaeat.

21.4. Acolhida a impugnaeao, sera definida e publicada nova data para a realizaeao do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio devefao ser enviados a
pregoeira, ate 03 (tres) dias `lteis anteriores a data designada para abertura da sessao pt]blica,
exclusivamente por meio elettonico via internet, ro endereeo indicado ro Edital.
21.6. A pregoeira respondefa aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias ilteis,

ccontado da data de recebimento do pedido, e podefa requisitar subsldios formais aos responsaveis
pela elaboragao do edital e dos anexos.
21.7. As impugnag6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos ro

cchme.
21.7.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao 6 medida excepcional e

devefa ser motivada pete pregoeira, nos autos do processo de licitaeao.

22. DAs DisroslcoEs GERAls
22.1. Da sessao publica do Pregao divulgar-sera Ata ro sistema eletfonico.

22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fate superveniente que impeca a realiza9ao
cwhlwh) certame na data rnarcada, a sessao sera automaticamente transfenda para a primeiro dfa unl
subsequente, ne mesmo hofario anteriormente estabelecido, desde que nat] haja comunicaeao em
ccontfario,pelapregoeira.
22.3. Todas as referencias de tempe ro Edital, ro aviso e durante a sessao ptlblica observarao o
horfro local.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitacao, a pregoeira podera sanar erros ou falhas que
nfo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acesslvel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacao e classifica9ao.
22.5. A homologaeao do resultado desta licitagao nao implicafa direito a contrataeao.

22.6. As normas disciplinadoras da licitagao sefao sempre interpretadas em favor da ampliaeao de
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administra9ao, o
princlplo da isonomie, a finalidade e a seguranea da contrata8ao.

22.7. Os lieitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentaeao de suas propostas e a
Administragao nat sera, em nenhum caso, responsavel por esses oustos, independenternente de
condu9ao ou de resultado de processo licitatorio.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-set o dfa do inlcio
e incluir-se-a o do vencirnento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administra9at).

22.9. 0 desatendirnento de exigencias formais nao essenciais nao importafa a afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os princlpios da isonomfa e
do interesse poblico.

22.10. Em caso de divergencia entre disposie6es deste Edital e de sous anexos ou demais pe9as

que comp6em o processo, prevalecefa as deste Edital.
22.11. 0 Edital esta disponibilizado, rna lntegra, no endereco eletrchico www.tee.ce.aov.br e tambem

poderao ser lides e/ou obtidos rna sede da Prefeitura Municipal de lpueiras nos dias uteis, ro hofario
das 07:00 horas as 11 :00 horas e de 13:00 as 16:00, rnesmo endereeo e perlodo ro qual os autos
do 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. ANEX01 -Termo de Referencia.

22.12.2. ANEXO Ill -Minuta de Termo de Contrato.

22.12.3. ANEXO IV -Minuta de Proposta de Precos.
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