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Camara Municipal de

ED[TAI. DE PREGfio PRESENCIAL

PROCESS0 AI)MINISTRATIVO NS! 110301¢1CMM

EDITAI. PREGfio PRESENC[AL No 11.03to1 /Z021PP

pREfiMBtro

A C^MARA MUNICIPAL DE MOMBACA, por interm6dio da sua Pregoeira(a), toma

priblico  para  conhecimento  dos  interessados  que  na  data, horario  e  local  indicados  fafa  realizar
licitag5o na modalidade PREGfio, na forma PRESENCIAL, do tipo menor I.rape global per Item
atendendo  demanda  do(a)(s)  setor  requisitante,  conforme  descrig5o  contida  neste  Editat  e  sous
Anexos. 0 procedimento licitat6rio obedeceri a Lei n9 10520, de 2002, ao Decreto ng 3555, de 2000,
a  Lei Complementar nQ  123, de 2006,  e  subsidiariamente a I.ej  n9  8.666,  de  1993,  ben  como  a
legisla9ao  correlata,  e  demais  exjgencias  previstas  neste  Edital  e seus Anexos, aJ6m  da  seguinte
legislagao: Lei n9 8.429, de 02 de jtinho de 1992 (lei de lmprobidade Administrative;-Lei n912.527,
de 18 de novembro de 2011, a lei de acesso a informagao;

Data da abertilra da sess5o pbblica: 31 de marpo de 2021.
Horirio de ]nicio do Credencialnento: 08:30 hoTas
Horirio de [nicio da Sessfro: 08:30 horas
Tempo de Tolerancia: 10 minutos (referente ao hofario da sessfro).
EEnderepo: Trav. Dr. Ariosvaldo Costa s/n -Altos -Centre -Mombaga - Cealii - CEP: 63.610-000

1.          DO 0BIET0

1.2 Esta  licitagao  ten  como  objeto  Gontratapao  de  empresa  para  prestaFao  de  servigos  de
Assessoria e ConsuJtoria em FOLha de pagamento, gera¢o da RA]S e GFIP para atender as
demandas da camara Munidipal de Momt]ap/CE.

1.2. A licieagao sera subdivida  em Item  (S), conforme tabela  constante do Termo  de Referencia,
aanexoaopresenteprocesso.
1.3.0 criterio de julgamento adotado sera o menor ppeyo gLol]al per Item observadas as exigeneias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto is especificap6es do objeto.
1.4. Integraln este EditaL para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.4.1.      ANEXO I -Termo de Refefencia
1.42.      ANEXO II -Minuta de pt.oposta de pTeyos
1.43.      ANEXO  NI  -  Mode]o  de  declaTapao  de  cumprimento  due  requisitos  de  habilitagao

(inciso VII do artigo 49 da Lei nQ 10520, de 2002)
1.44.      ANEXO IV -Modelo de declarapao de inexist6ncia de fato superveniente impeditivo da
hal)flitagiv



1.4.5.      ANEXO V - Modelo de declaragao relativa a proibi9ao do trabalho do  menor  (Lei  nQ
9.854/99)
1.4.6.      ANEXO VI -Modelo de procuragao
1.4.7.      ANEXO VIl -Minuta do contrato
1.4.8.  AI\IEX0 Vl][ - Minuta de Declaragao de lnformag6es para o Credencjamento
1.4.9. ANEX0 IX -Minuta de Dec]arafao de Enqundramento ME/EPP

2.          DAS CONE)Ig©ES DE PARTICITAcfio
2.1.  Poderao participar deste Pregao as empresas, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da [icjtafao, conforme disposto mos respectivos atos constitutivos, que ateiiderem a todas as
exigencias, inclusive quanto a documentapao, constantes deste Edhal e seus Anexos.

2.2. Nao sera admitida nesta licita9ao a participapao de pessoas juridicas:
Z.2.1.      Com    falencia,    recuperagao   judicial,    concordata   ou    insolv6ncia,   judicialmente
decretadas, ou em proceseo de recuperagao extrajudicial;
2.2.2.      Em dissolugao ou em liquidagao;
2.23.      Que estejam suspensas de licitar e j]npedidas de contratar com qualquer 6rgao ou
entidade  da Administragao  Pdblica,  seja  na  esfera  federal,  estadual,  do  Distrito  Federal  ou
municipal, mos termos do artigo 87, inciso [[[, da Lei n° 8.666, de 1993;
2.2.4.      Que estejam impedidas de Licitar e de contratar com o MuniciF)io de MOMBACA, mos
termos do artigo 7° da I.ei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
2.2.5.      Que estejam proibidas de contratar com a AdministTagao Thblica, em raz5o de sang5o
restritiva de direito decorrente de infTapao administrativa ambiental, mos termos do artigo 72,
§ 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
2.2.6.      Que tenham sido declaradas inid6neas para licitar ou contratar com a Administra9ao
mblica;
2.2.7.      Que estejam reunidas em cons6rcio;
2.2.7.1. |ustificativa para Restri9ao ao Cons6rcio:

Nota Explicativa: 0 presents edital naopreve as condif6es de participagao de
empresasreunidasemcons6rcio, vezque a experienciapriticademonstraque as
licitap6esquepermitemessapaTticipapaosaoaquelasqueenvolvemservigos      de
grandeirulto e/ou de altacomplexidadetecnjca.
Note-se qL]e a,.aaceitagao de cons6rciosnadisputalicjfat6riasitua-se no am bito
do poderdiscricionario da administragaocontrafante, conforme art. 33, caput,
da             Lei             n.             8.666/ 1993,             requerendo-se,             por6m,
quesuaopgaosejasemprepTeviamentejustificada                                                  no
respectivoprocessoadministrativo,  conformeentendimento  dos  Ac6rdaos  de
ns.1.636/2006-P e 566/2006-pr -TCU Ac n. 2869/2012-Plenario (Item 1.7.1).

2.2.8.      Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;
2.2.9.      Estrangeiras que nao funcionem no pats;
2.2.10.   Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedap6es previstas no artigo 99 da Lei
nQ 8.666, de 1993.
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22.11.   Proibidos de patticipar de licitap6es e celebrar contratos administrativos, na forma da
legisfagiv vigente;
22.12.       Que  incidam  has  condutas  vedadas  pela  lei federal  nQ  u=I  N9  12.846,  DE  IQ  DE
AGOSTO DE 2013, inclusive com cadastro no Cadastro Nacional de Empresas Punidas -CNEP;

23. Como condig5o para participap5o no Pregao, o licitante apresentari fora dos envelopes de
habilitap5o e propostas de pregos, as segtiintes declarag6es:

2.3.1.   Que esti ciente e concorda com as condig6es contidas no  Edital e seus anexos, ben
como de que cumpre p[enamente os Tequisitos de habilitapao definidos no Edital;

2.4. 0 descumprimento de qualquer condipeo de participapao tern como consequencias:

2.4.1.Exchis5o do licitante do certame, com o n5o recebimento dos envelopes de habilitagao
e propostas de pregos, ou case ja os tenha sido recebido. seTao devoJvidos.
2.4.2. Desdassificafio da plioposta, caso ja tenha sido iniciado a fase de classificagao das
propostas;
2.43. Inal]ilitapao, caso ja tenha sido iniciado a Ease de hal]ilitagiv;
2.4.4. Demais consequencias que a legisfag5o permita.

3.          DO cRmEDEI\IaAMENITO

3.1. Antes do inicio da sessfro, o licitante, ou o seu representante, devera no Local, data e horario
indicados   no   preambulo   deste   Edital,   apresentar-se   ao(a)   Pregoeira(a)   para   efetuar  seu
credenciamento  como  participante deste  Pregao, munido  da sua carteira de  identidade, ou  de
outro dooumento equivalente, e do documento que lhe de podeTes para manifestar-se durante a
ssessao ptiblica e[n none do licitante.

3.1.1.      0  licitante  ou  o  seu  representante que  ndo  se  credenciar oil  nao  comprovar seus

poderes estara impedido de apreseTitar Lances, formular intengao de recurso ou manifestar-se,
de qualquer forma, durante a sessao.

32. Considera-se  como  representante  do  licjtante  qualquer  pessoa  habilitada,  mos  termos  do
estatuto  ou  contrato  social,  do  instrumento  pdbJico  de  procLlra¢o,  ou  particular  com  firma
reconhecida, ou documento equivalente.

32.1.     O estafuto, o contrato social ou o registro como elnpresirio individual devem ostentar
a competencia do representante do licitante para represents-Io perante terceiros.
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demais  atos  especfficos9  ao  ceTfame,  devendo  vir  acompanhado  dos  documentos  de
constituigao   da   empreca  ou   do   registro   como   empresirio   individual,   sendo   vedada  a
apresentagao   de  procuragao   ad  judjcia   qtJe   nao   mencione   especificamente   o   processo
licitat6rio em comento, conforme disp6e .

3.2.3. Tanto na qualidade de s6cios como de procutndor, devefa, para fins de credenciamento
ser juntado os atos constitutivos da empresa com seus eventuais aditivos consolidados e o RG e
CPF dos s6cios.

3.3. Cada credenciado poderi representar apenas urn licitante.

3.4. 0 licitaDte que nao se credenciar poderi entregrr a dec]arapao de ctimtirimento dos
requisitos de ttat]iLitapao e os envelopes de propostas de iire9os e hal]nitapao, contudo, nao
podefa folmular lances e se manifestar na sessao.

3.5. Nos casos de ME e EPP, apresentar tamb6m declarng5o de que atende os requisitos do Art. 3Q
da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, para que posca fazer jus aos beneficios

previstos na referida Lei, conforme modelo anexo deste edhal. A nao apresentagao da presente
declaragao, na forma aqui exigida, impLicari na decadencia do diretto aos beneflcios previstos na
Lei Complementar 12 3/2 006.

3.6. Deveri ser apresentada Declarapao constante no Anexo IX para fins de credenciamento.

3.7.  Ap6s  o  prazo  de  tolerancia,  nenhum  documento  poderi  mats  ser  recebido  para  fins  de
credenciamento.

4.         DA ABERTURA DA srssao

4.1.      Ap6s o CTedenciamento, a abertura da presente licitapao dar-se-a em sessao ptibtica, na data,
horario e Local indicados no pTeambuLo deste Edital, quando o lichante, ou o seu represelttante, ap6s

7 Devem ser especjficados os poderes e a quem sao dirigidos, sob pena de invalidade dos lances ofertados ou
recurso interposto.
8 C6digo Civil:

Art. 654. Todas as pessoas capazes sao apeas para dar prooura¢o mediante instnimento particu)ar, que valera
desde qLLe tenha a assinatura do outongante.
§1QL)
§ 29 0 terceiro com quem o mandatano tratar podefa exjgir que a procuragao traga a fima reconhecida.
9 C6digo Civil:

Art, 661. 0 mandato em termos gerais s6 confers poderes de administrapao.
§  1Q  Para  alienar,  hipotecar,  transigir,  ou  praticar  outros  quaisquer atos  que  exorbitem  da  administra9ao
ordinaria, depende a proouracao de poderes especiajs e expressos.
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a fase de credenciamento, deveri apresentar ao(a) Pregoeira(a) (a) os seguintes documentos:

4,1.1.      Declara9ao de oumprimento dos requisites de habilita9ao (conforme modelo anexo),
caso ji nao tenha apresentado;

4.1.2.      Envelopes  da  proposta  de  precos  e  da  documentapeo  de  habilita9ao,  separados,
fechados  e  rubricados  no  fecho,  opacos,  contendo  em  suas  partes  externas  e  frontais,  em
caracteres destacados, os seguintes djzeres:

ENVELOpE NO 1 _ pROpOsTA DE pREaps
ctMARA MiiNlcmAI. I)E MOMBAqu/cE
PREGAO PRESENCIAL No 11.03.01/2021PP

qLAzfio SOCIAI. DO LIC[TANTB
CNPJ NO X"

ENVELOpE NO 2 - DOcuMENTnIAO DE HABILITA¢O
chMARAMUNICIPAI.DEHOMBAqu/CE
PREGAO PRESENCIAL No 11.03.01/2021PP

OAzfioSOCIALD0LICITANTE)
CNP] N° XXXX

4.2.      Seiii admitido  o  encaminhamento  dos envelopes per via postal  ou  outro  meio  similar  de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregLies ate 1 (uma) hora antes da
abertura da sess5o prib]ica.

4.2.1.      Nessa hip6tese, os dots envelopes deverao ser acondicionados em  inv6lucro inico,
endereyado dil.etamente a Comissao, com a seguinte identificafao:

A COMISSAO DE LICITACAO

CAMARA MUN[apAL DE MOMBAqu/CE
PREGA0 PRESENCIAL Nell.03.01/2021PP
SESSAO EM 31/03/2021, AS 08:30 I]ORAS

4.Z.2.      Os envelopes que nao forem entregLles nas condi96es acima estipuladas nao gerarao
efeitos como proposta.

4.3.                    A declara9ao faJsa relative ao cumprimento de qualquer condi9ao sujeitari o licitante
as sang6es previstas neste Edital.

DA FRAUDE AO PROCESS0 LICITAT6RIO:
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4.4. O(a) Pregoeira(a) informari aos licitantes que:

4.4.1.  Somehoe  podefao  usar a palavra, us licitantes  que tenham  obtido  autorizagao  pr6via
do(a) Pregoeira(a), podendo este, ate excluir o licitante do cerfame tendo coTno fundamento o
At+ 5a da Lei Anticorrupgao - Lei nQ 12.84610.
4.42.  A]6m  da  exch]s5o  do  cehame,  os  ncitantes  que  jmpedirem,  pert.Irl]areni  ou
frandares o processo Licitatirio serio punidos come rege a le9islap5o;
4.43.  Seriio  apurados  os  atos  que  correspondem  a  frustTar  oLi  FraLidar,  mediante  ajuste,
combinagao ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitat6rio

ptiblfro;
4.4.4. A16m dessas premisffisi constitui i]icfro punivel afastar ou procurar afastar licitante, por
meio de fraude ou oferecimento de vantngem de qualquer tipo;

5.           DA PROPOSTA LDE PPRECOS

5.1.                   A proposta deveri ser apresentada em via inica original  e numerada(se possivel),
com todas as folhas rubricadas, devendo a tiltima folha vir assinada pelo  representante legal  do
licitante  citado  na  documentatio  de  habilitagao,  em  lingiingem  clara  e  concisa,  sem  emendas,
acr6scimos, borr6es, rasLiras, ressalvas, entrelinhas OLI omiss5es que acarretem lesao ao direito dos
demais licitantes, prejuizo a administragao ou impegam a exata compreensao de seu contet[do, com
as especifica96es tecn.icas, quantitativos e, quando for o caso, prazo de garantia (nfro inferior a 60
dias), devendo ser indicada a march e/ou fabricante do produto e demats informag6es relativas ao
ben ofertado.

5.2.      A apresentapao da proposta  implica plena aceitag5o, por parte do  licitante, das condig6es
esfabelecidas   neste   Edital   e  sells  Anexos,   ben   como   obrigatoriedade   do   cumprimento   das
disposi96es  nela  contidas,  assumindo  o  proponente  o  compromisso  de  executar  o  objeto  desse
certane  mos  seus  termos,  ben  colno  fomecer  todos  os  materiais,  equjpamentos,  ferramentas  e
utensflios  necessarjos,  em  quantidades  e  qualidades  adequadas  a  perfeita  exeoug5o  contratual,

p romovendo, quando requerido, sua substituigat).

5.Z.1.     A   Contratada   devera  arcar   com   o   Gnus   decorrente   de   eventual   equivoco   no
dimensionamento  dos quantitativos de sua proposta,  inclusive quanto  aos  custos variaveis
decorrentes   de   fatores   futuros   e   incertos,   devendo   complementhlos,   caso   o   previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfat6rio para o atendimento ao objeto da licitacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados mos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°

10 0 art. 59 da referida Lei djz o segujnte:

Art. 59. Constituem atos [esivos (..):
IV - no tocaltte a licitag6es e contratos:
b) impedir, perturbar ou fraudar a rea]izac5o de qua]quer ato de procedimento licitat6rio ptiblico;



5.3. 0  nao  cumprimento da entrega da dooumentapao dentro dos prazos estabelecidos acarretard
desclassificagao/inabflita9ao,  sendo  convocado  o  licitante  subsequente,  e  assim  sucessivamente,
observada a ordem de classificafao.
5.4.   0   licitante   nao   poderi  cotar  proposta   com   quantifativo  de   Prefo   Unitirio   inferior   ao
determinado no edital.
5.5. Nos pregos propostos ji estarao incluidas as despesas referentes a frete, tributos e demais Gnus
atinentes a entrega do objeto.
5.6. Ap6s a apresentagao da proposta nao caberi desistencia.

6.          DA CLASS]F[CA¢O DAS PROPOSTAS

®     :±)am°(eai pcroe:f°oeiraE(daa)d:e¥m:sasrepqru°£:¥==een::sas'n=C]=:grn::ea::,eaL= ::eis=°,
ap resentem irregularjdades ou defejtos capazes de dificulfar o julgrmento.
6.2.      A desclassifica¢o de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Afa.
6.3.      O(a)  Pregoeira(a)  classificari o autor da proposta de menor pre9o e aqueles  que tenham

apresentado   propostas   em   valores   sucessivos   e  superiores   em   ate   10%   (dez   por   cento),
relativamente a de menor prego, para participapao na fase de lances.

6.3.1.     Quando  nao  forem verificadas,  no  minimo,  tres  propostas  escritas  de  pregos  nas
condic6es definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeira(a) classificari as melhores propostas
subsequentes, ate o malimo de tres, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os pregos oferecidos.

7.          DA FORMUIAcfio DOS LANCES
7.1.                    Classificadas as propostas, de acordo com o  Edital, o(a)  Pregoeira(a)  dafa  inicio  a
etapa  de  apresenta9ao  de  lances verbais  pelos  licitantes,  que  deverao  ser  formulados  de  forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.1.1.     0 lance devefa ser oferfado pelo preyo unitino por Item
7.1.2.     Na fase de lances, o lance final devefa atingir prefo ig`ial ou inferior ao limits mirimo
constante no Termo de  Refel.encia  no Anexo  I  do  Edital. Caso  nao seja  realizada a fase  de
lances, o licitante que cotou na proposta o menor prefo devefa reduzi-lo a urn valor igual ou
inferior ao ljmite maximo do referido Termo de Referencia.

7.2.      0(a) Pregoeira(a) convidari jndividua]mente os ]jcitantes classificados, de forma sequencial,
aapresentarlancesverbajs,apaitirdoautDrdapropostaclassificadademajorpre9oeosdemais,em
ordem decrescente de valor.
7.3.      A desistancia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeira(a), implicara
a exclusao do licitante da etapa de lances e a manutenEao do ultimo prego POT ele apresentado, para
efeito de ordenagao das propostas.
7.4.      Encerrada a etapa de lances, na Hip6tese de participacao de Microempresas ou Empresas de
Pequeno   Porte,   em   cumprimento   ao   que   determina   a   Lei   Complemenfar   n9   123/2006,   a
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microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que se enquadre mos termos do art. 34,
da Lei Federal ng 11.488/2007 e que ofertou lance de ate 5% (cinco por cento) superior ao menor

pre9o  da  arrematante  que  nao  se  enquadre  nessa  situapao  de  empate,  sera  convocada  pelo(a)
Pregoeira(a), para, no prazo de 5  (cinco)  minutes, utilizando-se do direito de preferencia, oferfar
novo lance inferior ao meJhor Janoe registrado, sob pena de precJusao.

7.4.1.  0  disposto  no subitem  12.6  nao se aplica quando a melhor oferta valida tiver sido
apresentada por microempresa ou empreca de pequeno ports.
7.4.2. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabe]ecido,
serao convocadas as demais licitantjes ME/EPP qLie se enquadrem naquele intervalo de 5%,
na ordem de classifica9ao, para o exercicio do mesmo direito.

7.6.      Havendo  eventual  empate  entre  propostas,  ou  entre  propostas  e  lances,  o  criferio  de
desempate  sera  aquele  previsto  no  artigo  39,  §  29,  da  Lei  ng  8.666,  de  1993,  assegurando-se  a

preferencia, sucessivamente, aos bens e servigos:
a)       produzidosno pats;
b)      produzidos ou prestados por empresas brasi]eiras;
c)       produzidos   ou    prestados   por   emprecas   qiie    invistam   em    pesquisa   e    no
desenvolvimento de tecnologia no Pats.

7.6.1.      PeTsistindo o empate, o criterio de desempate sera o sorteio, em ato ptiblico, paTa o

qual os licitantes serao convocados.
7.7.      Apurada a proposta final classificada em pTimeiro Lugrr, o(a)  Pregoeira(a) poderi negociar
com  a  licitante  para  que  seja  obtido  melhor pre€o,  observado  o  cTit6rio  de  julgamento,  nao  se
admitindo negocinr condi95es diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.8.      Ap6s a negociagao do prego, o(a) Pregoeira(a)(a) iniciara a fase de aceitagao e juLgamento da

proposta.

0DAS OST8.          DA ACEITA

8.1.      Como  condigao  prevfa  a  aceitapao  da  proposta,  caso  o  licitante  detentor  da  proposta
classificada em lirimeiro lugar o(a) poderi consultar o Portal da Transparencia do Governo Federal

{wwwErortaldirfulEparen dagov.I]r <htlp:/^^mn.r.peTtakhtTapsperenctrybr>), segiv Despcas -
Gastos Diretos do Govemo - FavoTecido a)essoas fisicas, empresas e outros)", ben como o Portal de
Transparencia do Govemo do Estado do Ceafa e do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do
Ceari, para verificar se o somat6rio dos valores das ordens bancirias por ele recebidas, no exercicio
anterior, extrapola o Limite  de  R$  3.600.000,00  (trfes milh6es e seiscentos mfl  rcais), previsto  Ilo
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 inicio de atividade no exercicio cousiderado.

8.1.1.      Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta tamb6m abrangeri o
exercicio  corrente, para  veriflcar se o  somat6rio  dos valores das ordens  bancarias  por ela
recebidas, ate  o  mss anterior ao  da sessao  pdblica  da  licifagao,  extrapola  os  ]imites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que tlata o artigo 3°, es 9°-A e
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8.2.       Nao ocorrendo situacao de recusa com base na hip6tese acima, o(a) Pregoeira(a) examinard a

proposta cLassificada em  primeiro  lugar quanto  a  compatibilidade  do  prefo  em  relafao  ao  valor
estimado  para  a  contratagao  e  sua  exequibilidade,  ben  como   quanto  ao   cumprimento   das
especificag6es do objeto.
8.3.      O(a)   Pregoeira(a)(a)   taml)em   poderi  so]jcitar  ao   licitante   qLle   apresente   documento
contendo o detalhamento da proposta, para fins de verifica9ao de sua exequibilidade, sob pena de
nao acejtagao da proposta.
8.4.      Sera desclassificada a proposta final que:

8.4.1.      Contenha vicios lnsanaveis ou tlegalidades;
8.4.2.      Nao apresente as especificaF6es t6cnicas exigidas pelo Projeto Bdsico ou Termo de
Referencia;
8.4.3.     Apresentar prefos finais superioTes ao valor miximo estabelecido neste Edital;
8.4.4.     Apresentar pre9os unitirios superiores aqueles  constantes  da  Planilha  de  Gusto  e
Forma9ao de Pregos, obseTvados os principios da razoabnidade e da proporcionalidade;

8.5. Tamb6m sera descLassificada a proposta final que:
a.       Apresentar  pregos  manifestamente  inexequiveis,  assim  considerados  aqueles  que,
comprovada[nente,  forem   insuficientes  para  a  cobertura  dos  custos  decorrentes  da
contrata€ao pretendida;
b.       Nao  vier  a  comprovar  sua  exequibilidade,  em  especial  em  relagao  ao  pre9o  e  a
produtividade apresenfada,

8.5.1.     A inexequibilidade dos valores referentes a items isolados da planilha de custos, desde

que   nao   contrariem   instnimentos   legris,   nfro   caracteriza   motivo   suficiente   para   a
descLassificagao da proposta.
8.5.2.      Se  houver  indicios  de  inexequibhidade  da  proposta  de  prefo,  ou  em  caso  da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligencia, na forma do
§3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, paTa efefro de comprovapao de sua exequibilidade,
podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedinentos:

8.5.2.1.          Questionamentos junto a pl.oponente para a apresenfa9ao de justificativas e
comprovac6es em relapao aos custos com indicios de inexequibiJidade;
8.5.2.2.          Verifica9ao    de   acordos   co]etivos,   conven96es    coletivas    ou    sentenfas
no rmativas em dissidios coletivos de trabalho;
8.5.2.3.           Pesquisas em 6Tg5os pfro]icos ou empresas privadas;
8.5.2.4.          Verifica9ao   de   outros   contratos   que   o   proponente   mantenha   com   a
Administra9ao ou com a injciativa privada;
8. 5.2.5.          Demais verifica96es que porventura se fizerem necessarias.

8.5.3.      Qualquer  interessedo  poderi  requerer  que  se  I.ealizem  diligencias  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das pTopostas, devendo apTesentaT as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.
8.5.4.      Quando o licitante apresentar prego final  inferior a 50%  (cinquenta  por cento)  da
media dos pre9os ofertados para o  mesmo ITEM, e a inexequibiJidade da proposta nao  for
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desclassificagao,   poderi   ser   feita   realiza5ao   de   diJigencias   para   aferir  a   legalidade   e
exequibilidade da proposta.

8.6.      Havendo   necessidade   de   analisar  minuciosamente   os   documentos   apresentados,   o(a)
Pregoeira(a) suspendefa a sessao, informando a nova data e horario para sLla continuidade.
8.7.      Se a proF)osta classificada em primeiro lngar nao for aceitivel, ou for desclassificada, o(a)
Pregoeira(a) examinafa a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de c]assificagao,
ate a apura9ao de uma proposfa que atenda ao Edital.

8.7.1.   Nessa situafao, o(a) Pregoeira(a) poderi negociar com o ]icitante para que seja obtido
P rego melhor.

8.8.      No julgamento das propostas, o(a) Pregoeira(a) poderi sanar erros ou falhas que nao
alterem sua subsfancia, mediante deapacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de ctassificagao.

8.9.      Aceita a proposta classificada em primeiro lngar, o licitante devefa comprovar sua
condi9ao de habi]ifa9ao, na forma determinada neste Edital.

9.          DA HABILITACAO

9.1.      Como  condigao pr6via ao  exame da documentagao de habiJitagao  do licitante detentor da
proposta   classificada   em   primeiro   lugar,   o(a)    Pregoeira(a)    podefa   verificar   o    eventual
descumprimento das condig6es de participapao, especialmente quanto a existencia de can5ao que
impeya  a  participagao  no  certame  ou  a  futura  contratag5o,  mediante  a  consulta  aos  seguintes
cadastros:

a)            CADASTRO DE FORNECEDORES DA CAMARA MUN[C[PAL DE MOMBA9A;

b)         Cadastro   Nacional   de   Empresas   [nid6neas   e   Suspensas   -   CE[S,   mantido   pela
Controladoria-Geral                   da                   Uniao                   (www.portaldatransparencia.gov.br./ceis
<http:././www.portaldatransparencia.gov.br,/ceis>);

c)          Cadastro Nacional de condenap5es civets por Atos de lmprobidade Administrativa,
mantido                      pelo                      Conselho                      Nacional                      de                      |ustiga

(wwi^rm.I jLLSJ]r./lmpli]bldnde adm./comhar reqiieTrtyl]p
<http: ,/./\Arwwmj.jmJ]r,/lmprohidrde adm/colmhar nHngrrfu|]hp>).

9.1.1.     A consulta aos cadastros sera redizada em none da empresa Licitante e tamb6m de
seu s6cio majoritirio, por forpr do artigo 12 da I.ei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as
san96es  impostas  ao  responsavet  pela  pritica  de  ato  de  improbidade  administrativa,  a
proibi9ao de contratar com o Poder Pdblico, inclusive POT interm6dio de pessoa juridica da
qual seja s6cio majoritirio.
9.1.2.     Constatada a existencia de san¢o, o(a) Pregoeira(a) reputari o licitante inabilitado,
por falta de condjgao de participagao.

9.2.      Nao ocorrendo inabi]itapao, a documentagao de habilita¢o do ]icitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar sera veTfficada.

9.2.1.     Os  documentos  podefao  ser  apresentados  em  original,  em  c6pia  autenticada  por



qffiBRE

®

Camara Municipal de

care6rio competende ou por servidor da Administra¢o, ou por meio de publicagao em drgao da
inprensa oficial.

93.      Para a habilitag5o, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

9£.1.  Relatives i Habi]itacfo luridica:

a. No caso de empresirio i.ndividual: inscri9ao no Registro mblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
b.   Em   se   tratando   de   Microempreendedor   lndividLial   -   ME]:   Certificado   da   Condigao   de
Microempreendedor ]ndividiial -CCMEI, na forma da Resolufao CGSIM nQ 16, de 2009, cuja aceitagao
ficara condicionada a verificag5o da autenticidade no sffio www_Dortaldoemt]reendedor.gov.br:
c. No caso de sociedade empresiria ou empresa individual de responsal)ilidade limitada -
EIRELl:  ato  constitutivo,  estatilto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta
Ccomercia] da respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus administradores;
d. No caso de sociedade sin.pLes: inscrigao do ate constitutivo no Registro Civil das Pessoas |uridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indica9ao dos seus administradores;
e. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela Junta Comercial
ou  pelo  Registro  Civil  das  Pessoas  |undicas,  conforme  o  caso,  que  comprove  a  condipao  de
microempresa ou empresa de pequeno porte, mos termos do artigo 8° da lnstrug5o Norniativa n° 103,
de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Com6rcio - DNRC;
LOs documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteTap6es ou da consolidagao
respectiva;

idade Fiscal e TrabalJiista;.3.2.   Relativos a

a.          Prova de inscrigao no cadastro Nacional de pessoas |uridicas;
b.          Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  mediante  certidao  conjunta  negativa  de
debitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributes federais e a Divida Ativa da Uniao;
c.           Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicilio  ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
d.          Prova de regularidade relati`ra ao Fundo de Garantia do Tempo de servigo (FGTS), mediante
Certificado de Regularidade do FGTS;
e.          Prova  de  inexistencia  de  d6bitos  inadimplidos  perante  a  |ustiga  do  TTabalho,  mediante
Certidao Negativa de D6bitos Tral]alhistas (CNDT), ou certidao positiva com efeitus de negativa.

9.3.Z.1.             As  microempTesas ou  empresas de pequeno  ports, ou  cooperativa  enquadrada  no
artigo 34 da Lei nQ 11.488, de 2007. devefa apresentar toda a documentxpao exigida para efeito de
comprovag5o de regLIlaridade fiscal, mesmo que esfa apresente alguma restri95o, sob pena de ser
inabilitado.
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9.3.3.   Re]ativos a oualificacao Econ@mico-Financeira:

Certidao  negativa  de  falencia  ou  recuperagao  judicial,  ou  liquidagao  judicial,  ou  de
exeougao patrimonial conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou
de seu don.icflio, dentro do prazo de validade previsto na pr6pria certidio, ou na omissao
desta, expedida a memos de 30 (tTinta) dies contados da data da sua apresenta9ao;

d.                 balanap patrinonial e demonstrag:6es contfroeis do tiltimo exerciefo social, ji exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,
vedada   a   sua   substituifao   por   balancetes   oLi   balan;os   provis6rios,   podendo   ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (tres) meses da data de
apresentap5o da propostzL devidamente rngistrado no 6rgao competente.

b.1) para fins de gozo dos beneficios dispostos na Lei Coniplementar n9 123„006, as licitantes
que  forem  optantes  pelo  simples  nacional  deverao  apresetfar  certidio  de  enquadramento
emitida pela Receita Federal do Brasil, e declara9ao de enquadramento em conformidade com o
art. 39 da I.ei Complementar n9 123/206, afirmando ainda qLie nao se enquadram em nenhuma
das hip6teses do § 4€ do art. 39 da I.ei Complementar nQ 123/2006.

93.4.  Relativos a Qualificag5o T6cnica:

a.    A  licitante  deveri  apresental-  o(s)  atestado(s),  emitido(s)  pot-  pessoa  juridica  de  direito
ptiblico ou privado, qLie Licifante ja forneceu satisfatoriamente o objeto da licitapao;

9.3.5.   Documentos GomDLementares:

a.        Declarapao,  sob  as  penalidades  cal]iveis,  da  inexistencia  de  fatos  supeTvenientes
impeditivos para a sua habilitryao neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b.       Declarap5o de que a empresa hao utiLiza mao-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme lei nQ 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decrel]o n9 4358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.

9,4,      A comprovagiv dos requisitos de habilitagao sera exigida do licifrote de acordo com o vulto e
a complexidade do objeto.
95.       0  licitante  que  ja  estiver  cadastrado  no  CADASTR0  DE  FORNECEDORES  DA  CAMARA
MUNICIPAL DE MOMBAqA, en) situa9ao regular, ate o terceiro dia fltil anterior a data da abertura da
sessao  pdblica,  ficari  dispensado  de apresentar os  documentos  comprobatorios  abrangidos  pelo
referido cadastro que estpjam validados c atLlalizndos.

95.1.     A verificapao se dafa niediante consulta, realizada pelo(a)  Pregoeira(a), devendo  o
resultado ser impresso e anexado ao proceso.
9.5.2.      Na hip6tese de algum documento que ja conste do  CADASTR0  DE  FORNECEDORES
DA CA.MARA MUNICIPAL DE MOMBA9A  estar com o seu prazo de validade vencido, e caso o(a)
Pregoeira(a)  nao  logre  exito  em  obter a ceTtidao  correspondente atraves do sitio oficial,  o
licitante devefa apresentar imedjatamente documento `falido que comprove o atendimento ds



exigencias deste Edital, sob pena de inabititapao, ressalvado o disposto quanto a comprovagao
da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei ng 11.488, de 2007.
9.5.3.      0 licitante obriga-se a decLarar, sob as penalidades legais, a superveniencia de fato
impeditivo da habi]jtagao.

9.6.      Sera   inabilitado  o  licitante  que  n5o  comprovar  sua  habj]ifa9ao,  deixar  de  apresentar

quaisquer  dos  documentos  exigidos  para  a  habilitagao,  ou  apresenti-Ios  em  decacordo  com  o
estabelecido nests Edital, ressalvado o djsposto quanto a comprova9ao da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo  34 da Lei  ng
11.488, de 2007.

9.6,1.      No caso de inabilitapao, o(a) PregoeiTa(a) retomari o procedimento a partir da fase de
julgamento  da  proposta,  examinando  a  proposta subsequente  e,  assim  sucessivamente,  na
ordem de classificagao.

9.7.       Para fins de habiLitagao, o(a)  PTegoeira(a)  poderi obter certid6es de 6rgaos ou  entidades
emissoras de certiddes POT sitios oficiais`
9.8.       Nao serao aceitos documentos com indica9ao de cNpl diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.9.       Havendo necessidade de analicar minuciocamente os documentos exigidos, o(a) Pregoejra(a)
suspenderi a sessao, informando a nova data e hofario para a continuidade da mesma.
9.10.    No juLgamento da habilitapao, o(a) Pregoeira(a) podefa sanar erTos ou falhas que nao alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilita9ao.
9.11.    Constatado  o  atendimento  is  exigencias  de  habnha95o  fixadas  no  Edital,  o  licitante  sera
declarado vencedor.

9.11.1.   Caso  o  licitante     microempresra  ou  empresa  de  pequeno  porte,  ou  cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nQ 11.488, de 2007, havendo alguma restrigao na comprovagao
de sua regularidade fiscal, ser-Ihed assegurado o prazo de 05 (cinco) dias dteis, a contar do
momento em qLie for declarado vencedor do certame, prorrogivel por igual periodo, para a
regulariza9ao   da  documentagao,  pagamento   ou   parcelamento   do  d6bito,   e   emissao   de
eventuais certid6es negrtivas ou positivas com efeito de certidfro negative.
9.11.2.   A  prorrogagao  do  prazo  a  que  se  refere  o  subitem  anterior  deverii  sempre  ser
concedida pela Administragao quando requeTida peLo licitante, a nao ser que exista urgencia na
contrata95o ou prazo iTisuficiente prra o empenho devidamente justificados.
9.11.3.   A  declaragao  do  vencedor  de  que  trata  este  subitem  acontecefa  no  momento
imediatamente posterior a fase de habjJitapao, agLiardando-se os prazos de regularizagao fiscal

para a abertura da fase recursal.
9.11.4.   A  nao-regularizapao  da documentaFao, no prazo previsto,  im|]licafa decadencia  do
direito a contrata¢o, sem prejuizo das cang6es previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993,
sendo   facultado   a  Administra¢o   convocar  os   licitantes   remanescentes,   na   ordem   de
classificacao, ou revogar a Licita9ao.

9.12.    Da sessao ptiblica do Pregao sera lavrada Ata, que mencionari todas os licitantes presentes,



os  la.nces  finais  oferecidos,  ben  como  as  demais  ocoITencias  que  interessarem  ao  julgamento,
devendo a Ata ser assinada pelo(a) Pregoeira(a) e por tndas us licitantes presentes.

10.        DOS RECURSOS

10.1.    Declarado o vencedor, e dapois de decorrida a fase de regularizapao fiscal, caso o licitante
vencedor sqja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34
da Lei nQ 11.488, de 2007, qualquer ljcitante podera ac final da sessao pdl]lica, de forma imediata e
motivada, manifestar sua inten¢o de recolTer, quando lhe sera concedido o prazo de tras dias para
apresentar as raz6es do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarein  contra  raz6es  em  iguaL  prazo,  que  comefari  a  contar  do  tinino  do  prazo  da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses,
10.2.    A  falta  de  manifestagao  imediata  e  motivada  do  licitante  quanto  a  intengao  de  recorrer
importatii a decadencia desse direfro.
103.    Cabe  ao(a)  Pregoeira(a)  receber,  examinar  e  dchdir  os  recursos,  encaminhando-os  a
autoridade competente quando mantiver sua decisao.

103.1.   A  analise  quanto  ao  recebimento  ou  nao  do  recurso,  pelo(a)  Pregoeira(a}  ficafa
adstrita a verifica9ao da tempestividade e da existencia de motivapao da intengao de recorrer.

10.4.    0 acolhimento de recurso, pelo(a) Pregueira(a), ou pela autoridade competence, conforme o
caso, importari invandapeo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.5.    Nfro serao conhecidos os rec'ursos qujas raz6es forem apresentadas fora dos prazos legais ou
de maneira nao escrita,

11.       DAAprul]Icngfro E IIOMoroGAcao
11,1.    0   objeto   da  licitapao  sera  a¢judicado  ao  licitante  declarado  vencedor,  por  ato   do(a)
Pregoeira(a), caso nao haja interposi¢o de [calrso, ou pela autoridade competente, apes a regular
decis5o dos recursos apresentados.
112.    Apes a fase recursal, constatada a Tegularidade dos atos praticados, a autoridade competente
ho mologari o procedimento licitatorio.

E      I)o oenrmiL['o o[I NOTA I)E nrmlllo ou nlsThllHERTO EQUIV^|JqulE
12.1.    Apes a homoLogagao da licitapat], a Adjudicatiria tern o prazo de ate 05 (cinco) dias dteis,
contados a partir da data de sua con`rongao, para assinar o Contrato ou retinr a Nota de Empenho
ou  instTumento  equivalents,  conforme  o  caso, sob  pena de  decair do  direito  a  contratagao,  sem
prejuizo das sanf6es previstas neste EditaL

12.1.1.   0 prazo previsto no subitem anterior podefa ser proTrogado, por igual perfodo, por
solicitapeo j ustificada da Aqj udicatiria e aceita pela AdministTapao.

1Z2.    Se a Adjudicataria, no ato da assinatura do ContTato oil da retirada da Nota de Empenho, nao
comprovar  que  lnantim as condig6es de habilitagiv, ou  quando,  injustificadamente,  renlsar-se a
assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, poderi ser convocado outro licitante, desde que
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respeitada a ordem  de  cLassificagao,  para, ap6s feita a negociajao,  verificada a aceitatiLidade  da
proposta  e  comprovados  os  requisites  de  habilitagivo,  celebrar  a  contratapao,  sem  prejuizo  das
sang6es previstas neste Edital e das demais cominap6es Legris.
123.    A Contratada ficafa obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou
supress6es que se fizerem necessirios, ate o Jimite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

123.1.   As supress6es resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder
o limife de 25% (vinte e cinco por cento}

12.4.    i vedada a subcontratagao total do objeto do contrato.
12.4..1.   E permitida a subcontracagao parcial do opjeto do contrato, desde qtle autorizado pela
CAMARA MUNIC[PAI. DE MOMRAqA.

12.5.    A Contratada deveri manter durante toda a exec`i¢o da contratagao, em compatibilidade
com as obrigap6es assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagiv.
12.6.    Dura.nte  a  vigencia  da contrata9ao, a  fiscaliza¢o  sera  exercida  por  urn representante  da
Contratante,  ao  qual  competiri  registrar  em  relatorio  todas  as  ocorfencias  e  as  deficiencias
verificadas e di.rimir as dtividas que suTgirem  no curso da execu¢o  do contrato, de tudo  dando
ciencia a Administragao.

13.      nAVIGEilaAnAcourRATAgio
13.1.    0 prazo de vigencia da contratagao sera de acordo com o Anexo I - Termo de Referchcia e
Minuta de Contrato, a partir da data da assinat)Ira do instnimento de contrato, ou da data da retirada
da Nota de Empenho, mos termos do altigo 57 da lei n9 8.666, de 1993.

14.       DO PREC0
14.1.    Os pre9os poderao ser rcajustndos de acordo com as hip6teses legais e seguindo o  indice
INPC.

15.        DAS OBRIGAqoES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1.    As obrigap5es da Contrafaute e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referencia e
no instrunento de Contrato, quando for o caso.

16.      Do pAGAnmlTo
16.1.    0  piaro  para  pagamento  sera  de  ate  30  (trinta)  dias,  contados  a  partir  da  data  do
adimplemento da obrigapao e apTesentapao da Nota Fiscal/Fatura peta Contratada.

16.1.1.   Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultTapassem o montante de
R$  8.000,00  (oito  nil  reais)  deveTao  ser  efetuados  no  prazo  de  ate  5  (cinco)  dias  titeis,
contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, mos termos do art. 59, § 3Q, da Lei n9
8.666, de 1993.

162.    0  pagamento  somente  sera  efetuado  ap6s  o  eratestop,  pelo  selvidor  competente,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conteri o defalhamento do objeto contratual.

162.1.   0  "atesto"  fica  condicionado  a  verificagao  da  conformidade  da  Nota  FiscalITatura

apresentada pela Contratada com os produtos efetivamente entregu es.
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16.3.    Havendo  erro  na  apresenta9ao  da
contratapao,  ou,  ainda,  circunstancia  que

a

Nota  Fiscal/Fatura  ou  dos  documentos  pertinentes  a
impepr  a  liquida9ao  da  despesa,  o  pagamento  ficara

pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras.  Nesta hip6tese, o prazo para
pagamento iniciar,se-a ap6s a comprovag5o da regularizapao da situa9ao, nao acarretando qualquer
Gnus para a Contratante.
16.4.    Sera efetuada a reten9ao ou givsa no pagamento, proporcional a irregLilaridade verificada,
sem prejuizo das san96es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.4.1.   nao produziu os resu]tados acordados;
16.4.Z.   dejxou  de executar as atividades contratadas, ou  nao as executou  com a qualidade
min ima exigjda;
16.4.3.   deixou  de  utilizaT  os  materiais  e  reculsos  humanos  exigidos  para  a  exeoucao  do
contrato, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior i demandada,

16.5.    Antes  do  pagamento,  a  Contrafante  realizari  consulta  aos  sitios  ofLciais,  para  verificar  a
manutengao das condi£6es de habiLita9ao da Contratada.

Parigrafo onico.          A Contratada regularmente optante pelo simples Nacional, instituido
pelo  artigo  12  da  Lei  Complementar  nQ  123,  de  2006,  nao  sofreri  a  retengao  quanto  aos
impostos  e  contribui96es  abrangidos  i]elo  referido  regime,  em  relapao  as  suas  receitas
pr6prias, desde que, a cada pagrmento, apresente a declara9ao de que trata o  artigo  6°  da
Instru9ao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

16.6.    0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante dep6sito em
conta corrente, na agencia e estabelerimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislapao vigente.
16.7.    Sera cousideTada como data do  pagamento  o  dia em  que constar como  emitida  a  ordem
bancaria paTa pagamento.
16.8.    A Contratante nao se responsabilizari por qualquer despesfa que venha a ser efetuada pela
Co ntratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
16.9.    Nos casos de eventuats atrasos de pagalnento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de  alguma  forma  para  tanto,  o  valor  devido  devefa  ser  acrescido  de  encargos   morat6rios
proporcionais aos dias de atraso, apurados deede a data Limite prevista para o pagamento ate a data
do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis per cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

= I x N x VP
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = indice de atualjzapao financeira, calculado segundo a formula:

N = NdmeTo de dias entre a data limde prevista para o pagamento e a data do
efedvo paganento
VP = Valor da Parcela em atraso



tiEEfty

17.       DA DOTAcao oRCAMmITARIA

a

Camera NuhicipaL de

17.1.                 As  deapesas  decorrentes  da  pTesente  contratapao  correrao  a  conta  de  recursos
especfficos consignadus  no Orpemento  da chMARA MUN[C[PAL  DE  MOMBAQA deste  exercicio,  na
dotagfro  abaixo  discrilninada:  Exenrfeio  2021  Atividade  0101.010310001.2.001  Manutengao  das
Atividades da Ca]nara Municipal, Classificagao econ6mica 3.3.90.39.00 0utros serv de terc, pessoza

juridica.

18.       Das m[FRAc6ES E DAs sANcoES AIDMINlsTRAIITvas
18.1.    Sao aquelas constantes no Termo de Referencia.

19.        DAS DISPOOSICOES GERAIS
19.1.    Ate dois dias rit]eis antes da data fixada para a abertura da sessao piiblica, qualquer pessoa
ppoderi solicitar esctarecimentos, providencias ou impugnar o ate convocaforio do pregao.

19.1.1.   Caberi ao(a) Pregoeira(a)(a) decidir sobre a petigao no prazo de ate vinte e quatro
horas,
19.12.   Acolhida a impugnapao contra o ate convocat6rio, sera designada liova data para a
realizap5o do certame, observando-se as exigencias quando a divu|gapao das modificag6es no
Edital.
19.1.3.   Para efeito de confagem do prazo previsto Ilo item 19.1, nao considera o dia da sessfo
do certame.

19.2.    Qualquer modificajao no Edital exige divulgrgao pe]o meslno instnlmento de publicag5o em

qque  se  deu  o  texto  original,  reabrindose  o  prazo  injcialmente  estabelecido,  exceto  quando,
inquestionavelmente, a alterag5o nao afetar a fomulagao das propostas.
193.    Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fate superveniente que impepe a realizagao
do  certame na data marcada, a sessao sera autotnaticarnente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horirio e local anteriormente estabelecido, desde que nfro haja comunicag5o
do (a) Pregoeira(a) (a) elm contririo.
19.4.    i facultada ao(a) PTegoeiTa(a)(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitap5o, a

promog5o de diligencia destinada a escLarecer ou complementar a instnigao do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informa¢o que deveria constar no ato da sessao pdblica.
19.5.    No juLgamento da habilhagao e das propostas, o(a)  Pregoeira(a)(a)  podera sanar erros ou
falhas que nao altepem a substfncia das proposfas, dos documentos e sua validade juridica, inediante
despacho fundamentado, registrado em Ata acessivel a todos, atribuindolhes validade e efroacia para
fins de habilita5ao e classificagao.
19.6.    A homologapat) do resultado desta licitaffio nfro impLicari direito a contrata95o.
19.7.    A autoridade competente para a aprovajao do procedimento licitat6rio poderi revoga-lo em
face  de raz6es de interesse ptiblico, por  motivo de fate superveniente devidamente comprovado,
ppertinente e suficiente para justificar tat condLifa, devendo anula-Io por negalidade, de oficio ou por
provocagao de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
19.8.    Os licitantes assumem todos as custos de preparapao e apresentagao de suas propostas e a
Administragao  nao sera em nenhum caso, responsavel por esses custos,  independentemente da
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19.9.    0  licitante  devefa  manter  preposto,  aceito  pela  Administrapao,  para  represents-lo  na
exeougiv do contrato.
19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos nests Edital e seus Anexos, excLuir-se-a o dia do inicio
e  inc]ujrse-a  o  do  vencinento.  S6  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  em  djas  de  expedients  na
Administragiv
19.11. 0  desatendimento  de  exigencias  formais  rio  essenciais  nao  importari  o  afastamento  do
[icitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse pdblico, porferty considera-se como substancial, dentre outras situa96es, o reconhecimento
de firma do signatario dos documentos dos items 4.1.1; 4.1.2 e item 5, sendo desconsiderados para a
finalidade que almejam os que estiverem sem a referida exigencia.

§19  No  tocante  ao  Aft.  39.  I  da  liei  n9  13.726/2018.  adotar-se-i  a  seguinte
inrfeeri±

d)   Quando o dociimento ja for levado assinado para a Administragao Pliblica, o
agents adminjstrativo deveri comparar a assinatLlra com aquela constante
do  documento  de  identidade  do  signatirio,  desde  que  este  dltimo  seja
original ou autenticado.

e)   Se forem se[nelhantes (aparentemente iguais), o agente ira atestar isso no
pr6prio documento (1a`mar a sua autenticidade|.

f)    Case o interessndo, estgiv presente, poderi assinar o documento na frente do
agents   administrativo.   Nests   case,   o   servidor   tamb6m   ira   lavrar   a
autenticidade da assinatiira

§2Q  No  tocante  ao  Art.  39.  11  da  lei  n9  13726/2018.  adotar-se-i  a  seguinte
infroretacao:

c)   o agente administrativo ira atestar a aLitenticidade da c6pia;
0   o  serridor ptiblico  ira  comparar a c6pia com  o  original,  desde  que  esse

estrfer  sido  ju.ntado  OLL  apresentado,  e  carimbaT./assinar  ou  fazer  uTna
certidio djzendo: "tonfere com o original".

19.12. As norTnas que discjplinam este Pregao ser5o sempre interpretadas em favor da amp]ia9ao da
disputa  entre  us  interessados,  desde  que  nao  comprometam  o  interesse  da  Administragao,  o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranpe da contratapao.
19.13. Em  caso  de  divergencia  entre  disposigfro  do  Edinl  e  das  demais  pe5as  qLLe  comp6em  o

processo, prevalece a previsao do Edital.
19.14. 0 Edital e sous Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos no 6rgao, sitiiado no enderego Trav. Dr.
Ariosvaldo Cbsta s/n -Altos -Centro -Mombaq -Ceari Dos dias riteis, no hofario das 07h as 13h.

19.14.1. 0 Edital tambem esta d.isponibilizado, Iia integra, no portal das licita96es do TCE{E,
no endengo elchoulco htpc,/./mmJd?inJmce€owhr/lHti-

19.15. Em caso de cobranga pelo fomecimento de c6pia da integra do edjtal e de seus anexos, o valor



se limitari ao custo efgivo da reprodugao grifica de tats documentos, mos termos do artigo 5°,Ill, da
Lei n° 10.520, de 2002, salvo regulamenta5ao prdpria.
19.16.  Nos  casos  omissos  aplicar-se-ao  as  disposi£5es  consfantes  da  Lei  nQ  10.520,  de  2002,  do
Decreto n9 3.555, de 2000, da Lei nQ 8.078, de 1990 - C6digo de Defesfa do Consumidor, do Decreto nQ
3.722, de 2001, da Lei Complementar ng 123, de 2006 e da Lei ng 8.666, de 1993, subsidfariamente.
19.17. 0 foro para dirjmir questoes relativas ao presente Edjtal sera o da Comarca de MOMBAQA,
com exclusao de qualquer outro.

Mombapa/CE,12 de margo de 2021.
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