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EDITAL DE PREGAO - REGISTRO DE PRECOS
PREGfio PRESENaAL nQ 24.02.2021/01PP

Bun

6RGfio GERENCIADOR E ORDENADOR DE DESPESA: cainara Municipal de M oml]aga,CE

6RGfios PARTICIPAI\ITES E ORDENADORrs DE DESPESA= camara Municipal de Momba9a,CE

Poderii utilizar`se da Ata de RegistTo de Pre9os. ainda. qualquer 6rgao ou entidade da Administragao

que nao tenha participado do certame, mediante prfevia consiiLta ao 6rgao gerenciador, desde que
devidamente  comprovada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condif6es  e  as  regras
estabelecidas no Decncto ng 3.931, de 2001, e na Lei nQ 8.666/93, cabendo ao fornecedor beneficiario
da Ata de Registro de PTeyos, observadas as condi56es nela estabelecidas, optar pela aceitapao ou nao
do   fomecimento,  independentemente  dos  quantitativos  registrados  em  Ata,   desde  que  este
fornecimento nao prejudique as obriga96es anteriorlnente assumidas. As aquisig6es ou contrata96es
adicionais a que se refere este item nao podeTao exceder, por 6rg5o ou entidade, a 100% (cem por
cento) dos quantitativos registrados na Afa de RegistTo de Prefos.

MODALIDADE:    PREGfio    do    tipo    PRESENCIAL    na    forma    de    REGISTRO    DE    PRECOS    NQ
24.02.2021/01PP.

OB|ETO:  REGISTRO  DE  PRECOS PARA  FUTURA E EVENTUAL CONTRATA¢O  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAquo  DE  SERVICO  DE  LOCAquo  I)E VEICULO  (SEM  CONDUTOR)  PARA ATENDIMENTO  DE

DEMANDAS  DA  PRESIDENCIA  DA  chMARA  MUNICIPAL  DE  MOMBAqu,  CE,  DE  ACORDO  COM  AS

ESPECIFICAC6ES, QUANTITATIVOS E CONDIC6ES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

TIPO DE LICITA¢0: MENOR PRECO POR ITEM

LOCAL D0 PREGAO: Sala da Comissao Permanente de hicjta9ao, site na Tray. Dr. Ariosvaldo Costa
s/n -Altos - Centro -Mombaga - Ceari -CEP: 63.610-000

DATA DE ABERTURA: 10 de marpo de Z021
HORA Do cREDENclAMmrTo E RECEBIMENTo Dos ENVELopEs: 08:oo ds  h

0 Presidents da camara Municipal de Mombap, Estado do Ceari, acina identificados, no Llso
de  suas  atribuig6es  legais,  torna(in)  priblico  qLie  no  dja,  hora  e  local, acina  descriminado,  sera
realiznda  Licitapao  na  modalidade Pregio,  in Forma  Presencial,  para  REG]STRO  DE  PRECOS,
visando  a  aquisi9ao  do  objeto  supTanencionado,  sendo  recebidos  os  documentos  relativos  ao
credenciamento.  declaracao  de  due  cunt.re  todos  os  requisfros  de  habilitagao.  declaragao  de
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Camara Municipal de

atendimentD aus requErfus do art. 3J2 da I.ef Complmenflr rf 123.reco6, part as c©s de ME e EPP,
e  emielopes  eolltE!ni)i]  as  ptT]poEins  de  pltgr  e  os  dcrmln±  de  habqttagiv  das  emplLeses
interessadas.  na  forma  descrha  acima,  e  em  seguida,  dado  infcio  a  sessao  de   Preg5o.   Este
procedinento licitat6rio reger-se-i pelas disposi56es da Lei n! 8.666, de Z1/06/1993 e altera96es
pposteriores  -  Lei  de  Lidtagive&  da  liei  Federal  rf!  10.520,  de  17/07ys002  -  Lei  que
Regulamenta o Pregao, pelo Decreto rf 3.555, de 08/08/2000 e alteragives posteriores, Lei
Comt)]ementar n9 123 de 14 de dezembro de 2006. e demais norlnas pertinentes e, ainda, pelas
disposic6es estabelecidas no presence edita] e seus anexos.

2a Parte: Das Clausulas Editalfcias

01.-Ire 08-
01.01-A presente licitag5o ten por objeto o constante no Preinbulo deste Edital, de acordo com as
especificag5es contidas elm seus anexos.
01.02- Comp6em o presente instnimento, os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referencia - Especificap5o do Objeto
Anexo ]1 ~ Minuta da Proposfa de Pregos
Anexo Ill - Modelos de Declarag6es„rocura9ao
Anenro IV - Minuta da Ata de Registro de Pregos
Anexo V - Minuta do Termo de Contrato

02.- DOS PRAZus
02.01- 0 prazo de validade do registro de prapos sera de 12 meses contado a partir da assinatura da
Ata de Registro de Pregos, vedada a sua prorrogap5o.
02.02- Os fornecedores que tenham seus preaps ngistrados podefao ser convidados a firmar a Ata
de Registro de Prefos Ilo prazo de 05 (tinco) dias dteis contados da con\rocag5o formal expedida
pela Administrap5o Ptiblica.
02.03- Homologado o resultado da lichag5o, o 6Tgao gerenciadoT`, respeitada a ordem de classificagao
e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocara os interessndos para assinatura da
Ata de  Registro  de  Pregos que, depots de cumpTidos  os requisitos de pubLicidade, tern  efeito  de
co mpromisso de fornecimento has condig6es estabelecidas.
02.04- A contratagao com os fornecedores registrados, apes a indicagao pelo 6rgao gerenciador do
Registro  de  Pre9os,  sera  formalizada  pelo  6rg5o  interessado,  por  intermedio  de  contrato  ou  da
emissao prfevia de nota de empenho de desi]eca.
02.05- No prazo de vigencia do Registro de Preaps, a Administragao Municipal nao esti obrigada a
firmar  o  contrato  que  dele  poderi  advir,  ficaiido-the  facuJtada  a  utilizagao  de  outros  meios,
respeitada a legislapao pertinente is Licitap6es e ao sistema de registro de pngos, assegurando-se a
detentora do ngistro preferencia em igualdade de condig6es.
02.06-A partjr da assinatura da Ata de Registro de Pregos, o licitante registrado se obriga a cumprir,
na sua integra, todas as condig6es estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades legais pelo
descumprimento de qualqLler de sLias cliusulas.



03.-DAPARRTICIPAcfio.DOCREDENCIAMENTOEDASDE+CIARAC6ES
03ro1-Poderi partid|)ar do pregao qtialquer pessoa juridica ]ocalizada em qualquer Unidade
da Federagiv, desde que aeenda a tndas as exigendas cotLstantes deste edital e sous anexos.
03.02- N5o poderao participar da presente licitagao os interessados qLie se encontrem em processo
dle  falencia,  de  dissolu9ao,  de Ftlsao.  de  cisao  ou  de  incorporagao,  estejam  cumprindo  suspensao
tempoTina de participagao em lichacao ou impedimento de contTatar com o Municipie de Momba9a,
ou tenham sido declarados inid6neas para Licitar ou coTLtTatar com a Administrapfro  Priblica, ben
come licitantes que se apresentem constituidos na forina de empresas em cons6rcio.
03.03-  0  Licitante,  no  dia  e  hora  constantes  do  preambulo  deste  editaL  deveri  proceder ao  seu
CREDENC]AMENT0 entregapdo ao(a)  Pregoeiro(a) o original ou c6pia autenticada do documento

que com.prove a capacidade de representajao, na forma da lei, inclusive com outorga de poderes para
formLIlar ofertas e laLnces verbais de preyos e praticar todos os demais atos pertjnentes ao cerfame.
03.03.01- Caso o representante presence a sessao seja s6cio da empresa licitante, com poderes de
representag5o,  s6cio-gerente,  diretor  da  licitante  ou  titular  de  firma  individual,  deverio  ser
apresentados documentos que comprovem tat condigao (atos constituti`ros da pessoa juridica, ata de
si]a  eleigao,  etc.),  mos  quais  estejam  expressos  sous  poderes  para  exeTcer  direitos  e  assumir
obrigag6es em decorrencia de tat investidura, e ainda c6pia do doc`umento de identidade do mesmo.
03.03.02- Nos demais cases, deverao ser apresentados proa]ragao por instnlmento ptlblico ou
particular,  este  riltimo  com  firma  tieconhecida  em  cart6rio  e  acompanhada  de  c6pia  do  ate  de
investidu.ra do outoTgante (atos constituti`ros da pessoa juTidica, ata de eleig5o do outopgante, etc.) e
do RG de outorgado.
03.04- 0 licitante, no dia e hoTa, consfantes do pTeinbulo deste editaL devefa apresentar, junto com
os  docu.Inentos  do  credenciamento,  DECIARAcho  de  que  cunxpre  plenamente  us  requisitos  de
habilita9fro, conforme disposto no incise VI[ do artigo 49 da lrei 10520/02. A n5o apresentapao da
presence   declarapfro,  na  forma  aqui  exigida,  implicari  in  decadchcia  do   dipeito   de
participapao no certame.
03.05- Nus casos de ME e EPP, apresentar tambem, junto com us documentos do credenciamento,
DECIARAcfio de que atende os requisitos do Art. 3Q da I.ei Complementar 123 de 14 de dezembro
de 2006, para que possa fazer jus aos beneftios previstos na referida Lei. A ndo apresentap5o da
preseute  declara¢o, na  forma aqui exigida, implicari  in decadencia,  neste  I.rocesso,  do
direito aos beneflcios previstos na Lei Comp]enentar 123/2006 e nests EditaL
03.06- Nao poderao participar desta licita¢o, as pessoas juridicas declaradas inid6neas e inpedidas
de contratar com a Administragao Federal, Estndual e Municipal.
03.07- Qualquer pessoa 6 parfe Legitima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade,
devendo  protocolar o pedido ate 02  (dots)  dias uteis antes da data fixada para Tecebimento  das
propostas,  no  endereap  constzime  do  preambulo  deste  edital,  devendo  o(a)  Pregoeiro(a)  decidir
sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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04.-DAPROppOs'rADEPREcOsE~s+SCRITA
04.01-0 ljcitante devefa entregar ao(a) Pregoeiro(a), Ilo hofario e dia previsto neste edital, envelope
colado, contendo sLia proposfa escrita, tendo no frontispicio do envelope os seguintes dizeres:

AO(A) PREGOEIRO (A) DA                   MUNICITAI. DE MOMBAqu
PREGAO PRESENCIAL N° Z4.OZ.2021/01PP
ENVELOpE -A" - pROpOsTA DE pREcO rscRITA
NONE D0 L]CITANTE:
CNP':

04.02- Este envelope deveri conter os seguintes documentos:

04.02.01-Proposta de Prepos digitada em 01(uma) via, em papel timbrado da licitante ou impressa
em formulario continuo, com clareza, sem emendas, rasLiras ou entrelinhas, dafada e assinada (sobre
o carimbo ou equivalente) pelo titular ou preposto contendo:

A.   Indjca9ao do(s) item(ns) cofado(s) e especjficagao de acordo com o Anexo I;
8.   Quantidade ofertada, obseli/ando o disposto no item 04.03 deste edital;
C.   Preps  unitirio e total do item  (quantidade x pre5o unitirio), em aLgarismos, observado  o

disposto mos items 04.04 e 04.07 deste edital;
D.   Pre9o total do(s) item(ns) cotado(s), em a]garismos, observado o disposto mos items 04.04 e

04.08 deste edital;
E.   Prazo de validade da proposta, que nao podeni ser inferior a 60 (sessenta) dias;
F.   Ocorrendo  discrepancia  entre  os  pre9os  unitirios  e  totais,  pl-eva]ecerao  os  primeiros,

devendo o(a) Pregoejro(a) proceder as corref6es necessirias.

ORIENTAqAO SOBRE A ELAI)ORAqAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS ESCR]TAS
04.03-  0  licitante  Dao  podera  cotar  proposta  com  quaiititativo  de  ]TI"  inferior  ao
determinado pelo Anexo I deste edital.
04.04- Na cota9ao do preyo unitirio, sera admitida uma terceira casa decimal, somente no caso de

grandezas inferiores a R$ 0,01(urn centavo), sendo as ha96es resultantes desprezadas ao final dos
calculos.

04,05- Na cotagao dos pTe9os unitirios, case o item cotado seja relativo a produto cuja eml)aLagem
tenha quantidade diferenciada da exigida no edital, emboTa o quantitativo total seja igual ou superior
ao exigido, o(a) PregoeiTo(a) nao desclassificari a proposta, mas fari os calcuLos pertinentes, a fin de
veTificar a vantajosidade do preap unitirio cotado, ficando a Administragao comprometida apenas
com o quantitativo exigido no editaL



+-+

nIgr ELEIA5ffi±;ea
04.07- Nos pre9os propostos ja estafao incLuidas as despesas referentes a frcte, tributos, e demais
anus atinentes a entrega do objeto.

04.08-  Na  elaboragao  da  proposta  escrita,  o  preyo  OfeTtado  6  de  inteira  responsabilidade  da

proponente, podendo ultrapascar o limite niaximo estipulado nas pesquicas de mercado, entretanto,
na  fase  de  lances  verbals,  o  lance final  devefa atingir prepo  igunL  ou  inferior ao  limite  miximo
constante das pesquisas. Caso nfro haja lances verhais, o Lititante que cotou na proposta escrita o
menor prego, poderi, atravts da negociapao com o(a)  pregoeiro(a), redLizLlo a urn valor igual ou
inferior ao limite miximo ja referido.

04.09- Quando todas as propostas de pregos escritas forem desclassificadas na fase de classificac5o

preliminar, antes da fire de lances verbais 6 facultado ao(a) Pregoeiro(a) fixar o prazo de 08(oito)
dias dteis, para a apresentagao de nova proposta escoimada exclusivamente da causa qLle provocou a
desclassificagiv

04.10 -Somente serao aceitos os documentos acondicionados no envelope "A" nao sendo admitido o
recebinento  pelo(a)  Pregoeiro(a), de  qualquer outro documentry Item peTmitido a licitante fazer
qualquer adendo aos entregues ao (a) Pregoeiro(a).

05.-IroslAI\iNCEsvERBAls

05.01-  O(A)  Pregoeiro(a)  fari a ordenagao dos valores das propostas, em  ordem  decrescente, de
todos os Licitantes, classificando o licitante com proposta de menor pre5:o POT item e aqueles que
tenham apresentado pTopostas em valores sucessivos  e superioles  em  ate  10%  (dez por cento)
relativamente a de menor pl.eye, para que seus representantes paTtiripem dos lances verbais`

05.02-  Quando  nao  forem  verificadas,  no  minimo,  03  (trts)  propostas  de  prefos  escritas  nas
condig6es do item acima, o(a)  Pregoeiro(a) classificari as methores propostas subsequentes, ate o
in.ixi.mo de tres, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os prepos
oferecidos nas propostas escritas.

06.- I]A IIABILITAcao

06.01- Para se habilitarem nesta licitapfo, os intebessados devefao apresentar envelope colado tendo
no frontisp icio os seguintes dizeres:
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AO(A) PREGOIHRO (A) DA                   Mul\IIapAL DE MOMEAqu
PREGAO pRESENonL NO z4.02.202 1/0 ipp
ENVELopE "8" - DOCUMENTOS DE HABILrrAgivo
NONE D0 I.ICITANTE:
CNP':

06.02- 0 envelope "8" deverii conteT os documentos a seguir relacionados, em original, ou em c6pia
autenticada  por  cart6rio  competente, todos  perfeitamente  legiveis,  em  idioma  nacional,  em  uma
tinica via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme reLapao a seguir:

I - Hat)i]itafao ]un'dica:
a)  c6pia  da  C6duLa  de  ldentidade  do(s)  s6cio(s), Titiilar  ou  representante(s)  legal(is)  da
empresra;
b) registro comercial, no caso de em|)resa individual, acompanhado de todas as alterag6es;
c)  ato  constitutivo, estatLito  ou contrato social e todos os seus aditivos ou riLtimo aditivo,
desde que conso]idado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e
no   caso   de   socjedade   por  ag6es,   acompanhado   de   documentos   de   eleigao   de   seus
admjnistradores;

d)  inscri¢o  do  ato  constitiitivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhado  de  prova  da
diretoria em exercicio;
e)          Decreto  de autorizapao, em se tratando  de  emprca ou sociedade estrangeira  em
funcionamento no Pats, e ato de registT.o ou autorizagao para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assjm o exigir;

1[ - Regularidade Fiscal e Traba]hista:
a)          prova de inscTig5o no cadastro Nacional de pessoas |uridicas (CNP|);
b)         prova de  inscrtyao  no  cadastro de  contribuintes estadual,  relativo  ao  domicilio  ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratua];
c)          prova de regularidade fiiscal junto a Fazenda Municipal  de seu  domic]lio  (Certidao
Negativa de D6bitos Munidpais);
d)          prova de regularidade fiscal junta a Fazenda Esfadual de seu domicflio;
e)          prova de regularidade fiscal para com os tributos e contTibui96es federais e a divida
ativa da uniao e prove de regu]aridade fiscal junto a Seguridade Social ONSS) -CND;
0           prova  de  regLilaridade  fiscal  junto  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Servi9o
(FGTS);
g)          prova   de  inexistencia  de  d6bitos   inadimplidos  perante  a  )ustiga  do   Trabalho,
mediante a apresentacao de Certidao Negativa, mos termos do Titulo V[]-A da Consolidafao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nQ 452, de 19 de maio de 1943 Alterada pela
Lei NQ 12.440, de 07 de julho de 2011 -DOU DE 08/07/2011.

I I I -Qualifica9ao Econ6mico-Financeira:
a)  Apresentar  Certidao  Negrtiva  de  Concordata,  Falencia,  Recupera9ao  Judicial  ou  Recuperagao
Extrajudicial expedida pelo Distribuidor Judicial da Sede da pessoa |uridica;
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IV - Qualificacao T6cnica
a) Comprova;ao de aptid5o para desempenho de atividade pertinente e compative[ com o objeto da
presence licitapfo, atrav6s de atestado otl  declara£5o, fomecido(a)  por pessoa jLiridica  de  direito
priblico ou privado, com firma reconhecida em cart6rio, devendo identificar:
a.1) qual o(s) produto(s) fomecido(s}
a.2) a(s) quantidade(s) do(s) produto(s) fornecido(s);

V - DECIARAgivES
a)  Declara9ao de que, elm  cumprimento  ao  estabelecido  na  lrei  nQ  9.854, de  27/10/1999,

publicada  no  DOU  de  28/10/1999,  e  ao  inciso  XXXIII,  do  artigo  70,  da  Constitujcao  Federal,  nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trahall]o noturno, peTigDso ou insalul]re, nem emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum7 sal`ro lia condic5o de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme modelo constaute dos Anexos den edltaL;

b)  Declaragao  de  conhecimento  de  tndos  os  pafametros  e  e]ementos  do  produto  a  ser
ofertado e que sua proposfa atende integTalmeute aos requisites coTLstantes neste editaL conforme
modelo consfante dos Atiexus deste edital;

c) Declaragiv, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo
dda  habilitagiv,  ficando  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrchcias  posteriores,  conforme
modelo constante dos Anexos deste edhal (art.32, §29, da Lei n.Q 8.666/93);

ORIE\rrAc6Es SOBRE A EASE DE IIABIuTAcao

06.03-  Os  documentos  referentes  a  regularidade  fiscal  devefao  apresentar  igualdade  de
CNP], ressalvando-se aquele que o pr6prio 6rgao emissor declara expressamente no referido
documento que ele 6 valido para todos os estabelecimentos -sede e fi]iais -da licitante.

06.04-   Caso   haja   documentos   redigidos   em   idioma   estrangeiro,   os   mesmus   somente   serao
considerados se forem acompanhados da versao em portugues firmada por tradutor juramentado.

06.05- Solnente senao aceitos os documentos acondicionados no envelope "8-, nao sendo admitido

posteriorlnente, o recebimento pelo(a) Pregoeiro(a) de qualqiler outro documento, nem permitido a
licitante fazer qLialquer adendo aos entregues ao(a) Pregoeiro(a).

06.05.01-  Caso  haja a  insengao  de original  de documento junto  com as c6pias  autenticadas, o(a)
Pregoeiro(a), por tonga da lei n° 5.553/68, pTocederi a devotugao do tnesmo mediante solicita9ao por
escrito,  do  licitante;  ou  poderi efetLlar a substituigao  do  original  por  c6pia autenticada,  quando
concluida a fase de habilitagiv.
06.06- As certid6es de cotnprovapao de regularidade, ben como as de falencia e concordata, caso
exigido neste edital, que nao apresentarem expressamente o seu perfodo de validade, deverao tor
sido emitidas Dos 30 (trinta) djas anteriores a data mamada para recebimento dos envelopes.
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06.07- 0(A)  Pregoeiro(a) poderi, tamb6m, solicitar originals de documentos ja autenticados, para
fin de verificagiv, sendo o Licitante obrigado a apresenti-Los no prazo  miximo de 02(dois)  dias
contados a partir da soLicitagiv, sob pena de, nao o fazendo, ser inabilifada.
06.08` Caso a soLicita¢o spja feita duTante a sessao de hal)tlitagiv, o caso deveri ser registrado em
Ata, nela constando o prazo miximo referido no item anterior.
06.09-  Na  foma  do  quie  disp6e  o  aft  4Z  da Lei Complementar rf  123, de  14.12.2006,  a
comprovag5o  da  pegillaridade  fiscal  das  nricroempresas  e  empresas  de  pequeno  porte
so4nente serf errigida papa efefro de assimt]ira do contrato.
006.09.01- Para efeito do disposto Do item acima, as ME e EPP, por ocasifo de participapao
nneste procedimento licitat6rio, dever5o apresentar toda a documenta¢o exigida para efeito
de comproiragao de regularidade fiscal mermo que esta apresetLte aLgpma restrigiv.
006.09ro2- IIavendo a]guma restrtyao na comprovapao da regplaridade fiscal, sera assegurado
o prazo  de  5  (dnco) dias dteis, cujo termo inichl corresponderi ao  memento em que o
proponeDte for dec]arado o veneedor do cehame, prorrogfveis per igua] perfodo, a criterio
de Administra¢o Pth]ica Municipal, pars a regrlarizapao da documenta¢o, pagrmento ou
pparee]amento do debito, e emiss5o de evermiais certid5es negativas ou positivas com efeito
de certidfro pegatiVA
06.09to3- Entende-se o termo "decLarado vencedor- de que trata a alinea anterior o momento
iminediatamenteposteriorafasedehabilitagao.
006.09to4-  A  hao  reguhaLrizapfro  da  doaumentapao.  no  prazro  previsto  no  item  06.09.02,
implicari a decadenda do direito a contratap5o, sem prtyfao das sang5es pTevistas no art. 8 1
da Lei n9 8.666/93, sendo faou]tado a Administrapfro POT.lica Municipal convocar os licitantes
liemanescentes,  na  ordem  de  classificapao,  para  a  assinatlira  do  contrato,  ou  revogar  a
liiidtapat,.
06.10-Sera inabilitado o licitante que n5o atender ds exigencias deste edital referentes a fase
de habilita9ao, ben como apresentar os doculnentos defeituosos em seu contetido e forma, e
alnda,  a  ME  ou  EPP  que  ndo  apresentar  a  regularizagao  da  documentac5o  de
Regularidade Fiscal no prazo definido no item 06.09to2.

07.- DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
07.01-A entrega do documento de credenciamento, da declaragao de cumprimento dos requisitos de
habilitagiv, da declaragao de empreca enquadrada colno ME ou EPP e dos envelopes contendo as

propostas de pre;os e os documentos de habiLhagao, sera feita no dia, hora e enderepe previstos no
preinbulo deste edital.
07.02-  Aberta a sessao pelo(a)  Pregoeiro(aL o  licitante  ou seu  representarfee legal procedera  ao
respectivo credencianento mediaute apTesentap5o dos documentos constantes do item 03.03 deste
edital e seus subitens, conforme o caso, e apTesentapao da dedaragao dando ciencia de qiie cumpre
plenamente us Tequisitos de habiLitapao, e entregari ao(a) PTegoeiro(a), em envelopes separados, a
proposta de pregos e a documentagao de habilita9ao.
07.03- Ap6s o(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a aceitabilidade dos envelopes, procuragao e dectaTacao

apresentada  e  declarar  enceITado  o  prazo  para  recebimento  dos  envelopes,  nao  serao  aceitos



quaisquer outros documentos que n5o os existentes mos respectivos envelopes, nem sera permitido
que se fafa qualquer adendo ou esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o contetido
original dos mesmos.
07.04- Em seguida, o(a) Pregoeiro(a) procederi a abertLiTa dos envelopes contendo as propostas de

prefos, verificari a conformidade das mesmas com as especificag5es tecnicas e demais exigencias
constantes do edital, excetuando-se analise de prepos qLie sera posterior, decidindo motivadamente a
respeito,  e  procederii  a  classifica9ao  exclusivamente  das  que  tenham  atendido  essas  exigencias
editalicias.
07.05-  As  propostas  escTitas  ctassificadas seTao,  em seguida,  selecionadas para  a fase  de  lances
verbais, onde sera qualificada, exclusivamente, a proposta de menor pngo, as com valoT`es sucessivos
e superiores em ate 10% relativamente a de menor prefo.
07.06- Caso  nao sejani verificados, no  minimo, tres proposfas de prefos escritas c]assificadas  nas
condig6es   definidas   no   item   07.05,   o(a)    Pregoeiro(a)   qualificard   as    melhores   proposfas
subsequentes, ate o maximo de tres, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os pre!os ofel.ecidos nas propostas escritas.
07.07-  Quando  todas  as  propostas  de  pre9os  escritas  forem  desc]assificadas,  6  facultado  ao(a)
Pregoeiro(a)  fixar  o  prazo  de  03   (tres)  dias  riteis,  para  a  apresenta9ao  de  novas  pTopostas
escoimadas exclusivamente das causas que provocaram a desclasificag5o.
07.08-  Em  seguida,  sera  iniciada  a  etapa  de  apresentagao  de  lances  verbais,  onde  o(a)
Pregoeiro(a)  convidafa individualmente os licitantes classificados e qualificados, de forma
sequencia], a apresentarem seus lances a partir do autor da proposta qualificada de maior
prego e os demais, em ordem decrescente.
07.09- Os lances verbais serao apresentados de forma sticessiva e em prefos djstintos e decrescentes,
devendo o valor do lance final atingir pre9o igual ou inferior ao estimado para a contrata9ao.
07.10- A desist6ncia de apresentagao de lance por parte de licitante convocado pelo(a) Pregoeiro(a)
implica  na  exclusao  do  mesmo  da  etapa  de  lances  veTbais  e  na  manutengao  do  dltimo  prego
apresentado por ele, para efeito de ordenapao das proposfas`
07.11- Caso nao se realizem lances verbals, o(a) Pregoeiro(a) poderi negociar diretamente com o
licitante classificado em 19 lugar para que seja obtido prego melhor.
07.11.01-  Quando  nao se  realizem lances verbais, ou mesmo ap6s a  realiza9ao  destes,  os  pregos

propostos pelas licitantes seLecionadas  n5o atingirem  prefo igual ou  inferior ao  estimado  para a
contratapao, tentar-se-i a  negoctapao.  Caso  esta seja  infrutifera, o(a)  pregoeiro(a)  desclassificard
todas  as  propostas,  e,  havendo  Jicitantes  ainda  nao  selecjonados  para  a  fase  de  lances,  podera
repregoar.
07.12- Declarada encerrada a etapa de lances, o(a)  Pregoeiro(a) verificari a aceitabilidade
das ofertas no que se refere ao preap mal[imo estimado para contrata9ao, a exequibilidade
do valor e classificara as propostas na ordem crescente dos valores ofertados.

07.12.01-  Em  segtiida  o(a)  Pregcefro(a)  verificari  a  existencia  de  microempresas  ou
empresas  de  pequeno  ports,  pars  o  cLimprimento  do  constante  na  I.ei  Complementar
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123/2006, procedendo, case  a proposta c[assificada em  19 lugrr nao  seja ME ou  EPP,  de
acol.do com os items a seguir:
07.1Z.02-  Fica  assegurada,  come  criterio  de  desem|.ate  q.ei  Com|]Lemental.  n9  123,  de
14.12.2006), preferencia de contratajao para as ME e EPP.
07.1Z.03- Entende-se per em|]ate aquelas situap5es em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas  de pequeno  porte sejam igrais  ou ate  5%  (tinco  per cento)
superiores a proposta mais ben classificada, depots de encerrada a etapa de lance.
07.1Z.04-  Para efeito  do  djsposto  Do  item  07.12.OZ, ocorrendo  empate,  o(a)  Pregoeiro{a)
procederi da segpinte forma:
a) a microempresa ou empTesa de pequeno porte mais ben classificada podefa apresentar proposta
de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situapao em qL]e sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
b) nao ocorrendo a contratagao da microempresra ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea
anterior, serao convocadas as remanescentes que porventu[a se enquadrem na hip6tese do item
07.12.03, na ordem classificat6ria, para a exercicio do mesmo dil.eito;
07.12.05- No caso de equivalentia dos valores apresentados pela ME e EPP que se encontrem mos
intervalos estabeletidos no item 07.12.03, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podefa apresentar meLhor oferta.
07.12.06- Na hip6tese de nao-contratajao mos temos previstos no Len acima, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, caso seja comprovada a sua
habilitagao.
07.12.07- Ocorrendo a sifuagao prevista no item 07.12.04, a microempresa ou empresa de peqLieno

porte ben  mats classificada sera convocada para apresentar nova proposta no  prazo  miximo  de
5(cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.
07.13-Em seguida, o envelope contendo a documentagao de habilita9ao do licjtante classificado em
lQ lugar sera aberto e verificado a conformidade dos documentos all contidos com as exigencias do
edital.
07.14-  Caso  o  licitante  desatenda  as  exig6ncias  de  habilitagao,  o(a)  Pregoeiro(a)  examinard  os
documentos  de  habilitapao  do  licitante  classificado  em  29  Lugar  e,  assim  sucessivamente,  ate  a

apura9ao de urn que atenda ao edital, podendo ainda o(a)  Pregoeiro(a) negociar diretamente com
este, para que seja obtido prefo melhor, sendo o mesmo declarado vencedor do certame.
07.15- Case o desatendimento de e]rigencia de hat]imcao seja relativa i regularidade fiscal e
o licitante seja ME ou EPP, deveri ser aplicado o prazo previsto nests edital (item 06.09.02)
papa re8ularizBcao.
07.16- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o Jicitante seiii declaTado vencedor
e   os   presentes  a  sessao   serao   convocados  para   verjficarem   e   Tubricarem   os   documentos
apresentados, podendo, de comum acordo entre os presentes, ser esco]hido urn ndmero minimo de
03 (tres) representantes para rubricarem us documentos e assinarem a ata.
07.17-  Em segtiida, o(a)  Pregoeiro(a)  solicitari dos licitantes a manifestapao sobre a  intengao  de
interpor recurso.  Caso todos  us lichantes declinem desse direfro,  o(a)  Pregoeiro(a)  adjudicara  o
objeto ao vencedor; havendo manifestapao de recurso, esta sera feita com registro em ata da sintese
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das raz6es do recorrente, podendo o mesmo juntar memorials no prazo de 03 dias titeis contados a
partir do lQ dia dtil seguinte ao da interposi9ao, nao tendo o recLirso efeito suspensivo e ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-raz6es em igual ninero de dias, que
comegarao a correr do termino do prazo do recoTTente, sendo-lhes assegLlrada vista dos autos`
07.17.01-A adjudica9ao referida no item anterior podefa, a criterio do(a) pregoeiro(a). ser realizada
na pr6pria ata da sessao ou em termo especffico.
07.18- A falfa de manifesta9ao imediata e motivada do licjtante importafa a decadencia ao direito ao
recurso.
07.19-  0  acoLhimento  de  recuTso  importari  na  invalidapao  apenas  dos  atos  insuscetiveis  de
aproveitanento.
07.20-  Decididos  os  recursos,  o(a)  Pregoeiro(a)  encaminhari  o  processo  para  homo]ogagao  da
autoridade superior.
07.21-   Ao(a)   Pregoeiro(a)   6   facultado   suspender   qualquer   sessao   mediante   motivo
devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta
decisao na ata dos trabalhos.

07.22-0(A) Pregoeiro(a) poderi, para analicar as propostas de pregos, os documentos de habjlitagao
e outros documentos, solicifar pareceres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligencias a fin
de obter me]hores subsidios para as suas decis5es.
07.23-Todas os documentos ficam sob a guarda do(a) Pregoeiro(a) ate a conclusao do processo.
07.24-  Todos  os  procedimentos  do(a)  Pregoejro(a)  e  dos  ljcitantes  durante  as  sess6es  serao
registrados em ata.
07.25-  Os  envelopes  lacrados  contendo  os  documentos  de  habflitagao  dos  licitantes  que  forem
desclassificados ou classificados mas nao qualificados para a fuse de lances verbais ficatiio em poder
do(a) Pregoeiro(a) ate que sejam formalmente retirados peLos inteTessados ou, esgotado o prazo de
validade da proposta de pregos escrha, sejam expurgrdos.
07.26-Os envelopes ]acrados contendo os documentos de habilitagao dos ticitantes qualificados para
a fase de lances verbais mas que nao sejam o vencedor da mesma, ficarao juntados aos autos do
processo, ate a efetiva assjnatura do contrato, em wiltude do disposto mos jtelis 07.27 e 07.28 abaixo,
devendo os interessados retifa-los formalmente ou serem expurgados pelo Col)tratante, ap6s o prazo
de 30 djas contados da assinatura do contrato.
07.27- Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar a ata de Registro de
Pre9os, a autoridade superior deveri extinguir os efeitos da homologagao atrav6s do ato de
rescisao e retornari os autos do processo ao(a) Pregoeiro(a).

07.28-O(A) Pregoeiro(a) retornari as atividades de selegao de melhor proposta e convocara
outro  licitante,  observada  a  ordem  de  qualifica9ao  e  classifica9ao,  para  verificar  as  suas
condi96es  de  habitita9ao  e  celebrar  a  assinatura  de  ata  de  Registro  de  Pre9os,  e  assim
sucessivamente, sem pTejuizo da aplicagao das sang6es cabiveis.

07.29- caso haja interposi5ao de reculso contra urn item, todos os demais items dos quais nao houve
reourso tomarao seu curso normal, com o envio a autoridade superior para homologagao;
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07.30-  No  caso  de  decretapao  de  feriado  que  coincida  com  a  data  designada  para  entrega  dos
envelopes "A" e erB" e suas aberturas, esta licfag5o realizar-se-i Do pTineiro dia ritil subsequente, na
mesma hora e mesmo local; podendoL no entanto, o(a) Pregoeirio(a) definir outra data, horf rio e ate
local, fazendo a pubLicagao e di`rulgapao na mesma forma do inieio.
07.31- N5o caberii pedido de desistencia de proposfa de pregos, ap6s a credencjamento da licitante.

o8.- Do niLGAMENTo I)As pRoPoSTas DE PREcos EscRITAs E Dos LAI\ICEs VERBAIS
08,01-  No julgamento das I)ropostas e Lanees verbals, o(a)  Pregoeiro(a) levara em consideragao  o
tipo de licitagao que 6 MENOR PRECO.
08.02-  Sera consideTado vencedor o lichante que, classificado e qualificado, tendo participado  da
etapa de lances, se houver, apresente o MENOR PREG0 UNITARIO E ATENDA AS EXIGENCIAS DE
HABILITAcfio DESTE EDITAL.
08.03-  Na anilise das propostas, quando houver divengencia entre valor num6rico e por extenso,
prevaleceri o segundo.
08.04-  No  caso  de  diverg€ncias  de  valores  resuLtantes  da  multipLicagivo  entre  as  quarLtidades
ofertadas e prefos unitirios, o(a)  Pregoeiro(a) procederi a corregao, e considerafa o novo valor
obtido.
08.05- Nao serao levadas em considerapeo, vantagens nao previstas neste edital.
08.06-  Serao  desclassificadas,  preliminarmente,  para  a  etapa  de  lances,  as  propostas  de  pregos
escritas que:

a   Nfo   atendam  is  exigancias  referentes  ao   objeto   e  demais   disposig6es   deste   edital,
excetuando-se os pregos, cuja analjse sera posteriormente.

08.07- Serao desclassificados na fase de lances verbais, os Licitantes qualificados que apresentem:

a. Lance com prego manifestaTnente inexequivel.
b. I.ance final com pro;o superior ao estinado para contratagao.

008.08-SeridescLassificadoaindaolichanteque:

a.  Sendo  o  dnico  particjpante  do  certame  e  cote  prego  superior  ao  estimado  par.a
contratagao, se recuse a reduzi-to a urn valor igual ou inferior aquele estimado;

008.09- Os liefrotes classificados preliminarmente e qua]ificados para a etapa de lances verbais, se
houver, serio dispostos na ordem crescente dos valores ofertados, sendo considerado vencedor o
que apresenfar o lnenor preps lia fase de lances.

09.- DA HOMOLOGAcfio
09.01-  A  homologa9ao  desta  licitag5o  6  de  competsncia  do  Ordenador  de  Despesas  da  Unidade
Contratante.
09.02- A homo]Qga9ao impoha no registro de urn rinico pro;o proposto pela empreca que obtiver
classificapao em primeiro lugrr no julgamento.
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09.03- A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratag5es que
deles  poderao  advir,  ficando-the  facultada  a  utilizapfro  de  outros  meios,  respeitada  a  legisla5:ao

pertinente as licitap5es e ao Sistema de Registro de Preyos, assegLirando-se a detentora do registro
preferencia em igualdade de condig6es.
09.04- A contratante se reserve o direito  de  nao  homo]ogrr ou  revogar a presents licitafao,  por
raz6es de interesse pdb]ico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante
fu ndamenta9ao escrita.

0.- DA ATA D 0 DE PRE
10.01-  Em  decorrencia do procedimento  licitat6rio, sera  lavrado  documento  denominado Ata  de
Registro de Precos, antecedents a fase contratual, assinado peto Ordenador de Despesas da Unidade
Contratante e peLos titulares das empresas vencedoras da licita9ao, ou  pe]os seus representantes
legais, que tern efeito de compromisso de fomecimento nas condig5es estabelecidas, com validade de
12 meses, a partir da data de sua assinatula
10.01.01- Os fornecimentos decorrentes da Ata de Registro de Preyos serao formalizados atrav6s da
assinatura de instnlmento contratual, quando o valor da quantidade a ser adquirida ultrapassar o
valor da modalidade Convite e nao se tratar de entrega imediata integral, de conformidade com o art.
62, caput, e § 4Q da Lei nQ 8.666/93, ou da retirada de nota de empenho e da autoriza95o de compra

pe]a detentora, mos demais casos.
10.01.01.01-A crit6rio da administrafao poderi ser celebrado termo contratual, independentemente
do valor a ser adquirido.
10.02- A Ata de Registro de Preyos 6 urn documento vincu]ativo, obrigacional, com caracteristica de
compromisso  para  fi]tura  contratacao  com  a  CrfuARA  MUNICIPAL  de  Momba9a  e  destina-se  ao
Registro de Pregos e a subsidiar o acompanhamento destes. A Ata indicari o fomecedor, o 6rg5o
contratante e as condig6es a serem praticadas, conforme as disposi96es contidas nests Edital, item a
item.
10.03-  Com a assinatura da Ata de Registro de  Pre€os, a empresa que teve seu prefo  registrado
assume  o  compromisso  de  atender,  durante  o  prazo  de  sLra  vigencia,  os  pedidos  realizados,
observado os quantitativos estinados.
10.04-A Ata de Registro de Preyos uma vez lavrada e assinada, nao obriga a Administrafao Municipal
a fiTmar as contrata£5es que deta poderao adviT, ficando-lhe faoultada a uti]izapao de procedimento
de  licitagao  ou  de  dispensra  de  licifafao,  reapeifados  os  diapositivos  da  lei  n°  8.666/93,  sendo
assegurada ao detentor do registro, a preferencia em igualdade de condig6es.
10.05- Sera registrado somente o |irapo do ncitante que tinr o prineiro ]ugrr in fase de
proposta e for devidamente trabi]itado.
10,06- A vigencia da Ata de Registro de Prepes sera de 12 meses contada a partir da sua assinatura,
podendo ser pTorrogrdo nos casos previstos na legisla9ao.
10.07-A recusa injustificada de assinar a Afa, pelas empresas com proposfas classificadas na licita9ao
e  indicadas  para  registro  dos  respectivos  prefos  no  mapa  de  prefos,  ensejafa  a  aplicagao  das
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penalidades  enunciadas  no  artigo  87  da  Lei  n°   8.666/93,  com  as  altera96es  que  the  foram
introduzidas pela lei n ° 8.883/94, ao crjterio da Administragao.
10.08- Case a licitaute, em atendffiinento ao item 6, incise IV, a]inea a) deste EditaL, apresente
atestado fornecido per pessoa juridica de direito privado, podefa ser efchtado diligenria no
sentido  de  verificar  as  infomap@es  all  apostas,  inclusive  solicitando  a  apresentap5o  da
coomprovap5o dos dados constantes no referido atestado para rfeito dr contratag5o.

1 1 .- D0 CONTRATO
11.01- 0 instrumento contratual de forneciTnento decorrente do presente Registro de Pregos a ser
firmado entre os 6rgaos da Administrapfro integrantes do Sistema de Registro de Prepos e a detentora
do  registro,  serii  formalizado  de  acordo  com  a  minuta  anexa  a  este  processo  ou  atrav6s  do
recebimento  da Autorizap5o  de compra e da  Nota de  Empenho pela detentora, observando-se as
co ndi96es estabelecidas neste edhaL seus anexos e na legislagao vigente.
11,02- Caso o licitante vencedor se recLLse injustificadamente a assinar a ata de registro de
pregos, a autoridade superior deveri extinguir os efeitos da homologagao, retornando os
autos do processo ao(a) Pregoeiro(a), sem prejuizo da aplicaq5o das sang5es cabiveis.

11.03-O(A) Pregoeiro(a) retomafa as atividades de selegao de melhor proposta e convocara
outro  Licitante,  observada  a  ordem  de  qualificagao  e  classjficagao,  para  verificar  a  suas
condic6es de habjlitag5o e assim sucessivamente.

1 2.- DA ENTREGA E Ilo RECEBmm:NTO DO MATERIAL
12.01-A prestap5o do servipo e o recebimento deveri ssr realizada de conformidade com o
eestipulado  pe]a  Unidade  Contratante,  dentro  dos  prazos  e  rigorocamerfee  de  acordo  com  as
especificag6es  estabelecidas  na  proposta vencedora e  nests  edital, sendo  que a  nao  obser\fancia
destas condigives, implicafa na nao aceitapao do mesmo, sem qLie caiba qualquer tipo de recJamagao
ou indenizapao por parte da inadimpleute.
12.02- A criterio da Admin.istragao, sera enviada requisirfo ao vencedor por qualquer meio habiL, o

qual deveri formaLizar o contrato, conforme o ben 11 deste Edital.
12.03- Formalizado o contrato, o contratado deveri eutregar o nLaterial requisitado no prazo de 10
(dez) dias riteis.

13.-DDOCAI\lcEIAMMENTODEPRECOS
13.01- 0 Teajuste, a revisao e o cance]amento de prepes registrados obedeceri o disposto Dos
items ahefro:
13.02- Nao sera admitido T`eqjuste de pregos, sendo possiveL apenas us cases de revisao de pre9os
mencionados neste edital e/ou seus anexos.
13.02.01- A Ata de Registro de Pringos poderi sofier alterap6es, obedecidas as disposig6es contidas
no art. 65, da Lei n9 8.666/93.
13.03-0 prego registrado poderi ser cancelado Dos seguintes casos:

I -Per ate uni]ate]al da ADMII\TISTRAQA0 do Municipio, quando:
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01. A Detentora do registro nao atender a convocapao para assinar a Ata de Registro de Pre9os,

noprazoestabelecido,semjustificativaaceitapelaADMIN]STRA9fio;

11 - Por ato unilateral do 6rgao integTante do Sistema de RqBstro de Preaps, quando:

01.A Detentora do registro nao atender a convocagao para assinar o contrato, nao aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceifa pelo 6rgao.

01. A Detentora do registro deixar de cumprir as exigencias do ato convocat6rio que deu origem
ao Registro de Preyos;

01.A  Detentora  do  registro  der  caLisa  a  rescisao  administrativa  do  contrato  decorrente  do
Registro de prefos;

d. Em qualquer das hip6teses de inexecu9ao total ou parcial do contrato decorrente do Registro de
Pre90S;

e. Os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora do
Sistema de Registl.o de Precos se recusar a baixa-los;

f. Por raz5es de interesse pribLico, devidamente fundamentndas.

Ill - Pela detentora do registro quando, mediante solicitapao por escrfro ao ordemdor de
des|]esa da Unidade CoDtratante, com|.rovar a impossll)ilidade de a]mprir as exigencias do
ilLstrunento convocat6rio que den origrm ao ReBisfro de Prequs, desde que devidamente
fundamentada numa das seguintes raz6es:

•           01.£=:nseuc?:ref:Lao9u° #°cvee]::±=ij:°rseepe¥d::,n£Sv:eevImd°:e]daeAcdaEi::=:;ddb::c°a:rat::
perturba9ao da ordem intema ou guerTa, assegurado a detentora/ fornecedora o direito de
optar  pela  suspensao  do  cumprimeDto  de  suas  obrigap6es  ate  que  seja  normalizada  a
situacao;

01. Nao ]ibera9ao, por parte do 6rgao contratante, de arcs, local ou objeto para fornecimento, mos
prazos determinados;

01.Ocorrencia  de  fato  fortuito  ou  de  forge  malor,  regu]armente  comprovada,  impeditiva  do
fornecimento.

13.04-A comunica9ao do cancelamento de prego registrado, Dos casos previstos no item 13.03, sera
feica pessoalmente ou por correspond6ncia com aviso de recebimento juntando-se comprovante nos
autos que deram origem ao registro de pregos,
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13.04.01- No caso de ser ignorado, inceTto ou  inacessivel o enderepo da detentora, a comunicagao
sera   feita   mediante   publicag5o   no   Diirio   Oficial   do   Estado,   POT   duas   vezes   consecutivas,
considerando-se cancelado o prego ngistro a partir da riLtima publicapao,
13.05-A so]icitapao da detentora para canoelamento do preps registTado, deveri ser formulada com
antecedencia de 30 (trinta) dias, facuJtada a Administragao a apljcapeo das penalidades previstas no
instnimento convocatorio, caso hao aceite as raz6es do pedido.
13.06- Fica assegurado o direjto a ampla defesa e ao contradit6rio mos casos de cancelamento de

prego  registrado  previstos  mos  incisos  I  e  [],  e  quando  a  Adlninistrafio  nao  aceitar  as  raz6es
mencionadas no inciso [[[, do item 13to3; sendo o prazo para interposigao, de 05 (cinco) dias riteis
contados a partir da intimapao, de acordo com o item 13.04 deste edital.

14.- DOS RECIJRSOS

•         14.01-Das decis6es proferidas pelo(a)  Pregoeiro(a)  relativas a classificagiv e desdassificagiv  de
propostas  de   pregos   escritas,  lances  verbals  e  a  habilhafao   e   inabilitagao,   cabefa   recurso
administrativo  dirigido  ao(a)  pregoeiro(a),  sem  efeito  suspensivo,  a  ser  interposto  ao  final  do
iulcamento de cada itjem. podendo o interescado juntar [nemoriais no prazo de 03 dias dteis contndos
a partir do lQ dia titiL seguinte ao da interposijao, ficando os demais licitantes desde logo intimados

para apresentar contra-raz6es em igual ndlnero de dias, que comegarao a corner do termino do prazo
do recorrente, sendo-Ihes asseg`irada vista imediata dos aiitos.
14.02-  A  intengao  de  interpor  recurso  contra  a  decisao  do(a)  Pregoeiro(a)  de  classificar  e/ou
desclassificar, habilitar e/ou inabilhar, deveri ser registrada elm Ata pelo titular oLi representante
lqga] do licitante, ao final do julgamento de cada item, constando o motivo e a sintese das suas raz6es.
14.03- Havendo recurso contra a classifica9ao/desclassifica9ao de proposta de pregos escrita e lance
vell]aL o envelope lacrado contendo a documentap5o de habilha9ao do reconente ficari em poder
do(a)  Pregoeiro(a)  ate  o  julgamento  do  recurso  interposto.  Apreciado  o  recurso,  e  mantida  a
desclassificagiv, o envelope "BJ' deveri ser retiTado por representante legal, no prazo de 30 (trinta)
dias contados a partir da data do aviso de prosseguinento da licitapao. Apes este prazo, caso nao seja
retirado, o envelope sera expurgndo.
14.04-   Os   melnoriais   de   reculso   devefao  ser  dirigidos  ao(a)   pregoeiro(a)   desta   licita95o   e

protocolados no enderego constante do prefroulo deste edital, no devido prazo legal, nao sendo
conhecidos os manifestados em sessao priblica e interpostos fora deste prazo.
14.05- Os memorials de reciirso deverao ser interpostos mediante peti9ao datilografada e assinada
ppor quem de direito, contendo as raz6es de fato e de direito com as quais impugna a decisao adverca.

15.-DAS PENAL]DADES E DAS SANC6ES
15.01 - 0 Iicitante que, convocado  denfro do prazo de validade da sua proposta, nao  celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagao falca exigida para o cerfame, ensejar o
retardamento da execugao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou haudar na execLi9ao do
contrato,  comporfar-se  de  modo  inid6neo  ou  cometer  haLlde  fiscal,  ficari  jmpedido  de  licitar  e
coITtratar com a UTLifro, Estados, Distrito  Federal ou Municdyios, pelo prazo de ate 05  (cinco) anos,
sem pr¢uizo das muLtas previstas em edinl e no contrato e das demais cominag6es legais.
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15.02 -A demora injustificada na execug5o da prestagfro contratiia] acarretara de plano, a incidencia
da multa moratoria a base de OJ3% cunulativamente, incidents sobre o valor da prestagao vencida,
por cada dia de atT©
15.03 - No  caso de inadimpleTnento da prestapao contratuaL seja total ou parcial, al6m da multa
estabelecida neste edital, o contrato poderi ser liescindido, sujeitando-se, ainda, o contratado, ap6s o
devido processo legal, is seguintes penalidades:

I - Advertiincia;
1[ -Multa, cLlmulativa com as demais sang5es;
[[] -Suspens5o tempofaria para participar em licifagao e impedjmento de contrafar com o 6rgao ou
entidade da qua] se origina esta Licitagao, por prazo nfro superior a 05 (cinco) anos;:;
IV - Declara9ao de lnidoneidade.

15.04.01   -  A  competencia  para   imposigao   das  san96es  previstas  no   item  anterior,  selii  do
representante legal do ContTatante.
15.04.02   -   A   inidoneidade   poderi   seT  declarada   pelo   Ordenador   de   Despesas   da   Unidade
Contratante, mos cases pTevistos no item Seguinte.
15.05 - As sanc5es de suspensao ou de declara5±o de inidoneidade para licitar oLi contratar com a
origem desta licjtapao, poderao ser aplicadas ao Contrafado que, elm razao de contratos firmados com

qualquer 6[gao da Administragao Ptiblica Federal, Estadi]al ou Mtinicjpal:

I  -  Tenham  sofrido  condena9ao  definitive  par  praticarem,  por  meios  dolosos,  ffaude  fiscal  no
recolh imento de qLiaisqLier tributes;
( I - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustTar os objeti`ros da licitapao;
Ill - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao pdbljca em virfude de
atos flicitos praticados.

15.06  -  A  reabilifagao  do  Contratado  s6  poderi  ser  promovida,  mediante  TeqLierimento,  ap6s
decorrido o prazo de 02 (dois) anos da aplicapao da sang5o, e deede que indenize o Municftyto pelo
Ofetivo  ppejuizo  causado  ao  Efario  Pfrolico  quando  a  conduta faltosa,  reLativamente  ao  presente
certame, repercutir prejudiciaLmente no aJnbito da Administrafao Prib] ica Municipal.
15.07 - As sanf5es previstas mos items antecedentes seTao apljcadas pelas autoridades competentes,
assegurados ao Contratado, o contradit6rio e ampla defesa, mos seguintes prazos e condi96es:

a - de 05 (cinco) dias titeis mos casos de adverfencia e de suspensao, e
b - de 10(dez) dias ifeis da abertura de vista do processo, no caso de declaragao de inidoneidade
pparalicitarcomoMunicdyiodeMombape

1 6. - DAS DISPOS[COES F[I`lAIS
16.01 -Independentemente de declaragao expressa, a apresentapeo da proposta implica na aceitagao
plena e total das condig6es e exigchcias destje edital, na veracidade e autenticidade das informaf6es



16.02 - Na contagem dos prazos esfabelecidos nests edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento, e consjderar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for exp]jcjtamente disposto
em  contfario.  S6  se  iniciam  e vencem  os  pTazos  Teferidos  em  dia  de  expediente  na  Camara  de
Momba5:a.

16.03 -  No  interesse da AdministraFao Municipal e sem que caiba is licitantes qualquer tipo  de
indenizapao, fica assegurada a autoridade competente:
- Alterar as condiF6es, a quatquer tempo, no todo ou em parte, da presents licitagao, dando ciencia
aos interessados na forina da legislapao vigente;
- Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presents ]icita¢o, a qualquer tempo, disto dando ciancia
aos interessados mediante publica9ao no Diirio Oficial do Estado.
16.04 - Este edital e seus elementos constitutivos poderao ser lidos e obtjdos na Tray. Dr. Ariosva]do
Costa s/n - Altos - Centro - Mombaqu - Ccari - CEP: 63.610-000.
16.05 - Quaisquer esclarecimentos poderao ser prestados pelo(a)  Pregoeiro(a), durante o
expediente normal em sua sede.

16.06 - Fica elejto o foro de Mombaq - CE, para dirjmjr qualquer dtivida no procedimento desta
licitac5O.

Mombapr -CE, em 25 de fevereiro de 2021

FAUSTERI,ANIA CAVALCANTE RI CARDO

Pregpefro(a)

e


