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PROCESSO ADMII\IIS.]RATIVO N9 20210202 /01 /CMM

imrrAI. NQ 09.02.2021 /01 pp

I)REfroul.0

A  C^MAIRA  MUNICIPAL  DE  MOMBAqA,  por  intermedio  da  sua  Pregoeira,  torna

priblico  para  conhecimeinto  dos  interesREdos  que  na  data,  horirio  e  local  indicados  fafa  realizar

licitagao na modalidade PREGfio, na forma PRESENCIAL, do tipo MenoT hapo G]obal Por [tens,

conforme descricao contida nes€e EdhaL e seus Anexos. 0 procedimento licitat6rio obedeceri a I.ei nQ

10.520,   de   2002,  ao   I)ecreto   n9   3.555,   de   2000,  a   Lei   Complementzir  ng   123,   de   2006,   e

subsidiariamente a  I,ei  nQ  8.666, de  1993, ben  como  a legislapao  correlata,  e  demais exigencias

previstas neste Edital e seus Anexos, alem da seguinte Legislapao: Lei nQ 8.429, de 02 de junho de

1992 (Lei de lmprobidatle Administrative; Lei nQ 12.527, de 18 de novembro de 2011, a lei de acesso

a informagao;

Data da abertura da sessao ptht.nca: 11/03/20Z1.

Horirio de ]nicio do Chedencfamento: 08:00

Horirio de lnfcio da Sessao: 08:10

Tem|io de Tolerancia: 10 minutos (referents ao horirio da sessao).

Endereap: TR. DR. ARI0SVALDO COSTA, CENTRO, MOMBAqu, CE,

1.D

1.1      Esta licitagao teln como objeto Contratapao de empresa para prestapao de serviaps de
a~ssjsessoriaeconsu]toriatechicooperadonalnaGestfoeFiscalLizapaodeContratos
Admnlstrativos,  com  fundamemo  no  Art.  67  da  lad  8.666/93,  conforme  es|.eclflcapoes
cconstantes deste Termo de Referencia, conforme especificagives e estinDativas do Items que
constam no €ermo de referencia.
1.Z. A Iicitagiv sera subdivida em Items, conforme tabela constante do Termo de Referencia, anexo

ao presente processo.

1.3J)  cTfterfo  de jofroerfu  adotalo  set  o  IIEnor Preap  tquho  POT ItuEiT  observadas  as
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1.4.2.      ANEXO [[ -Minuta de proposta de pre9os

1.4.3.     ANEXO  ]u  -  Mndelo  de  decJaragao  de  cumprinento  dos  requisitos  de  habi]ita9ao

(inciso VIl do artigo 49 da Lei rf 10.520, de 2002)

1.4.4.      ANEXO Il/ -Modelo de declaracao de inexistencia de fato superveniente impeditivo da

habilitagao

1.4.5.      ANEX0 V' - Modelo de declaragao retativa i proibi9ao do trabalho do menor (Lei n9

9.854/99)

1.4.6.      ANEXO V] -Modelo de procuragao

1.4.7.      ANEXO VII -Minuta do contrato

1.4.8.  ANEX0 VI[[ - Minuta de Declara9ao de lnformag6es para o Credenciamento

1.4.9. AI\lEXO ]X - Minuta de DecLara5ao de Enquadramento ME/EPP

2.        DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1.  Poderao participar deste Pregao as empresas, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da [icjtagao, conforme djsposto mos respectivos atos constitutivos, que atenderem a tndas as
exigencias, inclusive quanto a documenta9ao, constantes deste Edital e seus Anexos.

2.2. Nao sera admititla nesta licitagao a participapao de pessoas jun'dicas:

2.2.1.      Com    falencia,    reouperagao   judicial,   concordaca    ou    insolvencia,   judicialmente
decrctadas, ou eli]\ processo de recupera9ao extrajudicial;

2.2.2.      Em disscilu9ao ou em liquidapao;

2.2.3.      Que estfijam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer 6rgao ou
entidade  da  AdmiinistTacao  Priblica,  seja  na  esfera federal,  estadual,  do  Distrito  Federal  ou
munici|)a], mos te)mos do artigo 87, inciso [[[, da Lei n° 8.666, de 1993;

2.2.4.      Que estejam impedidas de licitar e de comtar com o Muniofpio Mombapa, CE, mos
termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;



2.2.5.      Que estej,am proibidas de contratar com a Administrap5o ptiblica, em razao de san9ao
restritiva de direito decorrente de infragao administrativa ambiental, mos termos do artigo 72,
§ 8°, inciso V, da Le3i n° 9.605, de 1998;

Z.2.6.      Que tenham sido declaradas inid6neas para licitar ou contratar com a Administragao
Pdblica;

2.2.7.      Que estejam reunjdas em cons6rcio:

Trata-se de escolha discriciondria da Administragao Priblica, o que evidentemente nao significa
autorizapao para dlecis6es arbitririas ou imotivadas.

A  vedagao  a palticipagao  de  interessadas  que  se  apTesentem  constituidas  sob  a forma  de
cons6rcio se justifica na medida em que nas contratag5es de servigos comuns de objeto  da

presente  Licifacao, perfeitamente  pertinente e  compativel  para  empresas atuantes do  ramo
licitado, 6 bastante comum a participa9ao de empresas de pequeno e medjo porte, is quais, em
sua  maioria,  apre.sentam  o  minimo  exigido  no  tocante  a  qualificagao  t6cnica  e  econ6mico
financeira,  condig6es  suflcientes  para  a  execu9ao  de  contratos  dessa  natureza,  o  que  nao
tornari restrito o universo de possiveis ljcitantes individuais.

A ausencia de cons6rcio nao trari prejujzos a com|]etitividade do certame, visto que, em regra,
a forma9ao de coims6rcios e admitida quando o objeto a ser licjtado envolve questoes de alfa
complexidade ou de relevante vulto, em que empl.esas, isoladamente, nao teriam condi96es de
suprir  os  requisites  de  habhitapao  do  edital.  Nestes  casos,  a  Administrap5o,  com  vistas  a
aumentar o nrimero de participantes, admite a formapao de consorcio.

Tendo em vista que e prerrogativa do Poder PdbLico, na condigao de contratante, a escolha da
participagao,  ou  inao,  de  empresas  constituidas  sob  a forma  de  cousorcio,  com  as  devidas
justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n9 8.666/93, que em seu
artigo 33 que atrit]ui a Administragao a prerrogativa de admissao de cons6rcios em licitag6es

por ela promovidas, pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedagao de constituifao de
emprecas em consdrcio, para o caso concreto, 6 o que melhor atende o jnteresse priblico, por
prestigiarosprini:ipiosdacompetitividade,economicidadeemoraLidade.

2.2.8.      Que sejam controladoras, coligadas ou subsidjirias entre si;

Z.2.9.      Estrange.iras que ndo funcionem no pats;
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2.Z.10.   Quaisqueir interessados que se enquadrem nas vedap6es previstas no artigo 99 da Lei
ng 8.666, de 1993.

2.2.11.   Proibidos de participar de licitap5es e celebrar contratos administrativos, na forma da
]egis]a5:ao vigente;

2.Z.12.       Que  int:idam  nas  condutas  vedadas pela  lei  federal  n9  IEI  NQ  12.846,  DE  IQ  DE
AGOSTO DE 2013, inclusive com cadastro no Cadastro Nacional de Empresas Punidas -CNEP;

2.3.  Como condigao `para participapao no Pregao, o licitante apTesentara fora dos envelopes de
habiLitapao e proposers de pre9os, as seguintes declara56es:

2.3.1.   Que esti ciente e concorda com as condig6es contidas no  Edital e seus anexos, ben
como de que cum|:ire plenamente os requisites de habflhagao definidos no Edital;

2.4. 0 descumprimelito de qualquer condi9ao de participa9ao tefa como consequencias:

2.4.1. Exclusao dl) Iicitante do certane, com o nao recebimento dos envelopes de habilitagao
e propostas de pregos, ou, caso ja os tenha sido reeebjdo, seliio devoJvidos.

2.4.2. Desclassificapao da propostaL, caso ja tenha sido iniciado a fase de classifica¢o das

propostas;

2.4.3. ]nabilitapaiD, caso ja tenha sido iniciado a fase de habi]itagao;

2.4.4. Demais co]isequencias que a lqgislapao permita.

3.        DO CREDENCIAMENTO

3.1. Antes do inicio tla sessao, o licitante, ou o sou representante, devefa, no local, data e horario

indicados no preinbulo deste Edital, apresentar-se aa Pregoeira para efetuar seu credenciamento

como participante deste Preg5o, munido da siia carteira de jdentidade, ou de outro documento

equivalente, e do dooumento que the de poderes para manifestar-se durante a sessao pdblica em

none do ]icitante.

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



poderes estari im pedido de apresentar lances, formular inten9ao de recurso ou manifestar-se,
de qualquer forma, durante a sessao.

3.2. Considera-se  co]no  representante  do  licifante  qua]quer  pessoa  habflitada,  mos  termos  do

estatuto  ou  contrato  social,  do  instnimento  pdblico  de  pTocura9ao,  ou  particular  com  firma

reconhecida, ou documento equivalente.

3.2.1.      O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar

a competencia do representante do licjtante para represents-lo perante terceiros.

3.2.2.      0  instrumento de pTocuragaoL pdbLica, ou  particular com firma reconhecida2, deve

ostentar os necessarios poderes para formulapao de propostas e para a pritica de todos os

demais  atos  especificos3  ao  aertame,  devendo  vir  acompanhado  dos  documentos  de

constitui9ao  da  empresa  ou  do  registro  como  empresario  individual,  sendo  vedada  a

apTesentapao   de  proouragao   ad  judicia  que   nao   mencione   especificamente   o  processo
licitat6rio em comento, conforme disp6e .

3.Z.3. TalLto na qualidade de s6cios como de procutndor, deveri, para fins de credenciamento

ser juntzrdo os atos constitutivos da empresa com seas eventuais aditivos cousolidados e o RG e

CPF dos s6cios.

3.3. Cada cl.edenciado poderi representar apelias urn licitante.

3.4. 0 licitante qtie nao se credenciar |]oderi entregrr a dec)arapao de cimprimento dos
requisites de habimtap5o e os envelopes de propostas de I)refos e hal.ilitapao, contudo, nao

podera folmular lalices e se manifestar in sessio.

1 Devem ser especificados os poderes e a quem sao dirigidos, sob pena de invaLidade dos lances ofertados ou
recu rso jnterposto.
2 C6digo Civil:

Art. 654. Todas as pessoas capazes sao apeas para dar procuragao mediante instrumento |]artioular, que vaLera
desde que tenha a assinatuira do outongante.
§1Q(..)

§290terceirocomquem.)mandatiriotratarpodedexigirqueaprocura¢otragaafirmareconhecida.
3 C6digo Civil:

A]t 661. 0 mandato em te rmos gerajs s6 confers poderes de adminjstragao.
§  19  Para  alienar,  hipotorar,  transigir,  ou  praticar outros  quaisquer atos  que  exorbitem  da  administragao
ordindria, depende a proourapao de poderes especiais e expTessos.
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3.5. Mos casos de ME e EPP, apresentar tamb€m declara9ao de que atende os requisitos do Art. 3Q

da I.ei Complementai- 123 de 14 de dezembro de 2006, para que possa fazer jus aos  beneficios

previstos lia referida Lei, conforme modelo anexo deste edital. A nao apresenta9ao da presente
declarap5o, na forma aqui exigida, implicari na decadencia do direito aos beneficios previstos na

Lei Complementar 123/2006.

3.6. Devera ser apresentada Declaragao consfante no Anexo [X para fins de credenciamento.

3.7.  Ap6s  o  prazo  de tolerancia,  nenhum  documento  poderi  mais  ser  recebido  para fLns  de
credenciamento.

4.       DAABERTtJRADASESSAO

4.1.      Ap6s o credencianento, a abertura da pTesente Hchagao dar-se-a em sessfro ptiblica, na data,

ho fa.rio e Local ind.icados; no preambulo deste Edital, quando o Licitante, ou o seu representante, ap6s

a fase de credenciamento, deveri apresentar o pregoeiro os seguintes documentos:

4.1.1.      DecLaragiv de cumprimento dos Tequisitos de habilhagao (conforme modelo anexo),

caso ja nao tenha apresentndo;

4.1.2.      Envelopes  da  proposta  de  prepes  e  da  documentapao  de  hal.iljtagao,  separados,

fechados  e  rul]rit:ados  no  fecho,  opacos,  contendo  em  suas  partes  externas  e  frontais,  em

caracteres destac:Ldos, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREqos

caMARA MUNlapAI. DE MOMBAqu/cE

PREGfio NQ 09.02.2021/01PP

0tAZA0SOCIAI,DOLICITANID
cNpi NO xrm

ENVELOpE NO 2 - DOcuMENTAcao DE HABILITACAO caMARA MUNlclpAL DE MOMBACA/cE

PREGAO N9 09.02.2021/01PP

qLAzfiosoclALDoL[urmNip
CNP| N° XRI
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entrega, mediante recjbo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (uma) hora antes da

abeltLira da sessao priblica

42.1.      Nessa hiirdtese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em inv6lucro iinico,

endere;ado djretamente a Comissao, com a seguinte identifica9ao:

A coMISSA0 DE LICITACA0

CAMARAMUNICIPALDEMOMBAC4/CE

PREGAO PRIESENCIAL NQ 09.02.2021/01PP

SESSAO EM 11/03#021, AS 08:00 HORAS

422.     Os envel{)pes que nao forem entregues has condi96es acima estipuladas nao gerarao

efeitos como proposta.

43.                    A dec]arapao faha relative ao cumprimento de qualquer condigao sujeitari o Licitante

is sanc6es previstas neste Edital.

DAFRAUDEAOPROCESSOLICITAT6RRIO:

4.4. 0 Pregoeiro inform€Lri aos lichantes que:

4.4.1. Somente poderao usar a palavra, os licitantes que tenham obtido autorizapao previa da
Pregoeira, podendo este, ate excluir o licitante do ceTtame tendo como fundamento o Art. 5a da
Lei AnticolTupcao -Lei n9 12.8464.

4.4.2.  A16m  da  iexclusao  do  certame,  os  ncitaDtes  que  jmpedirem,  perttitharem  ou
fraudares o processo licitat6rio serao i]uDjdos come rear a [egislapao;

4.43.  Serao  apu]rados  os  atos  que  correspondem  a  frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,
combinagao ou qiJalquer outro expedients, o cariter competidvo de procedimento licitat6rio

priblico;

4.4.4. A16m dessas premissas, constitui nicito punivel afastar ou proourar afastar licitante, por
meio de fraude oui oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

4 0 art. 5Q da referida Lei cliz o seguinte:
Art 5Q. Constituem atos lesivos (~.):
IV - no tocante a licitapiies; e contratos:
b)impedir,perturbaroufraudararealizapaodequa]queTatodepTocedimentoLicitat6riopriblico;



5.1.                    A proposta devefa ser apresentada em via dnjca  original  e numerada(se  possivel),

com todas as  folhas  rubricadas. devendo a riltima folha vir assinada pelo  representante  legal  do

licitante  citado  na  documentapao  de  habiLitapao,  em  lingLiagem  clara  e  concica,  sem  emendas,

acr6scimos, borr6es, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omiss6es que acarretem lesao ao direito dos

demais licitantes, prejui:zo a administra9ao ou impe5am a exata compreensao de seu conteddo, com

as especificag6es tecnicas, quantitativos e, quando for o caso, prazo de garantia (nao inferior a 60

dias), devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto e demais informa96es relativas ao

ben ofertado.

5.Z.      A apresentagiv da pToposta implica plena aceitapao, por parte do  licitante,  das condig6es

estabelecidas  neste  Edital   e  seus  Anexos,   ben   como   obrigrtoriedade  do   cumprimento   das

disposig6es  nela  contidas,  assumindo  o  proponente  o  compromisso  de  executar  o  objeto  desse

certame  mos  seus  termas,  beTn  como  fomecer  todos  os  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e

utensilios  necessirios,  len  quantidades  e  qualidades  adequadas  a  perfeita  exeougao  contratual,

promovendo, quando requerido, stia substinii9ao.
5.Z.1.      A   Contr€itada   devefa  arcar   com   o   Gnus   decorrente  de  eventual   equivoco   no

dimensionamento  dos quantitativos de sua proposta, inclusive  quanto aos custos variaveis

decorTentes   de   I.atores   futuros   e   incertos,   devendo   complements-los,   caso   o   previsto

inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da ljcita9ao,

exceto quando oc(}rrer algum dos eventos arrolados mos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°

8.666, de 1993.

5.3.  0  nao cumprinentl] da entrega da documentag5o dentro dos prazos estabelecidos acarretari

desclassificagao/inabilitagao,  sendo  convocado  o  licitante  subsequente,  e  assim  sucessivamente,

observada a ordem de classjflca9ao.

5.4.   0   licitante   nao   podefa   cotar  proposta   com   quantitativo   de   Preps   Unitirio   inferior  ao

determinado no edital.

5.5. Nos pregos pTopostos ja estarao incluidas as despesas referentes a frete, tributes e demais anus

atinentes a entrega do olbjeto.

5.6.Ap6saapresentagaodapropostanaocaberidesistencia.
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6.1.      O pregoeiro verificafa as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao estejam

em  conformidade  com  os  requisites  estabelecidos  nests  Edital,  que  sejam  omissas,  apresentem

irregularidades ou defeilfos capazes de difioultar o julgamento.

6.2.      A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata.

6.3.      0  Pregoeiro  classificari  o  autor  da  proposta  de  menor  prego  e  aqueles  que  tenham

apresentado   propostas   em   valores   sucessivus   e   superiores   em   ate   10%   (dez   por   cento),

relativamente a de men(ir prego, para participapao na fase de lances.

6.3.1.      Quando  nao  forem  verificadas,  no  minimo,  tres  propostas  escritas  de  prefos  nas

condig6es  defLnidas  no  subitem  anterior,  a  Pregoeira  classificafa  as  melhores  propostas

subsequentes, ate o  maximo de tres, para  que seus autores palticipem  dos  lances verbals,

quaisquer que sej:im os pregos oferecidos.

7.        DAFORMUIACAODOSLANCES

7.1.                    ClassificaLdas as propostas, de acordo com o Edital, O pregoeiro dare in{cio a etapa de

apresentafao de lances verbais pelos licitantes. que devefao ser formulados de forma sucessiva, em

valores distintos e decr€scentes.

7.1.1.     0 lance deveri ser ofertado pelo preco unitirio por prego unitirio.

7.1.Z.     Na fase de lances, o lance final devefa atingir prefo igLiaL ou inferior ao limite maximo

constante no Termo de  Referencia no Anexo I  do Edital. Caso  nao seja  realizada a fase  de

lances, o licitante que cotou na proposta o menor pre9o deveri reduzi-lo a urn valor igual ou

inferior ao limite imaximo do referido Termo de Referencia.

7.2.      0  pregoeiro  coiividari  individualmente  os  licinntes  classificados,  de  forma  sequencial,  a

apresentar lances verba[is, a pardr do autor da proposta classificada de major prego e os demais, em

ordem decrescente de valor.

7.3.      A  desistfncia  em  apresentar  lance verbal,  quando  convocado  pela  Pregoeira,  implicard  a

exclusao do licitante daL etapa de lances e a manutengao do dltimo prego por ele apresentado, para

efeito de ordena9ao das propostas.

7.4.      Encerrada a eqpa de lances, na Hip6tese de participagao de Microempresas ou Empresas de

Pequeno   Porte,   em   cumprimento   ao   que   detemina   a   I.ei   Complementar   nQ   123/2006,   a
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da Lei Federal nQ 11.48!}/2007 e que ofertou lance de ate 5% (cinco por cento) superior ao  menor

prefo da arrematante quie nao se enquadre nessa sitiiagao de empate, sera convocada pela Pregoeira,

para,  no  prazo  de  5  (ciinco)  minutos,  utilizando-se  do  direito  de  preferencia,  ofertar  novo  lance

inferior ao melhor lance registrado, sob pena de preclusao.

7.4.1.  0  dispostci  no  subitem  12.6  nao  se apLica  quando  a  meLhor  oferta valida tiver  sido

apTesentada por microempreca ou empreca de pequeno poTte.

7.4.2. Caso a ME/EPP melhor classfficada desista ou nao se manifesto no prazo estabelecjdo,

sefao convocadas as demais licitantes ME/EPP que se enquadT`em naquele intervalo de 5%,

na oTdem de classificapao, para o exercicio do mesmo direfro.

7.6.      Havendo  eventual  empate  entre  propostas,  ou  entre  proposfas  e  lances,  o  crit6rio  de

desempate  sera  aquele  previsto  no  artigo  3Q,  §  29,  da  I,ei  nQ  8.666,  de  1993,  assegurando-se  a

prefefencia, sucessivamlmte, aos bens e servi9os:
a}       produzidosnopais;

t])      produzidos ou prestados por empresas bTasileiras;

c)       produzidos   ou    prestados   por   empresas   que   invistani    em    pesquica   e   no

desenvolvimento de tecnologia no Pats.

7.6.1.     Persistindo o empate, o criterio de desempate sera o sorteio, em ato pdblico, para o

qual os licitantes s;ergo convocados.

7.7.      Apurada a proptista final classificada em primeiro lugar, o pregoeiro poderi negociar com o

licitante para que seja t]btido meLhoT prepo, observado o criterio de juLgamento, nao se admitindo

negociar condi96es difel.entes daquelas previstas nests Edital.

7.8.      Ap6s  a  negocia!ao  do  pre9o, a  Pregoeira(a)  iniciari a fase  de  aceitapao  e julgamento  da

proposta.

8.       DAACEITAcfio E TULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1.       Como  condigao  pr6via  a  aceitagao  da  proposta,  caso  o  licitante  detentor  da  proposta

classificada em primeiro lugar o(a) poderi consultar o Portal da Transparencia do Governo Federal

{wwwqurfuldatlan=mrenciai=ovJ)I dtlp:./.^|n.mrporfuLinnqurentbiprbr>), segiv Des|© -
Gastos Diretos do Governo - Favorecido (pessoas fisicas, emprecas e outros)", ben como o Portal de

Transparencia do GoveiTho do Estado do Ceari e do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do
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Ceari, para verificar se o somatorio dos vatores das ordens bancarias POT ele recebidas, no exercicio

anterior, extrapola o limits de R$  3.600.000,00  (tres miJh6es e seiscentos mi]  reais),  previsto  no

artigo 3°. inciso 11, da Lei Complementar n°  123, de 2006, ou o limite proporcional  de  que trata o

attigo 3°, § 2°, do mesmti diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

8.1.1.      Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta fambem abrangeri o

exercicio  correntr!, para verificar se o  somat6rio  dos valores das ordens bancirias por  eta

recebidas, ate o  [nes anterior ao  da sessao  ptibtica da licitap5o, extrapola os limites  acima

referidos, acrescid(os do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e

12, da Lei Compleinentar n° 123, de 2006.

8.2.      N5o  ocorrendo  :situa9ao  de recusa com  base  na  hip6tese acima,  o  pregoeiro  examinari a

proposfa  classificada elm  primejro  lugar qLianto a compatibilidade  do  prefo  em  relagao ao  valor

estimado   para  a  conGratagao   e  stla  exequibilidade,   ben   como   quanto  ao   cumprimento   das

especificaf6es do objeto.

8.3.      0  pregoeiro  tamb6m  poderi  solichar  ao  licitante  qLie  apresente  documento  contendo  o

detalhamento da propo!>fa, para fins de verifica¢o de siia exequibilidade, sob pena de nao aceitafao

da proposta.

8.4.       Serii desclassificada a proposta final que:

8.4.1.      Contenh:i vicios ilisandveis ou ilegalidades;

8.4.2.      Nao apr{.tsente as especifica96es tecnicas exigidas pelo  Projeto Bdsico  ou  Termo  de

Referfencia;

8.4.3.     Apresenlar pregos finais superiores ao valor ndlrimo estabeLecido neste Edital;

8.4.4.     Apresenlar pregos  unitirios superiores aqueles constantes  da  Planilha  de  Gusto  e

Foi.magao de Pre€os, observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade;

8.5. Tamb6m sera d€sclassificada a proposta final que:

a.       Apresenlar  pre9os  manifestamente  inexequiveis,  assim  considerados  aqueles  que,

comprovadam,ente,  forem   insuficientes  para  a  cobertura  dos  custos  decorrentes  da

contratagao pretendida;

b.       Nao  viei-  a  comprovaT  sua  exequibilidade,  em  especial  em  reLagao  ao  prego  e  a

produtividade apresentada.
8.5.1.     A inexequibflidade dos valores referentes a items isolados da planilha de custos, desde

que   nao   contrariem   instrLlmentos   legris,   nao   caracteriza   motivo   suficiente   para   a
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8.5.2.      Se  houver  jndicios  de  inexequibiljdade  da  proposta  de  prego,  ou   em  caso  da

necessidade de esclarecimentos complementares, podefa ser efetuada diljgencia, na forma do

§3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovagao de sua exequibilidade,

podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
8.5.2.1.          Questionamentos junto i proponents para a apresentagao de justificativas e

comprovag6es iBm reLapao aos custos com indicios de inexequibilidade;

8.5.2.2.          Verificapao    de   acordos    coletivos,    convenc6es    coletivas    ou    sentengas

normativas em dissidios coletivos de trabalho;

8.5.2.3.          Pesquisas em 6rgaos pdb]jcos ou emprecas privadas;

8.5.2.4.          VerifiLcapao   de   outros   contratos   que   o   proponente   mantenha   com   a

Administra9ao ou com a jniciativa privada;

8. 5.2.5.           D Ermais verificag6es que porventiira se fizerem necessarias.

8.5.3.      Qualquer  interessado  poderii  requerer  que  se  realizem  dtligencias  para  aferir  a

exequibilidade e ai legaljdade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que

fu ndamentam a silLspeita.

8.5.4.     Quando  o licitante apTesentar preps final inferior a 50%  (cinquenta por cento)  da

media dos pregos, ofertados para o meslno  ITEM, e a inexequibilidade da proposta nao  for

flagrante  e  evidente pela analise  da  p]aniLha  de custos, nao  sendo  possivel  a sua  imediata

desclassificapao,   poderi  set  feita   realizapao   de   diligencias  para  aferir  a  legalidade   e

exequibilidade da proposta.

Havendo necess:idade de analisar minuciocamente os documentos apresentados, o Pregoeiro

suspenderi a sessao, informando a nova data e horirio para sua continuidade.

8.7.      Se  a  proposta  (:lassificada  em  primeiro  Lugar  nao  for  aceitivel,  ou  for  desc]assiftcada,  o

Pregoeiroexaminaria[iropostasubsequente,e,assimsucessivanente,naol.demdeclassffica95o,ate

a apuragao de uma proposta que atenda ao Edital.

8.7.1.   Nessa situapao, a Pregoeira poderi negociar com o licitante para que seja obtido prego

melhor.

8.8.      No  julgamento  das  propostas,  o  Pregoeiro  poderii  canar  eITos  ou  falhas  que  nao

alterem sua substancia, mediante deapacho fundalnentado, registrado em ata e acessivel a todos,

atribuindo-lhes validade e eficacia para firs de cLassifica9ao.



8.9.      Aceita a proposta classificada em primeiro luga[-, o licitante devefa comprovar sua

condigao de habilitapao, na forma determinada nests Edital.

9.       DA HABILITAcfio
9.1.       Como  condicao  prfevia ao exame da docutnentapao  de  habilitapao  do  licitante detentor  da

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderi verificar o eventual descumprimento
ddas   condig5es  de  palldcipa95o,  especialmente  quanto   a  existencia   de  sanp5o   que   impega   a

pparticipapao no certame ou a futura contrata9ao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a)           CADASTlro DE roRNECEDORES DA CAMARA MUNIorpAL DE MOMBAqA;

b)         Cadastro   Nacional   de   Empresas   lnid6ncas   e   Suspensas   -   CEIS,   mantido   pela

Controladoria-Geul                   da                   Uniao                   (www.portaldatra nsDarencia.govbr /ceis

<httD://www.I)orfaldat]anst)arencia.cov.br/ceis>);

c)          Cadastro Nacional de condenag6es civeis por Atos de lmprobidade Administrativa,

mantido                       pelo                       Conselho                       Nacional                       de                       I usti9a

(rmrwm|.1usl]r./inprDt]ldrde adm./consqhar requeThh|]
<htlp:./.^AnArurrm].j ul)I./inprol)ldrde adm/coTLsultar TFTerHowhp>).

9.1.1.     A consukea aos cadastros sera pealizada em none da empreca lichante e tamb6m de

seu s6cto majoritirio, por fonga do artigo 12 da lei n° 8.429, de 1992, que preva, dentre as

sang6es  imposta±;  ao  responsaveL  pela  pfatica  de  ate  de  improbidade  administrativa,  a

proibiga.o de contratar com o Poder Priblico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da

qual seja s6cio majoritirio.

9.12.     Constatada a existencia de sangao, o Pregoeiro  reputari o licitante inabilitado, por

fa]ta de condigao tle participa9ao.

9.2.      Nfo ocorrendo inabflitagiv, a docuTnentapfro de habilitapao do licitante detentor da proposta

classificada em primeir(I lugar setii verifiGada.

92.1.      Os  documentos  poderao  ser  apreselitndos  em  original,  em  c6pia  autenticada  por

cart6rio competente ou por servidor da Administragao, ou por meio de publicagao em 6rgao da

imprensa oficial.

93.      Para a habilita9ao, o licitante deveri apresentar os docutnentos a seguir relacionados:

9.3.1.  Relativos a IIa\bilitagao [uridica:
a. No caso de empresario individual: inscrigao no Registro PdbLico de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Co[nercial da respectiva sede;
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b.   Em   se   tratando   de   Microempreendedor   Individual   -   ME[:   Certificado   da   Condigao   de

Microempreendedor ln(lividual -CCMEI, na forma da Resolugao CGSIM nQ 16, de 2009, ouja aceitagao

ficari condicionada a verifica95o da autenticidade no sitio www.Dortaldoempreendecdor.gov.br;

c. No caso de sociedade lrmpresiria ou empresa individual de responsabilidade limitada -

EIREL]:  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta

Comercia] da respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de setis administradores;

d. No caso de sociedade simples: inscrtyao do ate constitutivo no Registro Civil das Pessoas |uridicas

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicag5o dos seus administradores;

e. No caso de microempresa ou enipresa de pequeno poTte: certidio expedida pela Junta Comercial

ou  pe]o  Registro  Civil  das  Pessoas  |uridicas,  conforme  o  caso,  que  comprove  a  condigao  de

microempresa ou empr(>sa de pequeno porte, Iios termos do artigo 8° da lnstn]gao Normativa n° 103,

de 30/04¢007, do Departamento Nacional de Registro do Com6rcio - DNRC;

LOs documentos aciria deverio estar acompanhados de todas as alterac6es ou da consolidacao

respectiva e os documelito pessoais (RG e CPF dos s6cios);

9.3.2,  Relatives a Regularidade Fiscal e Tfahalhista:
a.          Prova de inscrig:io no cndastro Nacional de pessoas |uridicas;

b.          Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  mediante  certidao  conjunta  negativa  de

dchitos,oupositivacomefeitosdenegativa,relativosaostributosfederaiseaDividaAtivadaUniao;

c.          Prova de regularidade para com a  Fazenda Estadunl e Municipal, do domicilio ou sede do

licitante, pertinente ao s;eu ramo de atividade e compativel com o objeto contratua|;

d.          Prova de regulandade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de selvifo (FGTS), mediante

Certificado de Regulariclade do FGTS;

e.          Prova  de  inexjstencia  de  debitos  inadimpLidos  perante  a  Justip  do  TrabaLho,  mediante

Certidao Negativa de D€.bjtos TrabaLhistas (CNDT), ou certidao positive com efejtos de negativa.

932.1.          As microempresas ou empresas de pequelio porte, ou cooperativa enquadrada

noartigo34dflLein911.488,de2007,deveraapresentartodaadocumentacaoexigidapara

efeito de comprovagao de regularidade fiscal, Inesmo que esta apreselite alguma restricao,

sob pena de ser inabilitado.

93 3.  Relatives i Otialificagao Econ6mico-Financeira:
a.       Cerddat]  negativa de falencia ou recuperagiv judicial, ou liquidapao judicial, ou  de
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execug5o patrimon.iaL conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou

de seu domicfllo, dentro do prazo de validade previsto na pr6pria certidio, ou, na omissao

desta, expedidai a memos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apT'esentagao;

9r3.4.  Re]ativus a Oualificacao T6mica:

a.   Atestado  de  Capacidade  T6enica:  emitido  por  pessoa  juridica  de  direito

ptiblico ou privado, de forma que a ]icitante comprove ja ter fornecido materiais

seme]hantes, contendo no minimo: materials fornecidos e em qual periodo; clara

identificagao  do  emitente,  visando  a  realizag5o  de  possiveis  diligencias  e  a

manifesta(;5o quanto a qualidade e/ou satisfagao do fornecimento.

a.1.  A16m  do  atestndo  de  capacidade  tecnica  serao  observndas  as  eventuais

exigencias constantes no Anexo I -Termo de Referencia, ou seja, comprovar que

prestou  servi9os  na  fiscalizapao  de  contratos  administrativos  orientando  os
ordenadores de despesa.

9.3.5.  Documentos Complementares:

a.        DeclaTagiio,  sob  as  penalidades  cabi`/eis,  da  inexistencia  de  fatos  supervenientes

impeditivos para a sua habilieapao neste certame, conforme modelo atiexo a este Edital;

b.       Declaragiv de que a empresa nao iitiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores,

conforme lri n9 9854, de 1999, regulamentada pelo Decreto ng 4358, de 2002, conforme

modelo anexo a este Edital.

9.4.      A comprovapao dos requisitos de habi»tagao sera exigida do licitante de acordo com o vulto e

a complexidade do objeto.

95.       0  licitante  que  ja  estiver  cadastrado  no  CADASTRO   DE  FORNECEDORES  DA  CAMARA

MUNICIPAL DE MOMBAqA, em situagao regular, ate o tericeiro dia ritil anterior a data da abertura da

sessao  pdblica,  ficari  clispensado  de apresentar os documentos  comprobatorios  abrangidos  pelo

referido cadastro que esitpjam va]idados e atualizados.

9.5,1.     A  verifi(giv  se  darn  mediaute  consulta,  realizada  pela  Pregoeira,  devendo  o

resultndo ser itnpresso e anexado ao pTocesso.

952.      Na hip6lese de algum  documento que ja  conste do  CADASTRO  DE  FORNECEDORES
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Pregoeira nao logTe exito em obter a certidao correspondente atrav6s do sjtio oficia], o ]icitante

deveri   apresentar   imediatamente   documento   `falido   que   comprove   o   atendimento   as

exigencias deste Edital, sob pena de inabilita¢o, ressalvado o disposto quanto a comprova€ao

da regularidade fiscal das microempresas e emprecas de peqLieno  poTte e das cooperativas

enquadradas no a]tigo 34 da I.ei n9 11.488, de 2007.

9.5.3.      0 licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniencia de fato

impeditivo da hah ilitagao.

9,6.      Sera  inabilitado  o  licitante  que  nao  comprovaT  spa  habiLitapao,  deixar  de  apresentar

quaisquer  dos  documentos  exigidos  para  a  habi)hagao,  ou  apresenti-los  em  desacordo  com  o
estabelecido neste Editzil, ressalvado o diaposto quanto a comprovagao da  regularidade fiscal  das

microempresas e emprl±sas de pequeno ports e cooperativas enquadradas no altigo 34 da Lei nQ

11.488, de 2007.

9.6.1.     No case  de inabilitapao, a Pregoeira retomari a procedinento a partir da fase de

julgamento  da  proposta,  examinando  a  proposta  subsequente  e,  assim  sucessjvamente,  na
ordem de classjficagao.

9.7.       Para fins de habiLitagao, o pregoeiro podefa obter certid6es de 6Tgaos ou entidades emissoras

de certid6es por sitios olRciais.

9.8.       Nao serao aceittis documentos com indica9ao de cNP| diferentes, salvo aque]es legalmente

permitidos.

9.9.       Havendo  necess.idade  de  analisar  minuciocamente  os  documentos  exigidos,  o  Pregoeiro

suspendefaasessao,informandoanovadataehoririoparaacontinuidadedamesma.

9.10.    No julgamento tla habilitagao, o Pregoeiro poderi canar elTos ou falhas que nao alterem a

substancia dos docume[itos e sua validade jun'dica, mediante despacho fundamentado, registrado em

ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitapao.

9.11.    Constatado  o  atendimento  is  exigencias de  hal]ilitapao  fixadas  no  Edital,  o  [icitante  sera

declarado vencedor.

9.11.1.   Caso  o   licitante     microempresa  ou  empresa  de  pequeno  polte,  ou  cooperativa

enquadrada no artigo 34 da Lot ng 11.488, de 2007, havendo alguma restrigao na comprovagao

de sua regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias riteis, a contar do

momento em qu{: for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual pen'odo, para a



regularizac5o   da  documentngao,   pagamento   ou   parceLamento   do   d6bito,   e   emissao   de

eventuais certid6es negatives OLI positivas co[n efeito de certid5o negativa.

9.11.Z.   A  prorrogagao  do  prazo  a  que  se  refere  o  subitem  anterior  devefa  sempre  ser

concedida pela Ad ministrapao quando requerida pelo licitante, a nao ser que exista urgencia na

contratagao ou pltizo insuficiente para o empenho devidamente j ustificados.

9.11.3.   A  declarapao  do  vencedor  de  que  trata  este  subitem  acontecefa  no   momento

imediatamente posterior a fase de habilhapao, aguardandose os prazos de regularizagao fiscal

para a abeitura da fase recursal.
9.11.4.   A  ndo-rqqulariza;ao  da documentagro, no prazo previsto,  implicari decadencia  do

direito a contratag:ao, sem prejuizo das sang6es previsfas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993,

sendo   facultado   a   AdTninistra9ao   convocar   os   licitantes   remanescentes,   na   ordem   de

classificafao, ou re.vogar a licitayao.

9.12.    Da sessao pfrolica do Pregao sera LavTada Ata, que mencionafa todas os Licitantes presentes,

os  lances  finais  oferecidos,  ben  como  as  demais  ocorrencias  que  intelessarem  ao  julgamento,

devendo a Ata ser assjneida pela Pregoeira e por todas os licitantes presentes.

10.     DOSRECURSOS
10.1.    Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularizagao fiscal, caso o licitante

vencedor seja microem|mesa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34

da Lei ng 11.488, de 2007, qualquer licfrote poderi ao final da sess5o priblica, de forma imediata e

motivada, manifestar sua intengao de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de tras dias para

apresentar as raz6es do recurso, ficando os demais licitantes. desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem  contra  raz6es  em  igual  prazo,  que  comapari  a  contar  do  termino  do  prazo  da

recorrente, sendo-lhes  assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus

interesses.

102.    A  falta  de  manifestagiv  imediata  e  mothrada  do  licitante  quanto  a  intengao  de  recorrer

importari a decadencia desse direito.

103.    Cabe o  Pregoeiio  receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os a autoridade

competente quando mantiver sua decisao.

103.1.   A analis-: quauto ao recebimento oil nao do reculso, pelo Pregoeiro, ficari adsthta a

verifica9aodatenLpestividadeedaexistenciademotivapaodaintengaoderecorreT,

10.4.    0 acolhimento (le recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso,

®
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importari invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.5.    Nao sefao conhecidos os recursos cujas raz6es forem apresentadas fora dos prazos legais ou

de maneira nao escrita.

±L.     DA ADTUD]CAcfio E HOMOI.OGACA0
11.1.    0 objeto da liciexpao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ate do Pregoeiro,

caso nao haja interposilao de rerurso, ou |]ela autoridade competente, ap6s a regular decisao dos

reoursos apresentadas.

11.2.    Ap6s a fase recursal, constatada a regiilaridade dos atos praticndos, a autoridade competente

ho mologafa o procedimtanto licitatorio.

12.     DO cor\ITRATO Ou NOTA DE EMPENIIO ou lNSTRUMENTO
EOUIVALENTE

12.1.    Ap6s a homologrpeo da ljcitagiv, a Adjudicatiria tern o prazo de ate 05 (cinco) dias ateis,

contndos a pailjr da data de sua convocagao, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho

ou  instrumento  equivalente,  confome  o  caso,  sob  pena  de decair  do  direito  a  contrata95o,  sem

prejuizo das sang6es previstas net Edital.
12.1.1.   0 prazo previsto no subitem anterior poderi ser prorrogado, por igual periodo, por

solicitacaojustificadadaAdjudicatiriaeaceitapelaAdminjstrapao.

12.2.    Se a Adjudicatarfa, no ato da assinatLira do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, nao

comprovar que mantem as condipees  de habilttapao, ou  quando, injustificadamente,  recusar-se a

assinar o Contrato ou rietiraT a Nota de Empenho, poderi ser convocado outro licitante, desde que

respeitnda a ordem  de classificagat],  para, ap6s feita a  negocjapao,  verificada a aceital]hidade  da

proposta  e  comprovados  os  requisitos  de  habflitapat},  celebrar  a  contratapao,  sem  prejuizo  das
sang5es previstas neste Edital e das demais coming5es legais.

123.    A Contratada ficari obrigada a aceitar, nas lnesmas condic6es contratuais, os acrfescimos ou

supress5es que se fizeli:in necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

1Z.3.1.   As supress6es resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poder5o exceder

o limite de 25% (vinte e cinco por cento}

12.4.    E vedada a subct]ntrata¢o total do objeto do contrato.

12.4.1.   a permitida a subcontratapao pardal do objeto do contrato, desde que autorizado pela

C^MARA MUN[C[PAI. DE MOMBACA.
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125.    A Contratada deveri marfeer durante toda a exec`igao da contratap50, em compatibilidade

com as obrigap6es assumidas, todas as condig6es de habilita9ao e qualificagao exigidas na Licitagao.

1JJi.    Durante a  vigencia  da  contratagao,  a  fiscalizapao  sera  exercida  por urn representante  da

Contratante,  ao  qual  competiri  registrar  elm  relat6rio  todas  as  ocorrencias  e  as  deficiencias

verificadas  e dirimir as dtlvidas que su[givem  no  culso  da execu¢o  do  contTato, de t`ido  dando

ctencia a Administrapao.

13.     DA VIGi±NCIA DA COI\ITRATACA0
13.1.    0 prazo de vigencia da contlatxpao sera de acordo com o Anexo I - Termo de Referencia e

Minuta de Contrato, a [rartir da data da assinatiira do instruniento de contrato, ou da data da retirada

da Nota de Empenho, no:s terTnos do artigo 57 da Lei ng 8.666, de 1993.

14.    DropREcO
14.1.    Os pregos poderao ser reaiustndos de acordo com as hip6teses legais e seguindo o indice

INPC.

15.Lj=tsi#eiBELGA£:i¥^cb:khITRAsfoT=ifecn°oHRTeferfencfae
no instrumento de Contl.ato, qLiando for o caso.

16.     DOPAGAMENTO
16.1.    As condig6es de I.agamento sao as esfabelecidas no Termo de Referancia e no instrumento de

Contrato, quando for o c:`so.

17,    DA DOTAqao ongAMENTARIA
17.1.                 As  despesas  decorrentes  da  presents  contratngao  corTerao  a  conta  de  recursos

especificos consignados no Orgamento da chMARA MUNICIPAL DE  MOMBACA  deste exercicio, na

dotagao  abaixo  discriminada:  Exercieio  2021  Atividade  0101.010310001.2.001  Manutengao  das

Atividades da Cinra Municqul, Classificapfro econ6mica 33.903 5.00 Servigos de consultoria.

±a.    ms nlFRAcoES E DAs sAil€oES AlimllsTRATIVAs
18.1.    Sfro aquelas conslrantes no Termo de Referchcia.

19.1.Atedoisdiasuteisari=l¥]aE±¥ELfaopdbliqqualquerpessoaa
poderisolicitaresclarecinentos,providenciasoiiimpugnaroatoconvocat6riodopregao.

19.1.1.   Cabefa o pregoeiro decidir sobre a petigao Ilo prazo de ate vinte e qLiatro horas.

19.12.   Acolhida a impngnapao contra o ato convocat6rto, sera desigTLada nova data para a

Tealizrapeo do cerciTrLe, observando-se as exigchcias quanto a divulgapao das Tnodificag6es no
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Edital.

19.1.3.   Para efeilD de contagem do prazo previsto no item 19.1, nao considera o dia da sessao

do certame.

19.2.    Qualquer modifica9ao no Edital exige divulgapao pelo mesmo instrumento de publica9ao em

que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto  quando,
inquestionavelmente, a zLlteracao nao aftfar a formuLapao das pTopostas.

19.3.    Nao havendo ex|iediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao

do certame na data marcada. a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia htiL

subsequente, no mesmo hofarjo e local anteriormente estabeleeido, desde que nao haja comunicagao

do Pregoeiro em contririo.

19.4.    E faoultada o prngoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitafao, a promogao

de dilig6ncia destinada a esclarecer ou complementar a instngao do processo, vedada a inclusao

posterior de documento ou informagao que deveria corLstar no ato da sessao pdbLica.

19.5.    No julgamento da habflita¢o e das proposfas, o Pregoeiro podelii srmar eITos ou falhas que

nao alterem a substanci€i das propostas, dos documentos e sua validade jun'dica, mediante despacho

fundamentado, registrado em Ata acessivel a todos, atributndo-lhes validade e eficacia para firs de

habilitacao e classificagalD.

19.6.    A homologa9ao do resultado desta licitapao nao implicari direito a contratagao.

19.7.    A autoridade competente paTa a aprovagiv do procedimento licitat6rio poderi revoga-lo em

face  de raz6es de  interirse priblico, por moti`ro de fato superveniente devidamente comprovado,

pertinente e suficiente piara justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por

provocapaodeterceiros,medianteatoescritoedevidamentefundamentado.
19.8.    Os licitantes aLssiimem todos os custos de prepara5ao e apresentagao de sues propostas e a

Administrapao  nao sera, em  nenhum caso,  responsavel  por eses custos, independentemente da

condug5o ou do resultado do processo ]icitat6rio.

19.9.    0   licitante  devcifa  manter  preposto,  aceito  pela  Administra9ao,  para  representi-lo   na

execugao do contTato.

19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seLa o dia do inicio

e  inclujr-se-a  o  do  vel:Lcimento.  S6  se  injciam  e  vencem  os  prazos  em  dias  de  expedjente  na

Administracfro.

19.11. 0  decatendimento  de  exigencias  formats  nao  essenciais  nao  imporcari  o  afastamento  do
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]icitante, desde que seia possiveL o aproveitamento do ato, observados os princftyios da isonomia e do

interesse pdblico, porfem, considera-se como substanciaJ, dentre outras situap6es, o reconhecimento

de firma do sjgnatirio dos documentos dos items 4.1.1; 4.1.2 e item 5, sendo desconsiderados para a

finalidade que almqjam os que estiverem sem a referida exigencia.

619  No  I(±  ae  Art.  3e.  I  da  lei  ne  13.7Z6/ZO18.  adofar-se-a  a  seguinte
iulierDretautfro

a)         Quando o doculnento ja for levado assinado para a Administra9ao "blica,
o agente administrati`ro deveri comparar a assinatura com aquela constante
do  documeTLto  de  identidade  do  signatirio,  desde  que  este  tiltimo  seja
Dried ou autenticado.

b)        Se forem semelhantes (aparentemente iguais), o agente ire atestar isso no
pr6prio docuniento rlavrar a sua autenticidade").

c)         Caso o interessado, esteia presente, podetii assinar o documento na frente
do  agents  administrativo.  Neste  caso,  o  servidor  tamb6m  jfa  lavrar  a
:iutenticjdade da assinatura.

f2. ]fo from ae AIL 31, n  dl IIEI P  13.726.reo18. adkfar-I . fqubb
intrmrdtafa

a)      o ngente ad.ministrativo in atestar a autenticidade da c6pia;
b)      o servidor priblico ira comparar a c6pia com o original, desde que esse

estiver  sido  juntado  ou  apresentndo,  e  carinbar/assinar  ou  fazer  uma
certidao dizendo: "confere com o original".

19.12. As normas que d]isciplina[n este Preg5o sefao sempe intexpretadas em favor da ampJiagao da

disputa  entre  us  interessados,  desde  que  nao  comprometam  o  interesse  da  Administragao,  o

principio da isonom.ia, a finalidade e a seguTanca da conmtapao.
19.13. Em  caso  de  divergencia  entre  disposigao  do  Edjtal  e  das  demais  pegas  que  comp6em  o

processo, prevalece a prtwisao do Edital.

19.14. 0  Edital e seus Anexos poder5o ser lidos e/ou obtidos no 6ng5o, situado no enderego AV.

PERIMENTRAL SU14 CENTRO, MOMBACA, CE, mos dias titeis, no hofario das 08:00 is 12:00 horas e

das 13:00 is 15:00 horas,.

19.14.1. 0 Edital tambch esta disponibilizado, na integra, no portal das licitap6es do TCE{E,

noendengoeletr6nicobttp://municipios.tce.ce.gov.br/licitacQes.

19.15. Em caso de cobran9a pelo fornecimento de c6pia da integra do edital e de seus anexos, o valor

se limitafa ao custo efetiro da reprodngao grifica de tais documentos, mos termos do artigo 5°,Ill, da
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Lei n° 10.520, de 2002, salvo regulamentagao pr6pria.

19.16. Nos  casos omissos aplicar-se-ao  as disposif6es constantes da  Lei  n9  10.520,  de  2002,  do

Decreto n9 3.555, de 2000, da Lei ng 8.078, de 1990 - C6digo de Defesra do Consumidor, do Decreto nQ

3.722, de 2001, da I.ei Complementar ng 123, de 2006 e da Lei n9 8.666, de 1993, subsidiariamente.

19.17. 0 foro para dirimir quest6es relativas ao presents Edital sera o da Comarca de Momhafa, com

exclusao de qualquer outro.

Mombaga/CE, 2 5/0 2/2021.

FAus.ImlANIA CAVAVCANTE RlcARDO
Pregpeiro


