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EDITAL DE PREG1-'10 PRESENCIAL N° 001/2020-PP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 26060001/20
A Camara Municipal de Caridade, por intermédio do seu Pregoeiro, torna piiblico para conhecirnento

dos interessados que na data, horéirio e local indicados faré realizar licitacéio na modalidade PREGAO,
na forma PRESENCIAL, do tipo menor preco, conforme descrigéio contida neste Edital e seus Anexos. O
procedirnento licitatorio obedeceré a Lei n° 10.520, de 2002, ao Decreto 11° 3.555, de 2000, E1 Lei
Cornplernentar n° 123, de 2006, e subsidiariamente 21 Lei n° 8.666, de 1993, bem como 21 legislaciio
correlata, e demais exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos.
Data da abertura da sesséio piiblica: 27 de Julho de 2020
Horéirio: 08:30

Enderego: Av. Cel. Francisco Linhares, SN - Centro - Caridade - Ceara
1. D0 OBJETO
1.1.
O obj eto desta licitagéio é a contratagﬁo de solugiio de TI com locagéio de equipamentos em
regime de comodato, conforme especificagfies e quantitativos estabelecidos no Tenno de Referéucia,
neste Edital e seus Anexos.
1.2.
A licitagao seréi subdivida em itens, confornie tabela constante do TQIIIIO de Referéncia,
facultando-~se ao licitante a parﬁcipagao em quantos itens foreni de seu interesse.
1.3.
O critério de julgarnento adotado sera 0 nienor prego por item, obsewadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacifies do objeto.
1.4.

Integrarn este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.4.1. ANEXO I - Ternio de Referéncia
1.4.2.

ANEXO II - Minuta de Proposta de Pregos

1.4.3. ANEXO III - Modelo de declaracéio de cumpriinento dos requisitos de habilitagao (inciso VII
do artigo 4° da Lei n” 10.520, de 2002)
1.4.4. ANEXO IV - Modelo de declaragao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitagzio
1.4.5. ANEXO V - Modelo de declaragao relativa £1 proibigao do trabalho do rnenor (Lei 11°
9.854/99)
1.4.6. ANEXO VI - Modelo de declaragiio de rnicroempresa e empresa de pequeno porte.
1.4.7. ANEXO VII - Declaragao de elaboragfio independente de proposta.
1.4.8. ANEXO VIII - Minuta do contrato

2. DAS connrcons DE PARTICIPAQAO
2.1.
Poderéio participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade sej a compativel com o
obj eto desta licitacéio, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto 51 documentagﬁio, constantes deste Edital e seus Anexos.

2.2.

N50 seré admitida nesta licitagao a participagéio de pessoas juridicas:

2.2.1. Com faléncia, recuperacao judicial, concordata ou insolvéncia, judicialrnente decretadas, ou
em processo de recuperagiio extrajudicial;
2.2.2. Em dissoluciio ou em liquidagéio;
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e irnpedidas de contratar com qualquer orgiio ou entidade da

Administragﬁo Piiblica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos terrnos do
artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
2.2.4. Que estejarn impedidas de licitar e de contratar com a Cainara Municipal de Caridade, nos
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terinos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Adnﬁnisuagao Ptiblica, em raziio de sangéo restritiva
de direito decorrente de infracao adniinistrativa arnbiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da
Lei n° 9.605, de 1998;
2.2.6. Que tenham sido declaradas inidﬁneas para licitar ou contratar com a Adnnnistragﬁo Piibliea;

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
de 1993.

Que estejani reunidas em consorcio;
Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiéirias entre si;
Estrangeiras que 1150 funcionem no Pais;
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei 11° 8.666,

2.2.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedacﬁes do

artigo 3°, parzigrafo 4°, da LeiCon1plen1entar n° 123, de 2006.
2.2.12. A utilizacéio dos beneﬁcios concedidos pela LC n° 123/2006 por licitante que nﬁo se
enquadra na definigao legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, suj eitando a
rnesma a aplicagao de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Céimara Municipal de
Caridade, além de ser descredenciada do RECAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sern prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.
2.2.13. A Carnara Municipal de Caridade, considerando 0 teor do Acordﬁo TCU 11° 298/2011 -

Plenario, podera adotar procedimentos coniplernentares, mediante diligr’-Encia, tais come solicitacﬁo de
demonstrativos contabeis e/on outros docunientos que julgue necessairios, a firn de ratificar o
atendimento, pelas licitantes, as exigéncias da LC n° 123/2006.
2.3.
N50 seréi perrnitida a participagiiio de cooperativas, ulna vez que niio se apresenta modelo de
gestiio operational adequado ao obj eto desta licitacao, com cornpartilharnento on rodizio das atividades
de coordenagao e supervisao da execugiio dos servicos e do exercicio do cargo de preposto, e desde que
os servigos contratados sejani executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediagéo on subcontratagdo.

2.4.

O descurnprimento de qualquer condigao de participagﬁo acarretarai a inabﬂitagao do

licitante.

3. D0 CREDENCIAMENTO
3.1.
O licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horéuio indicados no preambulo
deste Edital, apresentar-se a(o) Pregoeiro(a) para efetuar seu credencianiento como participants deste
Pregiio, niunido da sua carteira de identidade, ou de outro docurnento equivalente, e do documento que

lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao piiblica em nome do licitante. No caso de
Microernpreendedor Individual este deveréi apresentar o docurnento de identidade corn foto e Certificado
da

Condicao

de

Microempreendedor

Individual

-

CCMEI,

disponivel

em

http://www.portaldoernpreendedor.con1.br.
3.1.1. O licitante ou o seu representante que nﬁo se credenciar ou nao comprovar seus poderes
estara impedido de apresentar lances, forniular intengao de rectuso ou manifestar-se, de qualquer forma,
durante a sesséio.
3.2.
Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuragao, ou particular com firma reconhecida,
ou docurnento equivalente.

3.2.1. O estatuto, 0 contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar a
cornpeténcia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.
3.2.2. O instrurnento de procuragito publico, ou particular com firrna reconhecida, deve ostentar os
necessarios poderes pma forrnulacao de propostas e para a pratica de todos os dernais atos inerentes ao
certame, devendo vir acompanhado do estatuto ou contrato social da einpresa proponente, no qual
estejarn expressos os poderes do outorgante do mandato para exercer direitos e assunlir obiigacgiies em

A
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nome da Empresa proponente.
3.2.3. Caso o representante da Empresa proponente seja um de seus socios, proprietario, dirigente,
ou assemelhado, o credenciamento far—se-a por meio da apresentacéio de copia autenticada do respectivo

Estatuto, Contrato Social, Ata ou outro documento equivalente, da Empresa proponente, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacﬁes em decorréncia de tal investidura.

3.2.4. Caso inscrito no Registro Piiblico de Empresas Mercantis, deve ainda ser apresentado junto a
documentacao de credenciamento 0 extrato de informagoes particularizadas solicitadas para finalidade
de comprovatgi-io de dados constantes de atos arquivados, juntamente com a certidao simpliﬁcada
expedida pela junta comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso; O
Microempreendedor Individual (MEI) esté dispensado da apresentagiio;

3.2.5 -

Caso inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaraglio de enquadramento

arquivada ou a Certidao de Breve Relato do Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou

equivalente, da sede da Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte.
3.2.5.1 - Na hipétese de o Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas nao emitir o
documento mencionado no item 3.2.5, nos tennos da Lei Complementar Federal n° 123/06, devera ser
apresentado declaraciio de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei, mediante a
comprovagao dessa circunstancia.
3.3.
Cada credenciado podera representar apenas urn licitante.
3.4. No decorrer do procedimento licitatorio. os licitantes poderlio descredenciar ou substituir os ja
representantes nomeados, desde que apresente os docmnentos exigidos neste item. Entretanto, néio seréi
admitida a pa1'ticipaci-io de um mesmo representante para mais de urna empresafentidade licitanta.

4. DA ABERTURA DA sass;-"10
4.1.
A abertura da presente licitagiio dar—se-a em sessiio ptiblica, na data, horario e local indicados
no preiimbulo deste Edital, quando 0 licitante, on o seu representante, apos a fase de credenciamento,
devera apresentar ao Pregoeiro(a) os seguintes documentos:
4.1.1. Declaragao de cumpriniento dos requisitos de habilitaciio (conforme modelo anexo);
4.1.2. Declaracﬁo de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo anexo), sob
pena de decair do direito de participacao;
4.1.3. Envelopes da proposta de pregos e da doctunentagao de habilitagao, separados, fechados e
rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA on PRECOS
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
PREGAO N" 001/2020-PP

(RAZAO SOCIAL no LICITANTE)
CNPJ N° xxxx
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTACAO on HABILITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
PREGAO N° 001/2020-PP
(RAZAO SOCIAL no LICITANTE)
CNPJ N° xxxx
4.2.
Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo on aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da
abertura da sessiio publica.

4.2.1. Nessa hipotese, os dois envelopes deveriio ser acondicionados em irivolucro iinico,
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enderecado diretamente ii Comissao, com a seguinte identificacao:

A coivnssiio DE LICITACAO

CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

PREGAO PRESENCIAL N° 001/2020-PP
sassiio EM 27 de Julho de 2020, As 0a=s0, norms
4.2.2.

Os envelopes que nao forem entregues nas condicoes acima estipuladas ni-io geraréio efeitos

como proposta.
4.3.
A declaracéio falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara 0 licitante as
sancﬁes previstas neste Edital.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS
5.1.
A proposta de pregos, emitida por computador on datilografada, redigida em lingua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante on seu representante, devera
conter:
5.1.1. As especificacdes do objeto de forma clara e precisa, observadas as especiﬁcaciies constantes
do Termo de Referéncia;
5.1.2. Valor da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo
com os precos praticados no mercado, considerando os quantitativos constantes do Terrno de Referéncia;
5.1.2.1. No prego cotado deveriio estar incluidos todos os custos decorrentes da execuciio
contratual, tais como, despesas com irnpostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacﬁo do objeto, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formacao
de Pregos, conforme anexo deste Edital;
5.1.3.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da

sua apresentagao.
5.2.
A apresentacfio da proposta implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condiciies
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposicﬁes
nela contidas, assumindo 0 proponente 0 compromisso de executar os servicos nos seus termos, hem

como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessaries, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execuciio contratual, promovendo, quando requerido, sua substituiciio.
5.2.1. A Contratada devera arcar com o Einus decorrente de eventual equivoco no dirnensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variéiveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo cornplementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néio seja satisfatdrio
para o atendimento ao objeto da licitacfio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
6.1.

O Pregoeiro(a) verificaré as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que niio

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sej am omissas, apresentern
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 0 julgamento.
6.2.

A desclassiﬁcacizio de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata.

6.3.
O Pregoei.ro(a) classificara o autor da proposta de menor preco e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de
menor preco, para patticipacao na fase de lances.
6.3.1.

Quando n-Eio forern verificadas, no minimo, tri-is propostas escritas de precos nas condigﬁes

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro(a) classificara as melliores propostas subseqiientes, até o
maximo de trés, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos
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7. DA FORMULACAO nos LANCES
7.1.
Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro(a) data inicio a etapa de
apresentaciéio de lances verbais pelos licitantes, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em

valores distintos e decrescentes.
7.1.1. O lance devera ser ofertado POR LOTE.
7.2.
O Pregoeiro(a) convidara individualmente os licitantes classificados, de forma seqiiencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prego e os demais, em
ordem decrescente de valor.
7.3.
A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro(a), irnplicara a
excluséio do licitante da etapa de lances e a manutencao do ultimo preco por ele apresentado, para efeito
de ordenacao das propostas.
7.4.
Havendo eventual empate entre propostas, on entre propostas e lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia1
sucessivamente, aos bens e servicos:
a)
produzidos no Pais;
b)
produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c)
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvirnento de
tecnologia no Pais.
d) produzidos on prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia on para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagao
7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate serzi o sorteio, em ato pliblico, para o qual os
licitantes serao convocados.
7.6.
Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) poderai negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preco, observado o critério de julgamento, niio se admitindo
negociar condiciies diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.7.
Apos a negociacao do preco, 0 Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitagao e julgamento dEl
proposta.

a. DA ACEITACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1.
Como condiciio prévia a aceitagao da proposta, o Pregoeiro(a) devera consultar o Portal da
Transparéncia
do
Governo
Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br
<http://w"ww.portaldatransparencia.gov.brI>), segao “Despesas - Gastos Diretos do Governo — Favorecido

(pessoas fisicas, empresas e outros)”, bem como o Portal de Transparéncia do Governo do Estado do
Ceara e do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara, para verificar se o somatorio dos
valores das ordens bancarias por ele recebidas, no exercicio anterior, extrapola o limite de R$
4.800.000,00 (quatro milhiies e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei
Cotnplem entar n° 123, de 2006, on o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo
diploma, em cas o de mtcio
' ' ' de atividade no exercicio considerado. (Acordéio n° 13.226 — 2° Camara TCU).

8.1.1. A consulta também abrangera o exercicio
' ' corrente, para verificar se o somatorio dos valores
das ordens bancarias por ela recebidas, até 0 més anterior ao da sessao
" p tiblica
' da l_lC1
' 'ta<;ao, extrapola os
limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por canto) de que trata o artig

‘osiassa

A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.1.2. Constatada a ocorréncia de qualquer das sitnacoes de extrapolamento do Iimite legal, U.
Pregoeiro(a) indeferira a aplicacao do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforrne artigo 3 o
°

° A 1 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem prejuizo das penalidades incidentes.
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8.2.
N50 ocorrendo situaciio de recusa com base na hipotese acima, o(A) Pregoeiro(a) exaniinara
a proposta classificada em primeiro lugar quanto E1 compatibilidade do preco em relacao ao valor
estimado para a contratacao e sua exequibilidade, bem como quanto ao ctunprimento das especificacﬁes
do obj eto.
8.3.
Quando a licitaciio ocorrer por "lote", o licitante devera apresentar a planilha de custo e

formacao de precos, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, em até 48 (quarenta e
oito) horas. Se a licitacao ocorrer por item, 0 valor readequado a ser considerado, sera o valor do ﬁltimo
lance ofertado.
8.3.1. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréio refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.3.2. Erros no preenchimento da planilha nao sao motivo suficiente para a desclassificacliio da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragao do preco ofertado, e
desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratacao.
8.4.
O Pregoeiro(a) também poderéi solicitar ao licitante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificagao de sua exeqiiibilidade, sob pena de néio aceitaciio da

proposta.
8.5.
Seré desclassificada a proposta final que:
8.5.1.

Contenha vicios ou ilegalidades;

8.5.2. N50 apresente as especificagijes técnicas exigidas pelo Projeto Basico on Termo de
Referéncia;
8.5.3. Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;
8.5.4. Apresentar pregos unitarios superiores aqueles constantes da Planilha de Custo e Formaciio
de Precos, observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade;
8.6.
Também seréi desclassificada a proposta final que:
a.
Apresentar pregos manifestarnente inexeqiiiveis, assim considerados aqueles que as propostas
cuj os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do
valor orcado pela administracao, on ;
a.2) valor orcado pela administraciio.
comprovadamente, forern insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratacao pretendida;
8.6.1. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exeqiiibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que ftmdamentam a suspeita.
8.7.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o(a)
Pregoeiro(a) suspenderéi a sessao, informando a nova data e horzlirio para sua continuidade.
8.8.
Se a proposta classificada em primeiro lugar niio for aceitavel, on for desclassificada, o(a)
Pregoeiro[a) examinara a proposta subseqiiente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacizio, até
a apuracao de uma proposta que atenda ao Edital.

8.8.1.

Nessa situaciio, o(a) Pregoeiro(a) poderéi negociar com o licitante para que seja obtido preco

rnelhor.

8.9.
No julgarnento das propostas, 0(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas que nao alterem
sua substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficécia para fins de classificacao.
8.10.
Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deveré comprovar sua condicao
de habilitagao, na forma determinada neste Edital.

9. DA HABILITACAO
9.1.
Como condiciio prévia ao exame da documentacao de habilitaciio do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, 0(a) Pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das
condiciies de participagao, especialrnente quanto a existéncia de sanciio que impeca a participacao no
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certame on a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a)

Cadastro de Fornecedores da Céimara Municipal de Caridade - RECAF;

b)

Cadastro Nacional de Empresas Inidiineas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral
da
Uniao
<http://wWw.portaldatransparencia.gov.br/ceis>);

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis

c)
Cadastro Nacional de Condenacties Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
<http://wwwzcnj.jus.br/improbidade_adrn/consultar_requerido.php>).
9.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancﬁes impostas ao
responséivel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibiciio de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.1.2. Constatada a existéncia de sancao, 0(a) Pregoeiro(a) reputara o licitante inabilitado, por falta
de condiciio de participacao.
9.2.
Niio ocorrendo inabilitacao, a documentaciio de habilitaciio do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar sera verificada.

9.2.1. Os docurnentos poderao ser apresentados em original, em copia autenticada por competente
ou por servidor da Adininistraciio, ou por meio de publicagiio em orgi-io da irnprensa oficial.
9.3.
Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:
9.3.1.

Relativos a Habilitaciio Juridica:

a) No caso de empresario individual: inscricao no Registro Pﬁblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresaria on empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;
c) No caso de sociedade simples: inscriciio do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagiio dos seus adrninistradores;
d) extrato de informagdes particularizadas solicitadas para finalidade de comprovacao dedados constantes de atos arquivados;
e) Inscricgiio no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbaciio no

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
f) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracﬁes on da consolidaci-io
respectiva;

9.3.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a.

Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b.
Prova de inscricao no cadastro de contribuintes mtmicipal, relativo ao domicilio on
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c.
Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidiio conjunta negative
de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e E1 Divida Ativa da Uniiio;
d.
Prova de regularidade para com a Fazenda. Estadual e Municipal, do domicﬂio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0 obj eto contratual;

e.
Prova de regularidade relativa it Seguridade Social, mediante certidao negativa de
débitos, on positiva com efeitos de negativa, relativos as contribuigoes previdencizirias e as de terceiros;
f.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
g.

I

Prova de inexisténcia de débitos inadirnplidos perante a Justica do Trabalho
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mediante Certidiio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), on certidiio positiva com efeitos de
negativa.
9.3.2.1. Deveréi apresentar toda a documentacéio exigida para efeito de comprovacao
de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente algtuna restriciio, sob pena de ser inabilitado.
9.3.3.

Relativos 5 Qualificacao Econﬁmico-Financeira:

a.
certidiio negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.
b.
Balanco patrimonial e demonstraciies cont:-ibeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na fonna da lei, que comprovem a boa situaciio financeira da empresa, vedada a
sua substituicao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagiio da proposta, na forma legal;
b.1.
O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b.2.
As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do
balanco de abertura ou cdpia do livro dizirio contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de

abertura e encerramento;
b.3.
Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser
acompanhados da dltima auditoria contéibil-financeira, conforme dispfie o artigo 112 da Lei n° 5.764, de
1971, on de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria niio foi exigida pelo org;-iio
fiscalizador;

b.4.
A boa situagiio financeira do licitante sera avaliada pelos lndices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da
apiicagao das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial ou apurados
mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no RECAF:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Niio Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
b.5.

O licitante que apresentar indices econﬁmicos iguais ou inferiores a 1 (um)

em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que
possui capital minimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratacﬁo ou do
item pertinente.
9.3.4. Relativos ii Qualiﬁcacﬁo Técnica:
a.
Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa juridica de direito pflblico ou privado,
de forma que a licitante comprove aptidao para desempenho de atividade pertinente e cornpativel em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagiio, contendo clara identificaciio do emitente,
visando a realizacao de possiveis diligéncias e a manifestacao quanto a qualidade e/ou satisfacao dos
servicos fornecidos.
9.3.5. Documentos Complementares:
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Declaragao, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes

impeditivos para a sua habilitagao neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;

b.
Declaracao de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta on indireta de menores,
conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme modelo anexo
a este Edital.

c.

Declaracao de elaboracao independente de proposta.

9.4.
O licitante que ja estiver cadastrado no RECAF em situacao regular, até o terceiro dia iitil
anterior a data da abertura da sessao ptiblica, ficara dispensado de apresentar os documentos
comprobatorios abrangidos pelo referido cadastro que estej am validados e atualizados.
9.4.1. A verificagao se data mediante consulta, realizada pelo(a) Pregoeiro(a), devendo o resultado
ser impresso e anexado ao processo.
9.4.2. Na hipotese de algum documento que ja conste do RECAP estar com o seu prazo de validade
vencido, e caso o(a) Pregoeiro(a) nao logre éxito em obter a certidao correspondente através do sitio
oficial, o licitante devera apresentar imediatamente documento valido que comprove o atendimento as
exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacao, ressalvado a hipotese estabelecida no § 1° do art. 43 da
Lei Complementar n° 123/2006..

9.4.3.

O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de fato

inipeditivo da habilitagao.

9.5.
Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitacao, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte.
9.5.1. No caso de inabilitacao, o(a) Pregoeiro(a) retomara o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, exaniinando a proposta subseqiiente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.
9.6.
Para fins de habilitagao, o Pregoeiro(a) podera obter certidiies de organs ou entidades
emissoras de certidiies por sitios oficiais.
9.7.
Nao serao aceitos documentos com indicacao de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.8.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a)
suspendera a sessao, informando a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.9.
No julgamento da habilitacao, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros on falhas que nao alterem
a substaricia dos docmnentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao.
9.10.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante sera

declarado vencedor.
9.10.1. Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
5 (cinco) dias titeis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o

vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracao publica, para a
regularizacao da docmnentacao, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais certidiies
negativas on positivas com efeito de certidao negativa.
9.10.2. A prorrogacao do prazo a que se refere 0 subitem anterior devera sempre ser concedida pela
Adrninistracao quando requerida pelo licitante, a nao ser que exista urgéncia na contratacao ou prazo

insuficiente para o empenho devidamente justificados.
9.10.3. A declaracao do vencedor de que trata este subitem acontecera no momento imediatamente

posterior a fase de habilitacao, aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase
recursal.

9.10.4. A nao—regularizacao da documentacao, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a
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contratagao, sem prejuizo das sangiies previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a
Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar a licitacao.
9.11.
Da sessao ptiblica do Pregao sera lavrada Ata, que mencionara todas os licitantes presentes,
os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento, devendo a
Ata ser assinada pelo Pregoeiro(a) e por todas os licitantes presentes.

10.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.
Quando a licitagao ocorrer por “lote", o licitante devera apresentar a proposta final, contendo
a planilha atualizada de custos e formacao de precos e eventuais justificativas apresentadas pelo
proponente vencedor, devendo ser encaminhada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da

solicitacao do(a) Pregoeiro(a). Se a licitacao ocorrer por item, o valor da proposta final a ser
considerado, sera 0 valor do ﬁltimo lance ofertado.
10.1.1. A proposta final devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. A proposta final devera conter a indicacao do banco, mimero da conta e agancia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.2.
A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no
decorrer da execucao do contrato e no momento de aplicacao de eventual sancao a Contratada, se for o
caso.
11.DOS RECURSOS
11.1.
Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal, qualquer licitante
podera, ao final da sessao piiblica, de forma imediata e motivada, manifestar sua intencao de recorrer,
quando lhe sera concedido o prazo de tri:-is dias para apresentar as razties do recurso, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razﬁes em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos sens interesses.
11.2.
A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante quanto a intengao de recorrer
importara a decadéncia desse direito.
11.3.
Cabe ao Pregoeiro(a) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os a autoridade
competente quando mantiver sua decisao.
11.3.1. A analise quanto ao recebimento ou nao do recurso, pelo Pregoeiro(a), ficara adstrita a
verificagao da tempestividade e da existéncia de motivacao da intencao de recorrer.
11.4.
O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro(a), ou pela autoridade competente, conforme o
caso, importara invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.5.

Nao serao conhecidos os recursos cuj as razfies forem apresentadas fora dos prazos legais.

12.DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
12.1.
O obj eto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro
(a), caso nao haj a interposicao de recurso, on pela autoridade competente, apos a regular decisao dos
recursos apresentados.
12.2.
Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade cornpetente
homologara o procedimento licitatorio.

13. DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1.
Apos a homologagao da licitacao, a Adjudicataria tera o prazo de até 05 (cinco) dias flteis,
contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho ou
instruniento equivalente, conforme 0 caso, sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das
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sancﬁes previstas neste Edital.
13.1.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por

solicitagao justificada da Adjudicataria e aceita pela Administracao.
13.2.
Se a Adjudicataria, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, nao
comprovar que mantém as condicfies de habilitacao, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar

o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificaciio, para, apos feita a negociacao, verificada a aceitabilidade da proposta e
cornprovados os requisitos de habilitacao, celebrar a contratacéio, sem prejuizo das sancfies previstas
neste Edital e das demais cominacfies legais.
13.3.
A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condiciies contratuais, os acréscimos on
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.
13.3.1. As supressiies resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento).
13.4.
E vedada a subcontratacao total do objeto do contrato.
13.4.1. E permitida a subcontratacao parcial do obj eto do contrato, desde que autorizado pleo
Camara Municipal de Caridade.

13.5.
A Contratada devera manter durante toda a execucao da contratacao, em compatibilidade
com as obrigaciiies assumidas, todas as condiciies de habilitacao e qualificacao erxigidas na licitacao.
13.6.
Durante a vigéncia da contratacao, a ﬁscalizacao sera exercida por U111 representante da
Contratante, ao qual competira registrar em relatorio todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas e
as ClllVl(lEiS que surgirem no curso da prestacao dos servicos, de tudo dando ciéncia a
Administracao

14. DA VIGENCIA DA CONTRATACAO
14.1.
O prazo de vigéncia da contratagao sera até 31 de Deze mbro de 2020, a partir da data da
assinatura do instrumento, on da data da retirada da Nota de Empenho, nos terrnos do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
14.2. A critério da CONTRATANTE e com a anuancia da CONTRATADA, este contrato pode ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos, mediante termo aditivo, até o limite de 48 (quarenta) meses.
14.3. A prorrogacao dependera da realizacao de pesquisa de Inercado que demonstre a vantajosidade,
para a Administragao, das condigdes e dos precos contratados
15.DO PRECO
15.1.
Os pregos poderao ser reajustados, para mais ou para menos a cada doze meses contados da
data limite da apresentacao da proposta, aplicando-se a variacao do Indice Geral de Precos do Mercado -

IGP-M, oconida no periodo ou outro indicador que 0 venha a substituir.
15.2. O periodo minimo de um ano para o primeiro reajuste sera contado a partir da data limite para
apresentacao das propostas constante do instrmnento convocatorio.
15.3. O reajuste é direito do contratado e nao podera alterar o equilibrio econﬁmico e financeiro
contratual, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condicﬁes efetivas da
proposta.

16.DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1.
As obtigagﬁes da Contratante e da Contratada sao
" as e stabelecidas no Termo de Referéncia e
na Ininuta do instrumento de Contrato, quando for 0 caso.
17. D0 PAGAMENTO
17.1.
O prazo para pagamento sera' de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do

I
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adimplemento da obrigacao e apresentacao da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias titeis, contados da data da
apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.2.
O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servicos executados.
17.2.1. O “atesto” fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os setvicos efetivamente prestados.
17.3.
Havendo erro na apresentacao da Nota FiscalfFatLua ou dos documentos pertinentes a
contratacao, on, ainda, circunstancia que irnpeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-

se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer anus para a
Contratante.

17.4.
Sara efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancﬁes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
17.4.1. nao produziu os resultados acordados;
17.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade Ininima
exigida;

17.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada,
17.5.
Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta aos sitios oficiais, para verificar a
rnanutencao das condiciies de habilitagao da Contratada.

17.5.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

17.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao quanto aos impostos e contribuicﬁes abrangidos
pelo referido regime, em relacao as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaragao de que trata o artigo 6° da Iustnigao Normativa RFB n'° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

17.6.
O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em
conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislacao vigente.

17.7.

Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

17.8.

A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela

Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
17.9.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido

de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fonnula:
EM = I X n X VP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:

I= (s/ 100)
ass
N = Nﬁmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
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17.10.

Demais exigéncias estabelecidas no termo de referéncia.

18. DA DoTAcAo ORCAMENTARIA
18.1.
As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento da Camara Municipal de Caridade deste exercicio, na dotacao abaixo
discriminada: Exercicio 2020 Atividade 1101.010310001.2.110 Gerenciarnento das Atividades

Legislativa , Classificagao econiimica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informacao/comunic= PJ
19. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1.
Comete infracao adrninistrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555,
de 2000, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao:
19.1.1. Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo
de validade da proposta;
19.1.2. Apresentar documentacao falsa;
19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
19.1.5. Comportar-se de modo inidtineog
19.1.6. Cometer fraude fiscal;
19.1.7. Fizer declaracao falsa;
19.1.8. Ensejar o retardamento da execucao do certame.
19.2.
A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracaes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanciies:
a.
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
b.
Impedimento de licitar e de contratar com a Camara Municipal de Caridade e
descredenciamento no RECAP, pelo prazo de até cinco anos;
19.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada curnulativainente com as demais sancaes.
19.3.
As infracﬁes e sancfies relativas a atos praticados no decorrer da contratacao estao previstas
no Termo de Referéncia.
19.4.
A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo adrninistrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993.
19.5.
A autoridade competente, na aplicacao das sancaes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Adininistracao, observado
o principio da proporcionalidade.
19.6.

As multas serao recolhidas em favor da Camara Municipal de Caridade, no prazo maxirno de

72 (setenta e duas) horas, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio de Caridade e cobradas
judicialmente.

19.7.
As penalidades serao obrigatoriamente registradas no RECAF.
19.8.
As san<;6es aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas on, no
caso das multas, ctunulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

20.DAS DIsP0sI(_;oEs GERAIS
20.1.
Até dois dias Liteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa
podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio do pregao.
20.1.1. Cabera ao Pregoeiro(a) decidir sobre a peticao no prazo de até vinte e quatro horas.
20.1.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizacao
do certame, observando-se as exigéncias quanto a divulgacao das modificacfies no Edital.
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20.2.

Qualquer modificacao no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicagao em

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavehnente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
20.3.
Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia ﬁtil

subseqiiente, no mesmo horario e local anterionnente estabelecido, desde que nao haja commticacao do
Pregoeiro(a) ern contrario.
20.4.

E facultada ao Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao, a

promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a
inclusao posterior do docutnento ou informacao que deveria constar no ato da sessao pﬁblica.

20.5.
No julgamento da habilitagao e das propostas, o Pregoeiro(a) podera sanar erros on falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
ftmdamentado, registrado em Ata acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacao e classificacao.
20.6.
A homologacao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratacao.
20.7.
A autoridade competente para a aprovagao do procedimento licitatorio podera revoga-lo em
face de razfies de interesse pﬁblico, por motivo de fato superveniente devidamente cornprovado,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio on por
provocagao de tercairos, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
20.8.
Os licitantes assurnem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Adniinistragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por asses custos, independentemente da condncao
on do resultado do processo licitatério.
20.9.
O licitante devera manter preposto, aceito pela Adrninistracao, no local do servico, se for o
caso, para representa-lo na execugao do contrato.
20.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciatn e vencem os prazos em dias de expediente na

Administracao.
20.11.
O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o afastarnento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse ptiblico.

20.12.
As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam 0 interesse da Adrninistracao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
20.13.
Em caso de divergéncia entre disposicao do Edital e das demais pecas que compfiem o
processo, prevalece a previsao do Edital.
20.14.
O Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos no orgao situado no endereco Av.
Coronel Francisco Linhares, S/N - Centro - CEP: 62730-000 - Caridade - Ceara, nos dias iiteis, no

horario das 08 as 13 horas, pelo email legislativo___mcaridade@yahoo.com.br, podendo ainda obter mais
informacées pelo telefone 85 3324 1266.

20.14.1.0 Edital também esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico www.tcm.ce.gov.br.
20.15.
Os autos do processo administrativo perrnanecerao com vista franqueada aos interessados no
érgao, situado no enderego Av. Coronel Francisco Linhares, S/N - Centro - CEP: 62730-000 - Caridade Ceara, nos dias uteis, no horario das 08 as 13 horas.
20.16.
Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra do edital e de seus anexos, o

valor se limitara ao custo efetivo da reproducao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III,
da Lei n° 10.520, de 2002.

20.17.

Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposicaes constantes da Lei 11° 10.520, de 2002, do

Decreto n° 3.555, de 2000, da Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Constunidor, do Decreto n°

3.722, de 2001, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.
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20.18.

O foro para dirimir questo"es relativas ao pres ente Edital sera o da Comarca de Caridade, com
exclusao de qualquer o utro .
Caridade/CE, 10 de Julho de 2020
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