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EDITAL DE PREGAO ELETRDNICO

PREGAO ELETRDNICO N.° O04/21-PE-DIV

Toma-se pUb|ICO, para conhecimento dos interessados, que 0 Municipio de BELA CRUZ através do(a)
Prefeitura Municipal de Bela Cruz, realizara licitagéo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA,
I tipo menor prego, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente,
a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei n.°
8.078, de 11.09.90 - Cédigo de Defesa do Consumidor e as exigéncias estabelecidas neste Edital.
O Pregéo Eletronico sera realizado em sessao pdblica, por meio da INTERNET, mediante condiooes de
seguranga - criptografia e autenticagao - em todas as suas fases. Os trabalhos serao conduzidos por
servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, denominado Pregoeiro, mediante a insergao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licita<,:6es", constante da
pagina eletronica do BBMNET - Licitagoes Pdblicas, no enderego w\/vw.bbmnetIicitacoes.com.br
RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTACAO

RECEBIMENTO DE PROPOSTAISI ATE:
As 08:00 horas.
Do dia 03 de Margo de 2021.
No enderego: sitio eletronico vvwvv.bbmnet|icitacoes.com.br (Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET).
‘ QERTURA E ANALISE DA(S) PROPOSTA(S);
. .s 08:01 horas.
Do dia 03 de Margo de 2021.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS:
As 09:00 horas.
Do dia 03 de Margo de 2021.
Observagao:
Se no dia supracitado nao houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes
referentes a este Pregéo serao realizados no primeiro dia Util de funcionamento do(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
Para todas as referéncias de tempo seré obsen/ado o horério de Brasilia /DF e, dessa forma, seréo
registradas no sistema eletronico e na documentaoéo relativa ao certame.

1.0. no OBJETO:
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1.1. O objeto da presente licitagéo é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE
PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIAS PARTICIPANTES DO
MUNICIPIO DE BELA CRUZ/CE, conforme condigﬁes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
1.2. A Iicitagéo seré dividida POR LOTE, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participagao em quantos forem de seu interesse.
2 0. PARTICIPACAO:

2.1. A participaoéo no certame dar-se-a por meio da digitaoao da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos, por meio do
sistema eletronico no sitio vvww.bbmnetIicitacoes.com.br, opgao "Login", observando data e horario
limite estabelecidos.
2.2. As propostas de pre<;o deverao ser encaminhadas eletronicamente até data e horario definidos
para a abertura das propostas, conforme indicagéo na primeira pagina deste edital.
2.3. Cabera ao fornecedor acompanhar as operaooes no sistema eletronico durante a sessao publica
do pregéo, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
2.4. Caso haja desconexéo com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregéo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos Iicitantes para a recepgao dos Iances, retornando o
Pregoeiro, quando possivel, sua atuaoéo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.
2.5. Quando a desconexéo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo do pregéo sera
suspensa e tera reinicio somente apos reagendamento/comunicagéio expressa aos participantes via
“chat” do sistema eletronico, onde sera designado dia e hora para a continuidade da sessao.
2.6. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregao, tendo em vista a quantidade de lotes, o
pregoeiro designara novo dia e horario para a continuidade do certame.
2.7. O andamento do procedimento de licitagao entre a data de abertura das propostas e a adjudicagao
do
objeto
deve
ser
acompanhado
pelos
participantes
por
meio
do
portal
"www.bbmnetIicitacoes.com.br", que veicularé avisos, convocaooes, desclassificagoes de Iicitantes,
justificativas e outras decisoes referentes ao procedimento.
3 0. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO DE LICITACOES:

3.1. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar do Pregao deverao dispor de
chave de identificagao e de senha pessoal e intransferivel, obtidas junto as unidades da Bolsa
Brasileira de Mercadorias, sediadas no Pais.

3.1.2. Os procedimentos para credenciamento para obtengao de chave e senha de acesso poderao
ser iniciados diretamente no Sistema de Licitagoes no enderego vvww.bbmnetIicitacoes.com.br ,
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acesso “Iicitantes (fornecedores)".
3.2. As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no Sistema Eletronico poderao ser dirimidas
através da central de atendimento aos Iicitantes, por telefone, chat, e-mail ou mensagens de texto,
disponivel no endereco eletronico wvvvv.bbmnetIicitaooes.com.br.
3.2.1. A chave de identificacao e a senha terao validade de acordo com as normas e procedimentos
previstos no Regulamento do sistema eletronico BBMNet licitacoes, e poderao ser utilizadas em
qualquer pregao eletronico, salvo quando canceladas por solicitacao do credenciado ou por iniciativa
da Bolsa Brasileira de Mercadorias, por ato devidamente justificado.
3.2.2. As pessoas juridicas ou firmas individuais deverao credenciar representantes, mediante a
Termo de Adesao, conforme regulamento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, com firma
reconhecida, atribuindo poderes para formular Iances de precos e praticar todos os demais atos e
operacoes no “BBMNet Licitacoes”. A participacao pode ser dar como licitante direto ou ser
representado por uma de corretora associada.
3.3. Em sendo socio, proprietério, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, devera
apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura.
3.4. E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacao efetuada diretamente ou por seu representante, néo cabendo a Prefeitura Municipal de
Morrinhos/CE ou a Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de capacidade técnica para realizacao das
transagoes inerentes ao pregéo eletronico.
3.5.1. O custo de operacionalizacao e uso do sistema ficara a cargo do licitante que pagara a Bolsa
Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletronico, o equivalente aos custos pela utilizacéo
dos recursos de tecnologia da informacao, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.
3.5.2. Nas Iicitacoes promovidas por orgaos publicos os Iicitantes estaréo sujeitos ao pagamento de
taxa de utilizacéo do Sistema Eletronico de Licitac6es, nos valores de acordo com o link
http://wvvvv.bbmnetlicitacoescom.br/valores-ressarcimento-de-custos.
3.5.3. A taxa de utilizacao de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos
custos de desenvolvimento, atualizacao e manutencao do Sistema e nao representa emolumentos
ou tarifacéo pela prestacao de sen/icos, nos termos do art. 5°, inciso III, da Lei n° 10.520/2002.
3.5.4. As corretoras que parliciparem como representantes de Iicitantes perante o Sistema poderéo
negociar livremente a cobranca de outros valores a titulo de corretagem pelos servicos prestados.
4.0. DA PARTICIPACAO NO PREGAO:

4.1. Poderéio participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com 0 objeto
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desta licitac§1o e que comprovem possuir os documentos de habilitacéo requeridos no Capitulo - DA
HABILITACAO.
4.2. Nao poderao participar desta Iicitacéo os interessados:
4.2.1. Que tenham sido declarados inidoneos para Iicitar ou contratar com a Administracao Publica,
na forma da Iegislacao vigente;
4.2.2. Que tenham sido punidas com suspenséo temporaria de participar de licitacao e impedidos de
ﬁrmar contrato com 0(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ;
4.2.3. Estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4. Que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
4.2.5. Que estejam sob faléncia, em recuperacao judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucao ou Iiquidacéo;
4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de
constituicéo;
4.3. Sera permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestao
operacional adequado ao objeto desta Iicitacéo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de
coordenacao e supervisao da execucao dos servicos, e desde que os servigos contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacéo ou
subcontratacao.
4.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos Iimites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.
4.5. Os Iicitantes deverao indicar no sistema eletronico de licitagoes, antes do encaminhamento da
proposta eletronica de precos, a sua condicao de microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.
4.5.1. O licitante que nao informar sua condigao antes do envio das propostas perdera o direito ao
tratamento diferenciado.
5 0. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

5.1. O encaminhamento de proposta pressupoe também pleno conhecimento e atendimento de todas
as exigéncias contidas no edital e seus anexos. O fornecedor sera responsavel por todas as
transagoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e Iances.
6 0. DA PROPOSTA DE PRECOS:
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6.1. As propostas encaminhadas terao prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data da sessao de abertura desta Iicitacéo, conforme disposicéo legal.
6.2. Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condi<;6es:
6.2.1. Os produtos ofertados deverao atender a todas as especificacées constantes deste Edital e
Termo de Referéncia..
6.2.2. Os precos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e preenrchidos no campo
apropriado do sistema eletronico com o VALOR TOTAL do lote OU VALOR UNITARIO.
6.1.3.1. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacéo dos servicos.
6.3. Ao encaminhar a proposta de precos na forma prevista pelo sistema eletronico, a licitante
deveré preencher as informacées no campo “FICHA TECNICA” ou anexa-Ias por meio de arquivo
eletronico no campo apropriado (caso seja solicitado) do sistema da Bolsa Brasileira de
Mercadorias, sendo vedada a identificacéo do licitante por qualquer meio. E quando for 0 caso
informar se a empresa é ME/EPP.
6.4. Os precos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo
apropriado do sistema eletronico e neles deverao estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais
como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento
do objeto licitado.
6.5. Toda e qualquer marca podera ser apresentada desde que atenda as exigéncias das
especificacoes dos produtos constantes no anexo. A licitante participante deveré observar no pregao
eletronico que no ato da formulacéo da proposta junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias no sitio
eletronico wvvvv.bbmnetlicitacoes.com.br (Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET) A PROPOSTA
ELETRONICA NAO DEVE CONTER NENHUM TIPO DE IDENTIFICACAO DO LICITANTE, CASO
CONTRARIO SERA DESCLASSIFICADA, portanto caso o produto seja de fabricacao/marca propria
em que o nome da marca seja igual ao nome fantasia e/ou da razéo social da licitante, DEVERA
SER PREENCHIDO na proposta eletronica da seguinte forma: FABRICACAO PROPRIA ou FP
7.0. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1. O Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas pelo critério de "menor prego", podendo
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance de Menor Preco por Lote, para que seja obtido prego melhor, bem assim decidir sobre sua
aceitacéo, observados os prazos para fornecimento, as especificacﬁes técnicas, parametros minimos
de desempenho e de qualidade e demais condicoes definidas neste edital.
7.2. Apos o encerramento da sesséio de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor
de referéncia, o Pregoeiro negociaré a reducao do preco com o seu detentor.
8.0. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FASE DE LANCES:
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8.1. A partir do horario previsto no sistema, teré inicio a sessao publica do Pregao Eletronico, com a
divulgacao das propostas de precos recebidas pelo sitio ja indicado , passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas.
8.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos Iicitantes deverao estar conectados ao sistema
para participar da sessao de Iances. A cada lance ofertado 0 participante sera imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.
8.2.1. Para efeito da disputa de precos, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos Iicitantes
seréo consideradas Iances.
8.2.2. Cada licitante podera encaminhar lance com valor superior ao menor preco registrado, desde
que seja inferior ao seu ultimo lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
8.3. Com o intuito de conferir celeridade a conducéo do processo licitatorio, é permitido ao pregoeiro a
abertura e gerenciamento simultaneo da disputa de Lotes da mesma licitacao.
8.3.1. O pregoeiro comunicaré aos Iicitantes, apos a abertura da sala de disputa, a sua opcéo por
realizar a disputa simulténea de lotes, se for o caso.
8.3.2. Em regra, a disputa simultanea de lotes obedecera a ordem seqiiencial dos mesmos.
Entretanto, o pregoeiro podera efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem

sequencial.
8.4. O sistema apresentara apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessao publica.
8.5. O tempo normal de disputa sera encerrado pelo pregoeiro.
8.6. Apos o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizara um tempo extra,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletronico, durante o qual se apresentara aviso de
fechamento iminente dos Iances. O tempo aleatorio néo ultrapassara 30 (trinta) minutos.
8.7. O Sistema eletronico informara as propostas de menor preco de cada participante imediatamente
apos o encerramento da etapa de Iances.
9 O. DA ACEITACAO DA PROPOSTA VENCEDORA:

9.1. Encerrada a etapa de Iances da sesséo publica e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovara a
regularidade de situacéo do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002. O
Pregoeiro verificara, também, o cumprimento das demais exigéncias para habilitagao contidas nos
itens deste Edital.
9.1.1. O licitante detentor da melhor proposta devera apresentar, no prazo méximo de 02 (duas)
horas apos 0 término da sesséo de disputa de Iances do ultimo lote/item do pregao, via e-mail do
pregoeiro indicado na primeira folha deste edital, a proposta final de precos, os documentos de
habilitacéio deste Edital.
9.1.2. A proposta final (contendo a especificacao completa do objeto, em conformidade com as
RUA ser: oz SETEMBRO, N! 34 - cmrno
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exigéncias do Anexo I deste edital), juntamente com os documentos originals ou suas copias
autenticadas deverao ser protocolados, no prazo de até 02 (dois) dias uteis, contados a partir do
término da sessao de disputa, no seguinte endereco: Rua Sete de Setembro, n° 34 - Centro - Bela
Cruz/CE - CEP 62.570-000 - Setor de Licitacoes - Pregoeiro - Prefeitura Municipal de Bela Cruz/CE, ou
encaminhados no mesmo prazo através de servico de postagem, obrigatoriamente do tipo SEDEX ou
outro método de entrega rapida equivalente.
9.1.2.1. Os prazos indicados iniciam-se simultaneamente, devendo os Iicitantes cumprir ambos.
lndependente de manifestacao do pregoeiro sobre a documentacao encaminhada por e-mail, o
envio (ou protocolo) dos documentos originals, ou suas copias autenticadas, é sempre obrigatorio,
exceto quando todos os documentos estiverem assinados e autenticados de forma digital.
9.1.3. No caso de desclassificacéo do licitante arrematante, o novo licitante convocado devera
apresentar documentacéo e proposta nos mesmos prazos, a contar da convocacéo pelo pregoeiro
através do chat de mensagens.
9.1.4. A inobservéncia aos prazos, ou ainda o envio dos documentos de habilitacéo e da proposta de
precos em desconformidade com o disposto neste edital ensejara inabilitacéo do licitante e
conseqiiente desclassiﬁcacao no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
9.2. Se a proposta ou lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigéncias
habilitatorias, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitacéo, na ordem de classificacao, e assim sucessivamente, até
a apuracéo de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.3. Considera-se inaceitavel, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que nao atender as
exigéncias fixadas neste Edital ou ofertarem precos manifestamente inexequiveis.
9.4. Havendo Iances no tempo de disputa da sesséo publica, a proposta final de precos do licitante
detentor da melhor oferta devera ter seus valores unitarios e totais ajustados de forma que os precos
de cada um dos itens néo resultem, apos os ajustes, inexeqiiiveis ou superfaturados.
9.5. Constatado 0 atendimento das exigéncias fixadas no edital, inclusive as exigéncias de habilitacao,
o licitante sera declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.
10 0 DA HABILITACAO

10.1. Os documentos poderao ser apresentados em original, em copia autenticada por cartorio
competente ou por servidor da Administragao, ou por meio de publicacéo em orgao da imprensa
oficial.
10.2. Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipotese do
documento nao conter expressamente 0 prazo de validade, devera ser acompanhado de declaracéio
ou regulamentacao do orgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tal
declaragao ou regulamentacao, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias,

a partir da data de sua emisséo;
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10.3. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:
a. Declaracéo, observadas as penalidades cabiveis, de superveniéncia de fato impeditivo da
habilitagao (exigida apenas em caso positivo, cf Anexo Ill, Modelo - ll, deste Edital);
b. Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicéo Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999), cf. Anexo Ill, modelo - Ill;
A - Habilitagao Juridica:
I. Cédula de identidade do responsavel legal ou signatario da proposta;
ll. No caso de Empresario Individual: inscricéo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
ll. No caso de Sociedade Empresaria ou 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 (os
documentos aqui referidos deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacéo
respectiva);
Ill. No caso de Sociedade Simplesz inscricéo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;
IV. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolucéo CGSIM n° 16, de 2009, cuja
aceitacéo
ﬁcara
condicionada
a
verificacéo
da
autenticidade
no
sitio
wvvvv.portaldoempreendedor.gov.br;
V. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;
VI. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;
VII. Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
B - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
I. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
ll. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes, Estadual ou Municipal, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com 0 objeto contratual;

QM/,
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ll.a. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
Iicitatorio, devera comprovar tal condicao mediante a apresentacéo de declaracéo da Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
ll.b. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado (a) da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Ill. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidao conjunta negativa de débitos,
ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
IV. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, pertinente
aoseu ramo de atividade e compativel com 0 objeto contratual;
V. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidao Consolidada Negativa
de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
VI. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante
Certificado de Regularidade do FGTS;
VII. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidéo positiva com efeitos de negativa.
VIII. O licitante devera apresentar toda a documentacéo exigida para efeito de comprovacéo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de ser inabilitado.
C - Qualificagao Economico-Financeira:
I. Certidao negativa de faléncia ou recuperacéo judicial, ou liquidacéo judicial, ou de execucéo
patrimonial, conforme 0 caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na propria certidéo, ou, na omissao desta, expedida a menos
de 30 dias da data da sua apresentacao;
ll. Tratando-se de Sociedade Anonima, publicacao em Diarlo Oficial ou jornal de grande circulacéo
ou copia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao ultimo exercicio social encerrado,
devidamente registrado/homologado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas
demonstracﬁes de Contas de Resultados. Os demais tipos societérios deverao apresentar copias do
Balanco Patrimonial, inclusive TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO DIARIO,
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede do licitante e assinado por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, reservando-se a Comisséo o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para
verificacao dos valores;
Il.a. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do balanco de
abertura ou copia do Iivro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento;
l|.b. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da ultima
RUA stars oz ssrsrvnsao, we a4 - csurno

-

9

_

WM

Estado do Cearé

-ll‘

g..
‘

GQVERNQ MUNICIPAL DE BELA CRUZ
Prefeitura Municipal de Bela Cruz

GOVERNO MUNICIPAL
on BELA cauz

,0» ,
C"
5'2“

'
A‘

_
g ,. ,,.

auditoria contabil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo orgao fiscalizador;
ll.c. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balanco patrimonial e demonstracoes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;
Il.d. A boa situacéo financeira do licitante sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacao das
formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZ/IVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EX/G/VEL A LONGO PRAZO
SG =

LC =

ATIVO TOT/IL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

D - Qualiﬁcagao Técnica
I. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
firma do emitente reconhecida em cartorio, que comprove que o(a) licitante tenha fornecido ou
esteja fornecendo produtos de natureza e espécie condizentes com o objeto desta Iicitacéo,
especificados no anexo I deste edital.
10.4. A comprovacao dos requisitos de habilitagao sera exigida do licitante de acordo com 0 vulto e a
complexidade de cada item.
10.5. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°. 123, de 2006, estara
dispensado apresentar a prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da
apresentacao do balanco patrimonial e das demonstracoes contabeis do ultimo exercicio.
10.6. Néo serao aceitos documentos com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
10.7. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal nao impede que a licitante qualificada
como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou sociedade
cooperativa equiparada seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias
do edital.
10.7.1. A declaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.
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10.7.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricéo no que tange
a regularidade fiscal, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
declaracao do vencedor, comprovar a regularizacéo. O prazo poderé ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administracao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo
de justificativa.
10.7.3. A nao-regularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretaré a inabilitacéo do
licitante, sem prejuizo das sanc6es previstas neste Edital, com a reabertura da sesséo publica.
10.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando a nova data e horario para a continuidade da mesma.
10.9. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.10. No caso de inabilitacao, havera nova verificacéo, pelo pregoeiro, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.
11.0. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sesséo publica podera ser reaberta:
11.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacéo de atos anteriores a realizacao
da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sesséo publica, situacéo em que
serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2. Quando houver erro na aceitacéo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar a Ata de Registro de Precos ou nao comprovar a regularizacao
fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serao adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de Iances.
11.2. Todos os Iicitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

12.0. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, o Pregoeiro abrira prazo para que o vencedor
encaminhe a sua proposta final que devera:
12.1.1. 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.
12.1.2. Apresentar a planilha de custos e formacao de precos, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatorio.
12.1.3. Conter a indicacao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
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pagamento.
12.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera Ievada em consideracéo no decorrer
da execucao do contrato e aplicacao de eventual sancao a Contratada, se for o caso.
12.2.1. Todas as especificaciies do objeto contidas na proposta final vinculam a Contratada.
13.0. DOS RECURSOS

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacéio fiscal da licitante qualificada como
microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou sociedade cooperatlva
se for o caso, qualquer licitante podera, ao final da sessao publica, manifestar sua intencao de recorrer
de forma imediata e motivada, isto é, indicando contra quaI(is) decisé'1o(6es) pretende recorrer e por
quais motivos.
13.2. .A manifestacao da intencao de recorrer deve ser formalizada em campo especifico do sistema de
licitacées (sitio wvwv.bbmnetlicitacoes.com.br).
13.2.1. O acesso a fase de manifestacao da intencao de recurso sera assegurado aos Iicitantes
classificados e desclassificados.
13.2.2. O licitante tera 03 (trés) dias corridos, contados a partir do primeiro dia util seguinte a
manifestacéo da intencao de recurso, para protocolar, no endereco constante no preémbulo do
edital, a peca recursal original acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuracao
que conceda poderes de representacéo da empresa nesta Iicitacéio. Os demais Iicitantes ficarao
desde logo, intimados a apresentar contrarraz6es em igual numero de dias, que comecarao a correr
do término do prazo do recorrente. Copia da peca recursal original, bem como contrarrazées e
demais documentos poderao ser inseridos no campo proprio (upload) do sistema de Iicitacées (sitio
vvww.bbmnetIicltacoes.com.br),
se
for
o
caso,
ou
encaminhadas
no
email
morrinhoslicitacao@gmaiI.com.
13.2.3. Na hipotese de encaminhamento tempestivo da peca recursal ou das contrarrazﬁes de
recurso através de sen/ico de postagem, obrigatoriamente do tipo SEDEX ou outro método de
entrega rapida equivalente, e, por qualquer motivo, os referidos documentos néo sejam
protocolados neste Setor de Licitacéo da Prefeitura Municipal de Morrinhos/CE no prazo
estabelecido, o pregoeiro somente conhecera o recurso ou as contrarraz6es de recurso se o licitante
liver encaminhado os referidos documentos, acompanhados do contrato social ou do instrumento de
procuracao, no mesmo prazo, para o endereco de e-mail do pregoeiro indicado na primeira folha
deste edital ou por meio eletronico em campo proprio do sistema eletronico (sitio
wwvv.bbmnetIicltacoes.com.br).
13.2.4. O conhecimento do recurso ou das contrarrazﬁes de recurso na forma descrita no item
anterior esta condicionada ao protocolo, ainda que posterior, dos documentos originals.
13.3.‘A falta de manifestacao imediata e motivada importara decadéncia do direito de recurso.

13.4. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando néo
justificada a intencao de interpor o recurso pelo proponente.
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13.5. Os recursos e contrarraz6es de recurso de qualquer natureza devem ser enderecados ao
Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Licitac6s da Prefeitura Municipal de Morrinhos/CE, em dias
uteis, no horario de 07:00 as 13:00 horas, o qual devera receber, examinar e submeté-Ios a autoridade
competente que decidira sobre sua pertinéncia. O recurso e contra-razoes devem fazer mencéo ao
numero do Pregao Eletronico, numero do processo e do orgao solicitante da Iicitacao.
13.6. O recurso contra decisao do pregoeiro somente tém efeito suspensivo em relacao ao(s) Iote(s)
objeto da contestacéo.
13.7. O acolhimento do recurso importa a invalidacao apenas dos atos nao suscetiveis de
aproveitamento.

.0. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
14.1. O objeto da licitacéo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular decisao dos recursos
apresentados.
14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara 0 procedimento Iicitatorio.
15.0. DO REGISTRO DE PRECOS.

15.1. A Ata de Registro de Precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada pelo(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELA CRUZ, na condicao de érgao gerenciador e pelas demais Unidades
Administrativas, ambas, da Prefeitura Municipal de Morrinhos, na condicao de orgéos participantes, e
por qualquer outro orgéo ou entidade da Administracao que nao tenha participado do certame Iicitatorio,
mediante prévia consulta a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de
Bela Cruz, desde que devidamente comprovada a vantagem.
15.2. Os orgaos e entidades que nao participaram do Registro de Precos, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Precos deverao manifestar 0 seu interesse junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz, que indicara as possiveis Iicitantes e respectivos
precos registrados.
15.3. Cabera a empresa adjudicatéria beneficiaria da Ata de Registro de Precos, obsen/ada as
condicoes nela estabelecidas, optar ou nao pelo fornecimento dos produtos, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigacoes
anteriormente assumidas.
15.4. As aquisicées adicionais a que se refere 0 item anterior nao poderao exceder, por orgao ou
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Precos.
15.5. O quantitativo decorrente das ades6es a ata de registro de precos néo podera exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o orgao

gerenciador e orgaos participantes, independente do numero de orgéos nao participantes que aderirem.
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15.6. A existéncia de precos registrados nao obriga aos orgaos ou entidades Participantes, a adquirir o
objeto Iicitado, sendo facultada a realizacéo de licitacéo especifica para a aquisicao pretendida,
assegurado ao beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condic6es.
16.0. DAS CONDICOES PARA FORMALIZACAO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
E VIGENCIA
16.1. Apos a homologacao do resultado da presente Iicitacéo seré lavrada Ata de Registro de Precos e
convocada(s) a(s) vencedora(s) para sua(s) assinatura(s) no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data da sua convocacao.
16.2. Apos a homologacéo da Iicitacao, o registro de precos observara, entre outras, as seguintes
condicoesz
a) sera incluido, na respectiva ata, o registro dos Iicitantes que aceitarem cotar os bens ou servicos
com precos iguais ao do licitante vencedor na sequéncia da classificacao do certame;
b) o preco registrado com indicacao dos fornecedores seré divulgado na imprensa oficial do
municipio e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos;
c) a ordem de classificacao dos Iicitantes registrados na ata devera ser respeitada nas contratacées;
16.3. O registro a que se refere o item 16.2 acima tem por objetivo a formacao de cadastro de reserva,
no caso de exclusao do primeiro colocado da ata, nas hipoteses em que tal situacao possa ocorrer.
16.4. Serao registrados na ata de registro de precos, nesta ordem:
a) os precos e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;
b) os precos e quantitativos dos Iicitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou servicos em valor
igual ao do licitante mais bem classificado.
16.5. Se houver mais de um licitante na situacéo de que trata a alinea “b” do item 12.4 acima, serao
classificados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva.
16.6. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado por uma vez, por
igual periodo, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ .
16.7. O nao cumprimento do disposto no item anterior sujeitara a empresa vencedora ao disposto nos
artigos 64 e 81 da Lei n° 8.666/93 e ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor a
ser registrado na Ata de Registro de Precos.
16.8. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12(doze) meses a contar da data da
sua assinatura.
16.9. A licitante que injustificadamente, nao apresentar documentacao exigida para o certame,
apresentar declaracéo falsa, néo assinar a Ata de Registro de Precos, ensejar o retardamento da
execucao do seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do ajustado,

comportar-se de modo inidoneo, cometer fraude fiscal, ﬁcara impedido de Iicitar e contratar com a
Administracao Publica pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
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e das demais cominacées legals.
17.0. DAS ALTERACDES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DOS CONTRATOS DELA
DECORENTES

17.1. Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual reducao dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bens registrados, cabendo ao
orgao gerenciador promover as negociacoes junto aos fornecedores, observadas as disposicﬁes
contidas na alinea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993.
17.2. O preco registrado podera ser revisto em decorréncia de eventual reducao daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a(o) PREFEITURA
‘/IUNICIPAL DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz promover as necessarias
negociacoes junto as Iicitantes.
17.3. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preco
praticado no mercado, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela
Cruz convocara a licitante visando a negociacao para reducéo de precos e sua adequacao ao praticado
no mercado.
17.4. Frustrada a negociacao, a licitante sera liberada do compromisso assumido e a(o) PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz convocara as demais Iicitantes
visando igual oportunidade de negociacao.
17.5. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e a licitante nao puder
cumprir o compromisso, devera apresentar a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ da
Prefeitura Municipal de Bela Cruz requerimento com as devidas justificativas e comprovacées acerca
do assunto.
17.6. A(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz, apos
analise do requerimento, podera Iiberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicacao da
penalidade, caso confirmada a veracidade justificativas e comprovantes apresentados, e se a
comuhicacao ocorrer antes do pedido de fornecimento.
17.7. Ocorrendo a liberacéio da licitante conforme 0 item acima, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELA CRUZ da Prefeitura Municipal de Bela Cruz convocara as demais Iicitantes visando igual
oportunidade de negociacao.
17.8. Nao havendo éxito nas negociacées, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ da
Prefeitura Municipal de Bela Cruz procedera com a revogacao da Ata de Registro de Precos, adotando
as medidas cabiveis para obtencéio de ajuste mais vantajoso.
17.9. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos, inclusive 0
acréscimo de que trata o § 19 do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993.
17.10. A vigéncia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos sera definida nos

instrumentos convocatérios, observado o disposto no art. 57 da Lei n9 8.666, de 1993. y
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17.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos poderao ser alterados, obsen/ado o
disposto no art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993.
17.12. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Precos deveré ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.
18.0. DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

18.1. A execucéo dos servicos sera iniciada imediatamente apos a o recebimento, pela contratada, da
ordem de servlco.
18.2. A execucéo do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante da contratante,
designado como Representante que atestara as notas fiscals/faturas de servlco, para fins de
pagamento.
18.3. O representante da Admlnlstracao anotara em registro proprlo todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarlos
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as provldéncias cabiveis.
18.4. Os servicos seréo recebidos provisoriamente pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacao do contrato, para efeito de posterior verificacao de sua conformidade com as
especificacées constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

18.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacﬁes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacéo de penaIidades..
18.6. Os servicos seréo recebidos definitivamente apos a verificacao da qualidade e quantidade do
servico executado e materials empregados, com a consequente aceitacéo mediante termo
circunstanciado.
I
18.7. A fiscalizacéo de que trata este item néo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicﬁes técnicas
ou vicios redlbitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Admlnlstracéo ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
18.8. O recebimento provisorlo ou deflnitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
19.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE.

19.1.0. Cabera a Contratada:
19.1.1. Executar os servicos conforme especlficacoes deste Edital, seus anexos e de sua proposta,

com a alocacao dos empregados necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer os materials e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarlos, na qualidade e
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quantidade especificadas neste Edital, seus anexos e de sua proposta e, ainda:
19.1.2. Reparar, corrlgir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecées resultantes da execucéio ou dos materials empregados;
19.1.3. Manter o empregado nos horérios predeterminados pela Administracao;
19.1.4. Responsabllizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), flcando a
Contratante autorizada a descontar da garantla, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devldos
a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
19.1.5. Utllizar empregados habllitados e com conheclmentos bésicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacoes em vigor;
19.1.6. Apresentar os empregados devidamente unlformizados e identificados por meio de craché,
além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI, quando for o caso;
19.1.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacéo nominal dos empregados que
adentrarao o orgao para a execucéo do servico;
19.1.8. Responsabllizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias
e as demais previstas na legislacéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a
Contratante;
19.1.9. Atender as solicitacées da Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no
prazo ﬁxado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacﬁes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Edital;
19.1.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracéo;
19.1.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a néo executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;
19.1.12. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao
dos servicos;
19.1.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacﬁes
assumidas, todas as condicées de habilitacao e qualificacéo exigidas na Iicitacéo;
19.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

19.1.15. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
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satisfatorio para o atendimento ao objeto da licltacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
19.2.0. Cabera a Contratante:
19.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
19.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacéio dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;
19.2.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou irregularidades
verificadas na execucao do objeto, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido;
19.2.4. Pagar a Contratada 0 valor resultante da prestacao do servico, no prazo e condicoes
estabelecidas no Edital e seus anexos;
19.2.5. Efetuar 0 pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentacéio
da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos servicos executados e os materials empregados,
através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
20.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o
inciso ll do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.
20.3. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
condicionado este ato a verificacéo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacao
aos servicos efetivamente prestados e aos materials empregados.
20.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como por exemplo,
obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacéo da situacao, nao acarretando qualquer
onus para a Contratante.
20.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

20.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera necessério comprovar a manutencao das condicoes
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de habilitacéo exigidas no edital.
20.7. Constatando-se a situacéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacéo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.
20.8. Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgéos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantlr o recebimento de seus créditos.
20.9. Persistlndo a irregularidade, a contratante deveré adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
20.10. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao.
20.11. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, nao sera
rescindido o contrato em execucéo com a contratada inadimplente.
20.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na Iegislacao aplicavel.
20.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributéria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
l.0. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
21.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario
que:
21.1.1. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar 0 instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. Apresentar documentacao falsa;
21.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.4. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
21.1.5. Nao mantiver a proposta;
21.1.6. Cometer fraude fiscal;

W
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21.1.7. Comportar-se de modo inidoneo.
21.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condicﬁes de
participacao para obter os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123
ou 0 conluio entre os Iicitantes, em qualquer momento da Iicitacao, mesmo apos o encerramento da
fase de Iances.
21.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracoes discriminadas anteriormente ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoesz
21.3.1. Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
21.3.2. lmpedimento de Iicitar e de contratar e descredenciamento do cadastro de fornecedores
deste municipio, pelo prazo de até cinco anos;
21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancao de lmpedimento.
22.5. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
asseguraré o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
22.6. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.
22.7. As sanciies por atos praticados no decorrer da contratacao estarao previstas no Contrato. (cf.
mlnuta do contrato em anexo)
°". DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Qualquer pessoa fisica ou juridica podera impugnar o ato convocatorio do Pregao Eletronico,
dirigindo a impugnacao por escrlto ao seguinte endereco: RUA SETE DE SETEMBRO, n° 34 CENTRO, ou ainda por meio eletronico via internet, no endereco belacruzlicitacao@gmail.com.
22.1.1. Decal do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Adminlstracao, o
interessado que nao o fizer até o terceiro dia util que anteceder a data fixada para recebimento das
propostas.
22.2. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacao no prazo de até vinte e quatro horas.
22.3. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.
22.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser enviados_ ao
Pregoeiro, até 02 (dois) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica,

exclusivamente por meio eletronico via Internet, no endereco belacruzlicitacao@gma|I.com.
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22.5. As impugnacﬁes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
22.6. As respostas as impugnacées e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serao entranhados
nos autos do processo licitatorio e estarao disponiveis para consulta por qualquer interessado.
23. DAS DISPOSICDES GERAIS

23.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao em
contrario pelo Pregoeiro.
23.2. No julgamento das propostas e da habilitacao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacao e classificacao.
23.3. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao.
23.4. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
23.5. Os Iicitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo Iicitatorio.
23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a 0 do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.
23.7. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao resultara automaticamente no
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.
23.8. Em caso de divergéncia entre disposicﬁes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
comp6em o processo, prevalecera as deste Edital.
23.9. lntegram este Edital:
23.9.1. ANEXO
23.9.2. ANEXO
23.9.3. ANEXO
23.9.4. ANEXO

I - Especificacao do objeto;
ll - Termo de Referéncia;
Ill - Modelos de declaracoes exigidas para habilitacao;
IV - Minuta de Termo de Contrato.

24. Do FOR0

/WV

24.1. As questiies decorrentes da execucao deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
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"
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

BELA CRUZ - CE, 19 de Fevereiro de 2021
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