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COVERNO MUNICIPAL
DE BELA CRUZ

EDITAL DE REGISTRO DE PREQOS

PREGAO PRESENCIAL N.° O01/22—PP-DIV

Torna-se pl]b|1CO, para conhecimento dos interessados, que 0 Municipio de BELA CRUZ através do(a) Prefeitura
Municipal de Bela Cruz, reaiizara licitagéo para REGISTRO DE PRECOS, na modalidade PREGAO, na forma
PRESENCIAL, do tipo menor preoo, 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, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.
ECEBIMENTO E IN1C|O DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAQAO
LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO, 34 - CENTRO

DIA: 25 de Janeiro de 2022

HORARIO: 09:00

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitaoao é 0 registro de pregos de REGISTRO DE PRECO§ PARA FUTURAS E
EVENTUA|S_ AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO (GLP) EM BOTIJAO DE 13 KG PARA
ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ADM|NiSTRATiVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELA CRUZ/CE , conforme condiooes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A lioitagao sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante
a participagao em quantos itens forem de seu interesse.
2. DO DRGAO GERENCIADOR E DRGAOS PARTICIPANTES

2.1. Esta Registro de Pregos sera gerenciado peia(o) SEC DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO.
2.2. Séo participantes os seguintes orgaos:
Secretaria de Sadde, Secretaria Mun. de Assisténcia Social, Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, Secretaria
Municipal de Educagéo, Secretaria de Cultura

3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3.1. A ata de registro de pregos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer orgao ou entidade da
administraoéo pllbiica que néo tenha participado do certame licitatorio, mediante anuéncia do orgéo gerenciador,
desde que devidamente justiﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condigoes e as regras
estabeiecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e neste editai.
3.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condioées nela estabelecidas,
optar pela aceitagao ou néo do fornecimento, desde que este fornecimento néo prejudique as obrigaooes
anteriormente assumidas com 0 orgéo gerenciador e orgéios participantes.
3.3. As aquisigoes ou contrataooes adicionais a que se refere este item nao poderéo exceder, por orgao ou

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de registro

de pregos para o orgéo gerenciador e orgaos participantes.
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3.4. Asadesoes a ata de registro de precos séo Iimitadas, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item

registrado na ata de registro de precos para o orgao gerenciador e orgéos participantes, independente do numero
de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
3.5. A0 orgao néo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo

fornecedor das obrigacoes contratualmente assumidas e a aplicacéo, observada a ampla defesa e o contraditorio,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacéo as suas proprias
contratacoes, informando as ocorréncias ao orgao gerenciador.
3.6. Apos a autorizacéo do érgao gerenciador, 0 orgéo néo participante devera efetivar a contratacao solicitada em
até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Precos.
3.6.1. Cabera ao orgao gerenciador autorizar, excepcional e justiﬁcadamente, a prorrogacao do prazo para
efetivacéo da contratacao, respeitado o prazo de vigéncia da ata, desde que solicitada pelo orgéo néo participante.
4. DO CREDENCIAMENTO

l.1. O representante legal da licitante devera, no horario indicado no preambulo deste Edital, apresentar-se a(o)
Pregoeiro(a) para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregéo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outra equivalente, da declaracéo de habilitacéo e do documento credencial que lhe dé poderes
para manifestar-se durante a reuniao de abertura dos envelopes Proposta e Habilitacao relativos a este Pregao.
4.1.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante estatuto ou
contrato social, ou instrumento publico ou particular de procuracao, ou documento equivalente.
4.2. Entende-se por documento credencial:
4.2.1. Estatuto ou contrato social, quando a pessoa credenciada for socia, proprietaria, dirigente ou assemelhada
da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em
decorréncia de tal investidura;
4.2.2. Procuracéo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa
manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregao;
4.3. O documento devera dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, negociar
precos, declarar a intencao de interpor recurso, renunciar ao direito de interposicéo de recursos, enfim, para praticar
em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregao.
4.4. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.
1.5. O representante legal da licitante que nao se credenciar perante 0(a) Pregoeiro(a) ficara impedido de participar
da fase de lances verbais, de negociacéo de precos, de declarar a intencao de interpor recurso, de renunciar ao
direito de interposicao de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reuniao de abertura dos envelopes
Proposta ou Documentacéo relativos a este Pregao.
4.5.1. Nesse caso, a licitante ficara excluida da etapa de lances verbais e mantido 0 seu preco apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenacao das propostas e apuracéo do menor preco.
5. DA PARTICIPAQAO NO PREGAO.

5.1. Poderao panicipar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o obieto desta
licitacao e que comprovem possuir os documentos de habilitacao requeridos no Capitulo - DA HABILITACAO.
5.2. Se‘ra 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 o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123,
de 2006.
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5.3. Néo poderéo participar desta licitacao os interessados:
5.3.1. Proibidos de participar de licitacoes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacao vigente;
5.3.2. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao e
responder administrativa ou judicialmente;
5.3.3. Que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
5.3.4. Que estejam sob faléncia, em recuperacéo judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou
insolvéncia, em processo de dissolucao ou llquidacao;
5.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
5.4. A licitante que desejar usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de‘2006, devera apresentar declaracao que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da referida lei.
5.4.1. A nao apresentacao da declaracao supracitada, impedira o licitante de ser beneficiado com 0 tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte;
6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

6.1. Ate; o dia e horario e no local fixados no preambulo deste Edital, 0 representante legal de cada licitante devera
apresentar a(o) Pregoeiro(a), simultaneamente, além do credenciamento e da declaracao de habilitacéo (cf. Anexo
ll - Modelo "a"), a proposta escrita e a documentacéo, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho e,

de preferéncia, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razéo
social da licitante, os seguintes dizeres:
MUNICIPAL DE BELA CRUZ
PREGAO PRESENCIAL N° O01/22-PP-DIV
ENVELOPE PROPOSTA
‘PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ
PREGAO PRESENCIAL N° O01/22-PP-DIV
ENVELOPE DOCUMENTACAO
1
'1

7. DA PROPOSTA - ENVELOPE DA PROPOSTA

7.1. A proposta de precos, emitida por computador ou datilografada, redlgida em lingua portuguesa, com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas
todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, fazer mencao ao numero deste Pregao, evidenciar a razéo
social da licitante, o CNPJ, numero(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e 0 respectlvo endereco com
CEP, além de conter:
7.1.1. As caracteristicas do objeto de forma clara e precisa, indicando marca e demais dados pertinentes,
observadas as especificacoes constantes do Termo de Referéncia.
7.1.2. Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
7.1.3. Preco unitario POR ITEM, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os
precos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referéncia.
7.1.3.1. No preco cotado deveréo estar incluidos todos os insumos que o compoem, tais como as despesas com
lmpostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto.
7.1.4. Prazo de entrega, conforme parametro maximo do Termo de Referéncia.
7.1.5.iPrazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua
apresentacéo.
7.2. A elpresentacéo da proposta implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condicoes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
7.3. Em nenhuma hipotese podera ser alterado 0 conteudo da proposta apresentada, seja com relacéo a preco,
pagamento, prazo ou qualquer condicao que importe a modificacéo dos termos originals, ressalvadas apenas
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materials, alteracoes essas que serao avaliadas pela autoridade
RUA SETE DE SETEMBRO, 34 - CENTRO
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superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.

8. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

8.1. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar 0 julgamento.
8.2. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata.
8.3. O Pregoeiro classiﬁcara o aulor da proposta de menor preco e aqueles que tenham apresentado propostas em
valoressucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor preco, para participacéo na
fase de lances.
8.3.1.'Quando nao forem verificadas, no minimo, trés propostas escritas de pregos nas condicoes definidas no
subitem anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas subsequentes, até 0 maximo de trés, para que
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos.
8.4. Havendo eventual empate entre propostas, 0 critério de desempate sera aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da
_ei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:
a) produzidos no Pals;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.
8.4.1. Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio.
9. DA FASE DE LANCES

9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dara inicio a etapa de apresentacao de lances
verbais pelos licitantes, que deveréo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
9.1.1. O lance devera ser ofertado preco unitario.
9.2. O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preco e os demais, em ordem decrescente de valor.
9.3. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara a exclusao do licitante
da etapa de lances e a manutencao do ultimo preco por ele apresentado, para efeito de ordenacao das propostas.
9.4. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro identiﬁcara as licitantes qualificadas como microempresas ou
empresas de pequeno porte, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para 0 fim de aplicar-se 0 disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de»2006.
I\

9.5. Caso a melhor oferta valida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da proposta ou lance de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.6. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de ofertar um ultimo lance para desempate,
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obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados a partir da
convocacao do pregoeiro.
-

9.7. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.8. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera negociar com 0 licitante para que
seja obtido melhor preco, observado o critério de julgamento, nao se admitindo negociar condicoes diferentes
daquelas previstas neste Edital.
9.9. Apos a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao da proposta.
10. DA ACEITACAO DA PROPOSTA VENCEDORA
l0.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacao de possivel empate, o Pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacéo ao valor estimado para a contratacéio e
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificacoes do objeto.
10.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, os percentuais das
contribuicoes previstas no art. 176 da lnstrucao Normativa RFB n. 971, de 2009, em razéo do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificacao.
10.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preco maximo fixado ou que
apresentar preco manifestamente inexequivel.
10.4. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que 0 ato convocatorio da licitacao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materials
e instalacoes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.
10.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando a nova data e horario para a
continuidade da mesma.
10.6. Sempre que a proposta melhor classificada néo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificacao da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem sua substéncia,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
ﬁns de classificacao.
10.8. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua condicao de habilitacao, na
forma determinada neste Edital.
11. DA HABILITACAO

11.2.1. Os documentos poderao ser apresentados em original, em copia autenticada por cartorio competente ou

por servidor da Administracao, ou por meio de publicacao em orgao da imprensa oficial.
11.3. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:
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a. Declaracao, obser\/adas as penalidades cabiveis, de superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo (exigida

apenas em caso positivo, cf. Anexo ll, Modelo "b", 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 condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de
1988 (Lei n.° 9.854, de 1999), cf. Anexo ll, modelo "c";
A - Habilitacéo Juridica:
I. 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 consolidacao respectiva);
Ill. No caso de Sociedade Simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;
IV. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: certidao expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme 0 caso, que comprove a condicéo de microempresa ou empresa

de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da lnstrucéo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
V. No caso de cooperativa: ata de fundacéo 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;
Vl. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pals: decreto de autorizacao;
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, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0 objeto contratual;
Ill. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidéo conjunta negativa de débitos, ou positiva com
efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
IV. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com 0 objeto contratual;
V. Prova de regularidade relativa a Fazenda Municipal, mediante certidao negativa de débitos, ou positiva com
efeitos de negativa, relativos as contribuicoes municipais;
Vl. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante Certificado de
Regularidade do FGTS;
Vll. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidao positiva com efeitos de negativa.
//,
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Vlll. 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 inabilltado.
C - Qualificagéo Economico-Financeira:
l. Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidacao judicial, ou de execucao patrimonial,
conforjme o caso, expedida pelo distrlbuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade
previsto na propria certidao, ou, na omissao desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias da data da sua
apresentacao;
ll. Balanco patrimonial e demonstracées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situacéo 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 apresentacao da proposta;
ll.a. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
ll.b. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do balanco de abertura ou copia

do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
ll.c. Caso 0 licitante seja cooperativa, tais documentos deveréo ser acompanhados da Clltima auditoria contabilfinanceira, conforme dispoe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaracao, sob as penas da lei,
de que tal auditoria nao foi exigida pelo orgao fiscalizador;
ll.d. No caso de licitacao para fornecimento de bens para pronta entrega, nao se exigira da microempresa ou
empresa de pequeno porte a apresentacéo de balanco patrimonial do ultimo exercicio social;
ll.e. 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 aplicacéo das formulas abaixo, com os
valores extraidos de seu balanco patrimonial:
'

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG =

LC =
,

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

e. O balanco patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar assinadas por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
D - Qualificagao Técnica
l. Certiﬁcacéo de Registro na Agéncia Nacional do Petroleo - ANP, em plena validade;
ll. Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito
Pdblico ou Privado, comprovando aptidao pelo concorrente para fornecimento de produtos compativel com o
objeto da licitacao.
11.4. A comprovacao dos requisitos de habilitacéo sera exigida do licitante de acordo com 0 vulto e a complexidade
de cada item.
/
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11.5. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legals, a superveniéncia de fato impeditivo da habllitacao.
11.6. 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
inscricéo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da apresentacéo do balanco patrimonial e das
demonstracoes contabeis do Ultimo exercicio.
11.7. Nao serao aceitos documentos com indicacéo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
11.8. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal néo impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigénoias do editai.
11.8.1. A declaracéo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacéo.
11.8.2. 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 restricao no que tange a regularidade fiscal, a
mesmia sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a declaracéo do vencedor, comprovar a
regularizacéo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacéo de justificativa.
11.8.3. A nao-regularizacéo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacao do licitante, sem
prejuizo das sancoes previstas neste Edital, com a reabertura da sesséo pdblica.
11.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigldos, o Pregoeiro suspendera a
sessao, informando a nova data e horario para a continuidade da mesma.
11.10. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao apresentar quaisquer dos
documentos exigldos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
11.11. 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.
12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sesséo publica podera ser reaberta:
12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizacéo da sessao
pdblica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacao em que serao repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitacéo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
néo assinar a Ata de Registro de Precos ou néo comprovar a regularizacao fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC
n° 123/2006. Nessas hipoteses, seréo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
13. DOS’RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal da licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante podera, ao final da sessao ptlblica, manifestar sua
intencao de recorrer de forma imediata e motivada, isto é, indicando contra qual(is) deciséo(6es) pretende recorrer e
por quais motivos.
13.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivacao da
intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condigoes de
admissibilidade do recurso;
13.2.2. A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara a
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decadéncia desse direito.
13.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de trés dias para apresentar as
razées, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées em outros
trés dias, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
13.3. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
13.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
14.1. O objeto da licitacao 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 licitatorio.
15. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1. Homologado o resultado da licitacao, tera o adjudicatario o prazo de 3 (trés) dias Citeis, contados a partir da
data de sua convocacéo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado,
sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital.
15.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado
uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante 0 seu transcurso, e
desde que devidamente aceito.
15.3. Sera incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou sen/icos
com precos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia da classificacéo do certame, excluido o percentual
referente a margern de preferéncia, quando o objeto nao atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666,
de 1993.
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Precos, 0 fornecedor registrado podera ser convocado para assinar
o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacao).
16.2. A adjudicataria tera o prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacéo, para assinar o
Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme 0 caso, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital.
16.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justificada do
fornecedor, e aceita pela Administracéo.

11. Do P%REco
17.1. Os precos registrados poderéo 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 disposicoes contidas na alinea “d” do inciso ll do caput do art.
65 da Lei n° 8.666, de 1993.
17.2. Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o
orgao gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a reducéo dos precos aos valores praticados pelo
mercado.
17.2.1. Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado serao
liberados do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade.
/
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17.2.2. A ordem de classificacéo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de mercado
observara a classificacao original.
17.3. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor nao puder cumprir o
compromisso, o orgao gerenciador podera:
17.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacao ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicacao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
17.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao.
17.3.3. Nao havendo éxito nas negociacoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogacéo da ata de registro
de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao da contratacao mais vantajosa.
18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAQAO

18.1. O produto devera ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa seguranca
durante o transporte.
18.2. Os volumes contendo o produto deveréo estar, ainda, identificados externamente com os dados constantes da

\lota Fiscal e o endereco de entrega.
18.3. O recebimento do produto devera ser efetuado pelo Chefe do Servico de Almoxarifado ou por outro servidor
designado para esse fim, representando 0(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
18.4. A atestacao das faturas correspondentes ao fornecimento do produto cabera ao Chefe do Servico de
Almoxarifado do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ ou a outro servidor designado para esse fim.
18.5. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorrénclas relacionadas com a execucéo e determinando
o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.
18.5.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sera confiado a uma
comisséo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.
18.6. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
18.7. O, representante da Administracao anotaré em registro proprlo todas as ocorréncias relacionadas com a
execucélo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
19. DAS CBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE.

19.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacoes constantes neste Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto e,
ainda:
19.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicées, conforme especificacoes, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indicacoes referentes a:
marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;
19.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
19.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com

avarias ou defeitos;
19.1.4. Comunlcar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;
/
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19.1.5. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as
condicées de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;
19.1.6. Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.;
19.2. Cabera a Contratante:
19.2.1. Receber o objeto no prazo e condicées estabelecidas no Edital e seus anexos;
19.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacoes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;
19.2.3. Comunlcar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
19.2.4. Acompanhar e flscalizar o cumprimento das obrigacoes da Contratada, através de comisséo/servidor
especialmente designado;
19.2.3. Efetuar o 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 a partir da data final do periodo
Je adimplemento a que se referir, 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, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
20.3. OI pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal
apresentada.
20.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como, por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medida’s saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao 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 necessario comprovar a manutencao das condicoes de
habilitacao exigidas no edital.
20.7. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderatser 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 orgaos 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 garantir o recebimento de seus créditos.
20.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
20.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida
pela resciséo do contrato, caso a contratada néo regularize sua sltuacéo.
20.11. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,
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em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, nao sera rescindido o contrato em execucao com a
contratada inadlmplente.
20.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
20.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, nao sofrera a retencao tributaria 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
fazjus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
21. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Apos o encerramento da etapa competltiva, os licitantes poderao reduzir seus precos ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado.
21.1.1. A apresentacao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame em
relacao ao licitante melhor classificado.
21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes
serao classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
21.3. Esta ordem de classificacao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratacées e somente sera
Jtilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipoteses
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, 0 licitante/adjudicatario que:
22.1.1. Nao aceitar/retirar a nota de empenho, ou nao assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
22.1.2. Apresentar documentacao falsa;
22.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.41 Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
22.1.5. Nao mantiver a proposta;
22.1.6. Cometer fraude fiscal;
22.1.7. Comportar-se de modo inidoneo;
22.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condicoes de participacao,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacao,
mesmo apos o encerramento da fase de lances.
22.3. O licitante/adjudicatério que cometer qualquer das infracoes discriminadas anteriormente ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc6es:
22.3.1, Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
22.3.2; Impedimento de licitar e de contratar e descredenciamento do cadastro de fornecedores deste municipio,
pelo prazo de até cinco anos;
22.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancao de impedimento.
22.5. Sancées por atos praticados no decorrer da contratacao:
22.5.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;
22.5.2. Multa moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o maximo de
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado, injustificadamente ou por motivo nao
aceito pela Administragao deixar de atender totalmente a Autorizacao de Fornecimento ou a Ordem de Compra;
22.5.3. Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total
do objeto;

22.5.4. Em caso de inexecucao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, sera
aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;
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22.5.5. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade administrativa pela qual

a Administracao PL'|blica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois anos;
22.5.6. impedimento de licitar e contratar com a Uniao com o consequente descredenciamento do Registro de
Fornecedores do municipio;
22.5.7. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;
22.6. Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas e os
profissionais que:
22.6.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
22.6.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
22.6.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos ilicitos
praticados.
22.7. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de

1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
22.8. A autoridade competente, na aplicacao das sancees, levara em consideracao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado 0 principio da
proporcionalidade.
23. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Ate 02 (dois) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital.
23.2. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacao no prazo de ate vinte e quatro horas.
23.3. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a reallzacao do certame.
23.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo Iicitatorio deverao ser enviados ao Pregoeiro, ate
03 (tres) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao plliblica, exclusivamente por meio eletronico
via Internet, no endereco indicado no Edital.
23.5. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
23.6. As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serao entranhados nos autos do
processo licitatorio e estarao disponiveis para consulta por qualquer interessado.
1. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. 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 horerio
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao em contrerio pelo Pregoeiro.
24.2. No julgamento das propostas e da habilitacéo, 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.
24.3. A homologacao do resultado desta Iicitacao nao implicara direito a contratacao.
24.4. 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.
24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a Administracao
nao sere, em nenhum caso, responsevel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do
processo licitatorio.

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. so se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
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24.7. O_ desatendimento de exigéncias formais néo essenoiais nao
" resultara' automaticamente no afastamento do
licitante, desde que seja
o aproventame
' possnvel
'
'
nto do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
pﬁblico.
24.8. Em caso de divergéncia entre disposigoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compoem 0
processo, prevaleceré as deste Edital.
24.9. lntegram este Edital:
24.9.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
24.9.2. ANEXO ll - Modelos de declaraooes exlgldas para hablhtaoao.
24.9.3§. ANEXO Ill - M|nuta
de Termo de Con t ra to
'
25. D0 FORO
25.1. As questoes decorrentes da execugzéo deste lnstrumento, que néo possam ser dirimidas administrativamente,
seréo processadas
e Julgadas
no Foro d a C'dade
|
'
'
de BELA CRUZ, com excluséo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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