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pREcÀo ELETRONICO
EDITAL
EDÍTÀL DE
oo?aoz r -- SEINFRA
DE PREGAQ
ELErRôMco N.‘
N.. 00212021
SETNFRA

PREAMBULO
PREÂMBULo
municiúo de
nomeados
0
O rnunicipio
de Crateiis
CÍateús —
Cê' através
atrrvê do Pregoeiro
PEgocim ee Equipe
Eqüipc de
de Apoio, devidamente
devidamcnrc nomeados
- Ce,
público,
001.01.01/2021,
fará
pela Portaria
n“
00l.0l.0l/2021,
toms
pfiblico,
para
0
conhecimento
dos
interessados,
PoÍtrria n'
torm
o conlrccimento
interessados, que fanl
I€âlizâr licitaeao
licihdo na
n8 modalidade
moddidade de
0022021 - SEINFRA,
realizar
dc PREGRO
PREGÃo ELETRONICO
ELETRÔNlco n°
n 002/2021
SEINFRÂ, do tipo
ripo
qlpreltrdr
por Lote.
por
prcçí
Menor
em
regime
de
Execuelo
lndireta
com
empreitada
por
preeo
Meror Preeo
PÍ!§o por
lrtcr cm rcglDG dG ErccuçIo hdlrctr coD
globrl, nos
los termos
têÍmos do Decreto
Decrsto l0.024
10.024 de
Lci n°
n' 10.520,
10.520. de
17 de
global,
dÊ 20 de Setembro
SêtÊmbÍo dc
de 2019, da
rh Lei
de I7
de
8.53t,
julho de
de 2002, da Lei Complementar
Complementar n°
n" I23,
123, de I4
14 de
de dezernbro
dezembÍo de
de 2006,
200ó, do Decreto
DecÍsto n°
n' 8.538,
06 de
2015, Lei
2014, aplicando-se,
de
d€ 06
de outubro
outubro de
de 2015,
ki Complementar
CompletnentaÍ 147,
147, de
de '77 de
de agosto de
de 2014,
aplicandosc,

juúo de
(Código dc
subsidiariamente,
8.666, de 2|
8.078/90 (Codigo
suh'sidiatism€nre, aE Lei n“
de
n'8.66ó,
2l de
de junho
de 1993, Lei
ki Federal
Fedenl N”
N'8.078/90
(Lei 10.406/2002)
Defesa do
Defesa
do Consumidor)
Consumidor) ee do
do Codigo
Codigo Civil
Civil Brasileiro
Bnsileiro (Lei
10.40612002) ee as
as exigéncias
cxigências
€stabêlecidas neste
estabelecidas
neste Edital.
EditEl.

pRoposrAs DE
pREÇos 1:E DOCIIMENTACAO
CADASTRAMENTO
CADASTRAMENTo ms
DÀs PROPOSTAS
DE PRECOS
DocrrMENrAÇÀo

REFERENTE
RETERENTE A l=|AnlLl'rA¢A0
BÀBILITAÇÃo A PARTIR
PARTTR D0
rx) DIA
DrÀ 22/01/202!
22^)r/r02r ATE
ÂTt 03:0:/2021
$/02/202r its
Às
(HoRÁRro DE
BBHRSBIIMIN
no
o8rrRsmMtN (iionﬁuuo
No sm-:
smE
DE nmsmm)
rusÍul)
WWW.BIlMNETLIClTACOES.COM.BR.
WWW.BBMNETLICITÀCOE§COM.BR
ELECAO DA
DA MELHOR
MELHOR 1=a01=-osm
PROPOSTÀ PARA
PARA REGISTRO
REOISTRO DE
DE PRE¢0§
PREç-OS
§ELEÇÃO
SANDO FUTURA
FUTT,RA E
E EVENTUAL
coNTRATAÇÃo DE
DE |.0cA¢A
LocAÇÃo
EVENTUAL CONTRATACAO
IVISANDo
Objeto:
E rmiouims
Objeto:
MÂQUINÂS PESADAS
PESADAS PARA
PARÂ ATENDER
ATENDER AS
AS NECESSIDADEE
NECESSIDÀDES
PE
pREFEITURA D
A
A SEQRETARIA
spcngrente DE
NFRAESTRUTURA DA
DA PREFEITURA
DE
DE INFRAESTRUTURA
ba
1
RATEUS -- cg.
i
_
;_
cr.
bmreús
ôrgios
E?“
Q05:
ECRETARIA MUNICIPAL
ptc*u-r*,o
**crpAL DA
DÂ INFRAESTRUTURA
TNFRAEsTRUTURÂ
iúercsssdosi

t"*
odalidade;
i
Eietronieo.
Modaliôde:
I-itei-io
Critério

ulgamento:
JulgEmento:

enor Preeo
PÍeço por Lote
tote

i

W

, EndeÍêç!
reeo
Ele6nic!:
ettonieo:
dastramento
artas Propostas:

\

j

Fregão Eletônico.

.bbmn\:tlicitacoes.com.br —- Acesso
Accsso ldentiﬁcado
ldêntilicâdo no
no link —
licitrçôês
lwwlv.bbmnctlicihcG.com.br
- licitaeﬁed
'bIicas.
_,
f f
7
briUli..".
dia 22 de
de Janeiro
Jarrcirc de
2021 até
ate o
Fevercirc de
de 202!
2021 as
às 08h:0d
OEh
de 2021
o dia
diE 03 de
de Fevereiro
in horas
horus (I-lorario de
de Brasilia).
Brasilia

das
(Horário de
I ”";;‘::”
C lnleio:
mm: as
03 do
dê Fevereiro
dc 2021
othilo min
dê Brasilia),
Bns(liâ). ’
FêveÍeiÍo do
30e I is
às osmso
min him
hores (Horatio
de
(HoÉÍio de
%’:*“°
“Q
mp“__ lnleiol03
nieio'‘ 01‘ do
dc Brasilia),
de Fevereiro
Fevercirc do
3021 as
09h:00min horas
hons (Horatio
Bniiliâ).
,_l£a‘nee_s:_,,
H de_"@021
_ âs 09h*00min
‘
‘
‘A
l,ehgEs

públiea, por
por meio
Pregﬂo
PÍêgàô Eletronieo
Elcrúnieo serd
scrá realimdo
nÊâliado em
em sessﬁo
sesão pﬁbliea,
meio do
de INTERNET.
INTERNET, mediagj

de soauranea
segunnga -' eriptograﬁa
ariptogretle e autentioaeﬁo
eute.ntio$lo -. em
em todas
todls as
es was
suas Poses
Íàsos. Os trabal
jeondieoes do

p

por servidor
Ezrio conduzidos
conduzidos por
servidor da
da Prefeitura
PÍefeitura Municipal
Municipsl de
d€ Crateiis,
Crsteús, denominado
d€nominado Pregoeiroi
gerados
psra o aplicativ
ediante aa inserqio
dados
gerados
ou
transferidos
inse(ão ee monitoramento
monitoÍamento de
de dados
ou úansferidos para
\
BBMNET
MI.IET Licitaeoes”,
Licitações", constante
constânte da
Licitâções Piiblicas,
Públicss,
da pagina
eletrônica do
do BBMNET —
Égina eletronica
- Licitaeoes

'reeo www.bbmnetlicitacoes.com.br.
wwrv.bbmnetlicitacoes.com.br
todas as
as referéncias
refeénci8s de tempo sera
rú observado
obcewado oo horario
hoúrio de Brasilia
BÍrsitia /DF e,
e, dessa
dcssa fon'na,~,

_

no _§_i§l§[118_
§stema eletronico
cletrônico ec na
nE documentoelo relativa
Íelgtiva ao
so certame.
ceÍt8mc.
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DIIDBQ-Kn

pí€sente Edital
port6 A ee B, conforms
Eaital das
clofoÍme a seguir
sêguir apresentadas:
apÍesentEdrs:
Compoem-se
Compõem-se o presente
das panes
psÍ8 competieﬁqjulgamento
âqiúicação.
PARTE A -- Condicoes
udicacio.
Condiçõ€s para
competiçfo, julgamento e adj
julgrmento e€
psra competieao,
que sao
Em
condigões para
compctiÉo, julgamento
En que
são estabelecidos
estabelccidos os
os nequisitos
rcqü§tos ee as
Es condicoes
formalizacio
formdização do contrato
conrato

PARTE B
B - ANEXOS
Anexo lI —- Termo de Referéncia
RefeÍência do Objeto;
Anexo
An€xo ll
tl -- Modelo
Modêlo de Cana
CEÍta Proposta;
PmpÀstq
Anexo
Anêxo Ill
lll -- Nlodelo
Modelo de Declaraeoes;
DeclaÍa@;

Anexo
Amxo IV -- Minuta do Contrato;
Contratol
v
dÀ Bolsa
Bolsr Brasileira
BÍrsilcin de
dê
Anexo
Arcxo V - Termo
TeÍmo de
de Adesao
Ad€sâo ao
ro Sistema
Elctrônico de
de Lieitaqoes
LicitrÉG da
SistÊrn8 Eletronico
Mercadorias.
MeÍrrdories
Vl Anexo
Amxo VI
Minuta da
ds Ata
Atl de
de Registro
Regisúo de
dê Precos
Preçús
- Minuta

1.000911-:1‘0
r,DooalÉno

plrscnrc Iicitacﬁo
poIl SELECRO
l.l- A
A presente
licitaçlo tem
PREGÀO ELETRONICO
ELE-rRÔMCO para
SELEÇÀO DA
tün como objeto
objao o PREGKO

VISANDO FUTURA
MEL!-{OR
FUTURA E
E
MELHOR PROPOSTA
PROPOSTA PARA
PARA REGISTRO
RECISTRO DE
DE PREC(_)S
PREÇOS vtsANDO
PESADAS PARA
PARÂ
EVENTUAL
MAQUINAS PEsADAs
EVENTUAL c01~rrRATA¢A0
DE I.0cA¢A0
LOCAÇÃO DE
DE MÁQUTNAS
CONTRÂTÀÇÃO DE
DA
ATENDER
ATENDER As
AS NECESSIDADES
NECÊSSIDADES DA
SECRETÂRIA DE
DE INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTI.JRA DA
DA SECRETARIA
PREFEITURA
PREFEITT'RÂ DE
DE CRATEUS
CRÂTEÚS -- CE.
CE"
2.
2. DAS
DAS CONDICOES
CONDIÇÕES PARA
PARA PARTICIPACRO
PÀRTICIPAÇÃO E
E CREDENCIAMENTO
CREDENCTAMf,NIO NA
PRESENTE
PRESENTE ucl1'AcA0
TICITAÇÃO
2.1.
2.I. DAS
I'AS CONDICOES
CI)NI'IÇÕES DE PARTICIPACAO:
PARTICIPÀÇÃO3
paÍticipar do
processo os
que atenderem
2_l.1.
todas as
as exigéncias
exigências
2.1.1. Poderio
Poderão participar
do processo
os interessados
inteÍessados que
atendÊrem aa todas
contidas
cortid8s neste
nc§Ê edital
Gdital e seu
sêu anexo
srÊxo
pqrticipor, dineta
qrnlquer fase
processo
2.1.2. Estario
frse deste
Estrrâo impedidos de
de participar,
düelr ou indiretamente,
indiÍBtsmente, de
de qualquer
de«e proeesso
licitatorio
inteÍBssados que se
licitatôrio os
G interessados
se enquadrem
enqudrern em uma ou mais das situacoes
situações a seguir.
scguir.
poderá participar
poÍticipoÍ empresa
2.
l.2.I- Nio
de suspensio,
suspen§q
2.1.2.1Nâo podera
emprcs8 declarada
derlarada inidonea
inidônea ou curnprindo
cumpÍindo pena de
quc lhes tenham
terham sido aplicadas, por forca
força da Lei
que
66683 es suas alteraqoes
ki no 8.8.666D3
alteraçôes posteriores;
jurldicss que
ql.E tenham
por ato
poder piiblico
público ou
Pessoas
PessoÀs juridicas
terúrm sido
inidôn€as por
ato do
do poder
ou que
sido declaradas
declâ.adss inidfmeas
púlica, on
estejam
esrcjam impedidas
impcdirhs de
d€ licitar,
licitaÍ, ou contratar
âàninistração piiblica,
ou com
mm qualquer dc
dê
c{ntratar com
com a8 administracao

seus
s€üs orgios
óÍgic desoentralimdos,
descentÍ8lizadm, quais sejam:
sejam:
a)
a) Cadastro
CadasfÍo Nacional de
de Empresas
Empr€sss lnidoneas
Inidôneâs e€ Suspensas
Suspênsas —
- CEIS;

b) Cadastro
C8d&stÍo lntegrado
lntegrado de Condenaeﬁes
Condenações por llicitos
lllcitos Administrativos
Adminisrrativos —- CADICON;
c) Sistema
Sistema de
& Cadastramento
Cadasúamento Uniﬁcado
Unificsdo de
de Fomecedores
Fomecedore,s —
SICAI;
- SICAF;
por
d)
cadasrro Nacional
de lmprobidade
AdminisÚativt do
d) Cadastro
Nacional de
de Condenaooes
Condênações Civeis
Ci'/eis por Ato
Ato de
ImpobidÀde Administrativa
Conselho e) Nacional
Nacioml de
rh Justiea
Justiça —- CNJ.
qulqüer esfera
i)
Sejam declaradas
dêclaradrs inidoneas
inidôneas em
em qualquer
esfera de
de Govemo;
Govemo:
0 Sejam
júicial ee extrajudicial,
falêncie recuperaoio
recuperaglo judicial
liqüdaçdo, fusao,
g) Estejam sob faléncia,
ex&ajudici8l, dissolueﬁo
dissoludo ou liquidacao,
fusâo,
cisao
incorporaeio;
cisão ou de
d6 incorpoÍaçIoi

h) Reunidos
Rcunidos sob
soà forma dc
de oonsoncio;
consôrcio;
qualqwr tipo
profissional com
i)i) Mantendo
Mrnetrdo qualquer
tipo de
de vinculo
ürculo proﬁssional
com senridor
servidor ou
ou dirigente
diÍigente de
de orgﬁo
ôrgào ou
pclE licitacio;
cntidade
eotidade contmtante
conúatrnte ou responsilvel
res?oodvel pela
licitEdo;
juídica isoladamente
j) Autor
projeto basico
p€sso8 ﬂsica
j)
AúoÍ do
do projeto
básico ou
isôlsdame e ou
ou em
em
ou executivo,
executivo. pessoa
Ílsic. ou
ou juridica
qurl
rcsponsáveis
pcla
consorcio, sejam
responsdveis
pela
elabomcio
do
projeto
basico,
ou
executivo
ou
do
qua]
oo
scjam
clabonçâo
executito ou dr
!'rojeto bdsico,
autor
píojcto seja
gÊrcntê, acionista
(ciÍrco por cento)
.utor do projeto
ento)
scj. dirigente.
dirigÊntc, gerente,
.cionis[ ou detentor
dÊtÊntor de
dc mais
m.is de
dc 5%
596 (cinco
do
responsaveis
técnicos
ou
subcontratados‘
do capital
cqitrl com
cün direito
dirêito aI voto
voto ou
ou controlador,
tesponsl\sis
tésnicüs
ou
subêonhludü\:
conüolldor,
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Ii.

fiÍml
de uma
umE ﬁnna
simultaneâmeÍrtie, as mais de
k) De empresas cujos socios
pertencam, simultaneamente,
sócios ou
oü diretores
dirÊtoÍEs peÍtençam,

licitante;
funciomr no Pais;
não autorizada
l) Que
srciedade estrangeira
çstrangeiÍ8 nao
8utüizada a fimcionar
Que seja sociedade
anigo 9°, seus
m) De Iicitantes
enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo
licitrntes que estiverem
eíiverem erquadndaq
postÊÍioÍes atualizaciles;
parágrafoq da
atuslizsçôesi
incisos ee paragrafos,
8.666193 ee suas
Fedenl n°
n't.6óór'93
suas posteriores
da Lei Federal
8cims, as
es licitantes
licitentes
no item
iem'2.1.2.1.
a)" acima,
2.l.2.2Para averiguacﬁo
“2.l.2.l. a)“
averiguâçâo do
do disposto
dispôsto contido
contido no
2.1.2.2- Par8
junto aos
imP.esss através
aEsvê da
na habiiitaeao,
habilitação, consulta
§onsulla impressa
apresentarao
aos documentos
documêntos exigido
exigido na
apÍesêntlrào junto
sltio do
do https:!/certidoeshttp§://ceÍtidoesü[ internet
intemet no
no sitio
Consulta
Pessoa Juridica,
consults Consolidada
Consolidsds da
da Pessos
JuÍidic8, emitido
emitiô via
pora comprovaqio
dêcoÍra como
nio se
a empresa
empresr sofre saneﬂo
sanção da
dE qual deoorra
apf.apps.tcugov.brl,
apf Epp.tcugov.br/, para
comprovrcâo on
ou nao
sê a
pnicipnr
cônlÍatos
com a
liciugôcs on
ou dc
dê celebrar
ctlebnr contratos com
eieito
efeito restrieao
ao direito
diÍrito de
dB participar em
em iicimeoes
ltstriSo an
quunto da
podcrâ ser reaiizada
peh Equipe
EquipÊ do Pregao.
Ptegào, quanta
dl
Administraeﬁo
ÀdninisürCo Publica.
Püblicr. Ou tal oonsulta
consultr podera
rcelizeda peia
analise
ânâlisÊ dos
dos doeurnentos
documê ôs de
dÊ habilitaelo.
habilit!çlo.
ptrderá paiticipar
prriciper empress
que nlo explore
com o
de atividade
ativiüde compativel
competlvel com
2.l.32.1.3- Nlo
Mo poderii
emFêsr que
exCoÍE ramo
nmo do
objeto
objcto desta
dc§tl licitaolo.
liciaçto.
rtsponsáve(eis) técnicos(as)
hécnicos(as) da
ds
2.l.4.ÍepÍ€seota es ou
ou responsavelieis)
2.1.4.- Quando
uD(.) dosias)
do(ss) socio(a)s
sôcio(8» representantes
Qlando umia)
peniciper de mais
dcsts Licitacao,
Licits6o, somente
somenE
licitante
especializadâ no objeto desta
licitanE participar
mais de
de uma empresa especializada
podeni participar
psnicipar do oertame
sicio
licitatôrio. Caso nio seja
scja feito aE escolha
escolhE pelo
uma
ums delas
delss podera
ceftem€ licitatorio.
çrlo socio

I,

I

\..¢

representante
Íesponsável técnico
récnico ambas
amhas serao
serão excluidas
excluldas do certame.
c€Ítarne.
repíÊs€ntante ou responsavel
Municipül de
2.1.5 - E
ÀdministraÉo Publica
Pública Municipal
É vedado ao
ao servidor dos
dos orgaos
ôrgãos elou
e/ou entidades
entidades da
da Administraeio
pelo Poder
PodeÍ
instituldss ou
ou mantidas
mrntiôs pelo
Crateiis,
CrEteús, Autarquias,
Aublllüas, Empresas
EmpÍesâs Piiblicas
Púàlicas ou
ou Ftmdacﬁes,
Fundaçõeq instituidas
por
particiFr
indirEtament€
si,
liçitaDE, direta
diÍEta ou
ou indiretamente por si, por
Piiblico
Prúblico Municipal
Municipal de
d€ Crateus,
Crateús" parlicipar como
como licitante,
pessoâ, dos procedimentos
pÍoc€dimentos desta
interposta
ilíeÍposta pessoa,
dests Licitaqﬁo;
Licitação;

2.2. D0
Do CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO D0
DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
poderão
2.2.1. Os prooedimentos
pa.s credenciamento
s€oba dc
de acesso
acesso poderio
cÍedelEiuetrto e obtencao
obterçio da chave
chavç e senha
Focedimentos para

\-I

êÍdeÍÊço
licitr@ no
no endereco
ser
ser iniciados
inicidos diretamente
diÍrtrmenE no
no site
site de
de licitaeoes
(forDeccdoÍ€s)".
licitaoEs
eletronico
www.bbmnetlicitacoes.oom.br, acesso
licitantes
ifomecedoresi”.
êletônico,àrww.bbmnêtlicitaco6s.com.br.
scrsso “credenciamento
"orcdenciamcnto —
pod€rão ser
eleÍônico poderao
2.2.2. As duvidas
sistcms eletronico
?.2.2.
dúüdas ee esclarecimentos
esclaÍEcimenlos sobre
sôbÍe credenciamento
crÊdenciemento no sistema
§
dirimidas
da central
WhatsApp. Chat ou e~
licitanteq por telefone,
telefonc, WhabÀpp,
diÍinidas atraves
atrrvés dr
centel de atendimento
Etcndime o aos
aos licitantes,
mail,
no endereco
enêrc0o eletronico
eleiônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.
www.trbmnetlicitrcoescom.br.
mril, disponiveis
disporÍveis m
BBMNET Licitações
2.2.3.
duvida
dos
intenessados
em
relaoao
Licitaeoes
inter€ssados
rElsÉo ao
EcÊsso no
rc sistema
sistcma BBMNET
2.2.3. Qualquer
dúüda
dos
em
ao acesso
Qralquer
poídêrá ser
Mercsdoriss, de
podera
esclarecida através
através dos
de atendimento
da Bolsa
alendimento dE
Bolss Brasileira de Mercadorias,
sÊÍ €sclaltÊida
dos canis
canis de
(horârio de Brasilia)
segunda
18 horas (horario
atraves dos canais
infonnados rlo
no
Brasllia) aúavés
clnlis infomados
sêgundE a
a sexta-feira,
scxr8-fêirs, das
dâs 8 as
às l8
site
www.t bmnetlicitacocs.com.bÍ
site www.bbmnetliciiacoes.com.br.

2.3.
2.3. PART1clPA¢A0/PROP0sTAs/1.ANcEs;
PARTICIPAÇÃOiPROPOSTASi/LANCES:
pessol
p.nicipado no
por meio
senha pessoal
2.3.1.
da digitaeao
no oertame
mcio dE
da senha
2.3.1. A
A participaeao
cÊÍtamê dar-se-it
dar-sorô por
digitrção da

e
pÍoposta
dr
intransferivel
do
representante
credeneiado
e
subsequente
eneaminhamento
da
proposta
de
e
subsequente
encaminhamento
intansêrivel do repÍ€sentante credenciado
pços, por meio
precos,
mcio do sistema
§steiu eletronico
www.bbmncúicitacoês.com.br ,, opeao
opçto "Login“
elednico no sitio
sltio www.bbmnetlicitacoes.com.br
't ogin"
opcao
“Licitaeao Piiblica"
“Saia de Negociaclo“
opção'Licitaçào
FúblicE "Sela
Negciaçao"
horáÍio
2.3.2.
As propostas
preoo deverao
ate data
datr ee horario
2.3.2. Às
sêÍ encaminhadas
êncrminhadÀs eletronicarnente
êlctsonicErnêtltÊ âté
dc pr!ç!
dc\üào ser
Plopostls dc
pôgins deste
deﬁnidos.
indicaeao na
&finidos" conforme
confoÍmc indicaçIo
na primeira pagina
destê edital.
editil.
2.3.3.
sêsslo
2.3.3. Cabera
fornccedor acompanhar
sistÊma eletronico
elcffinico durante
dunDlÊ aI sessilo
Csbcrt ao
Eo forneeedor
aoompanhar as
as operaeoes
opcrâgõcs no sistema
públicâ do pregao,
pGgio. ficando
pôlo onus
dâ
piibiica
da perda de negocios
ncgücios diante
dirntc da
ficendo responsavel
rcspongvel pelo
ônus decorrente
dcconÊntê do
pclo
inobservancia
quaisquer
mensagens
emitidas
pelo
sistema
on
de
sua
desconexao.
quaisqucr
inobocndncia de
mcnsagem
sishmâ
dc
sua
dcsconcxào,
dc
cmitidas
ou
pí€gro, o
2.3.4.
d€co.r,êr da
dt etapa
drpa competitive
compcritivr do pregao,
?.3.4. Caso
Crso haja
hrjr deseonexﬁo
dÊsootrêxlo oom
com oo Pregoeiro
Prcgociro no deoorrer
poderá permaneoer
p*mncccr acessivel
patt as reeepeao
lancês,
sistema
lioitantcs para
ÍÊcÊpçlo dos
dos lances,
sistcmo eletronico
Glcú&rico podera
sccssivÉl aos
sos licitantes

OLIVEIFIA
rrrooohpqp*
O EIRO

‘I1

ins
*ff'FÍft:ffifl.'
066.703-20

5.01 .01!2021

MQ‘

ltlttrtutt

IRQFEITUII

F"-""'
1......--1.

“$1
EI
pvrw

tl

ill

T CRATEÚS

v

Frrrra. l.

ir lir l!!a

w
\/

1*

1a
>rQ<

REF6,

unicei

Illﬂiii XI!

dos atos
stos
quEndo possivel,
po§vêI, sua
no certame,
ccrt&mc, sem
sÊm prejuizo
Pllgocirc, quando
su8 stuEção
retomando oo Pregoeiro,
atuaclo no
Gtornando
PrÊiuizo dos

reaiizados.
Íealizsdos.
scssâo do pregio
l0 (dez) minutos, aE sessao
2.3.5.
superioÍ aI 10
2.3.5. Quando
desconcxüo persistir
tÊmpo superior
Quando aa desconexao
Prcgüo
Flsistir por tempo
exprês§s aos
ÍÊinlcio somente
som€nG apos
8pós reagendarnentoleomunicaﬁo
res8$rdrmentdcomunics€o expressa
sera
tera reinicio
será suspensa
suspensr ee êrÁ
para s
hora para
"chaf'do
dia ee hora
participsnEs via
üa “chat”
ortde sera
sÊ!á designado
d€sigp8do dia
participantes
do sistema
a
sisterDa eletronico,
eletônico, onde
eontinuidade
continuidade da sessao.
sessãoquanüdade de itens,
plegão, tendo em vista a quantidade
2.3.6.
2.3.ó. Caso exista aa necessidade de ser
sÉr suspenso o pregﬂo,
pora a continuidade
desigmrá novo dia e horario
horário para
contiruidade do cêÍtrme.
ao Pregoeiro
certame.
PÍegoeiro designara
pÍocedimento de licitaeao
ab€rtuta das
drs propostas
2.3.7.
2.3.7. O anrhmento
do procedirnento
licitado entre
cntrE aE data
data de
d€ abertura
andarnento do
Fopostrs ee a
poÍ
poÍts.l
pelos
psnicipsntÊs
meio
do portal
adjudicagﬁo
adjrdica$o do objeto
objeto deve
deve ser
ser acompanhado
acornpenhado pelos participantes por meio do
'www.bbmnedicitacoe§.com.br", que
quc veiculara
desclassificações de
“www.bbmnetlicitacoes.com.br“,
veiculâná avisos,
cúnvocaçôes, desclassiﬁcaodei
svisos, convocaedes,

ô

jüstificaüvas ee outras
pÍodimento.
licitantes, justiﬁcativas
outras decisdes
referentes ao procedimento.
licit8nt€s,
decisôes ÍefeÍentes

2.4. .- REGULAMENTO
D0 CERTAME:
REGULAMENTO OPERACIONAL DO
pelo Pregoeiro,
quc tera,
Ês
2.4.1
sera conduzido
seguintes
PrcgoeiÍo, que
em especial,
cspecid, as
!s sÊgüi
2.4.1 -- 0
O cename
cêÍtamc srrá
conduzido pelo
Gú em
atribuieoes,
conforme
art.
I7
do
Decreto
Fedenl
Federal
n“.
n".
l0.024i'20l9:
10.02212019:
atÍibuiçõ€s, confoÍme aÍt. 17 do
pública;
i- Conduzir
lC«rdudr aa sessao
sessão publica;
so edital
editrl ee aos
ll - Reoeber,
examinar ee decidir as
de esciarecimentos
Receher, examinar
as impugnacoes
os pedidos de
esclaÍecinrentos ao
impugnr@s ee os
elabonçào desses
anexos,
responsaveis pela
pela elaboraeao
arcxoq alern
rçquisihÍ subsidios
$rücldios fomiais
formais aos Íesponsávcis
alêm de poder requisitar
documentos;
documernos;
proposta em
III - veri
ﬁcar aa confurmidadc
conforrnidade da
relacio aos
edital;
vcrificor
rrq[isitos estabelecidos
estabclcoidos no editrl:
da proposta
cm ÍÊlsdo
aos requisitos
pública e
IV
w - Coordenar
Coodsur aa sessio
sessôo piiblica
eo
o envio
enüo de
de lances;
lances;
julgrr as
V - Veriﬁcar
Verificar ee julgar
habilitaçto;
as condicoes
condiçõcs de
dc habilitaeao;
pÍopostas, dos documentos de
VI - Ssn€ar
Sanear erros
faihas que
que nao
vl
d€
eÍÍos ou falhas
nào alterem
lltcÍcm aa substﬁncia
substância das
das propostas,
jurldicr;
habilitreto ee sua
validadc juridica;
habilitacao
sur validade
VII
e encaminha-los
autoridade comDeEntc
competente quando
Ml - receber,
recehcr, examinar
examinar e decidir os
encaminh$los aà aúorid8dÊ
os recursos
recursos e
$!ú
mantiver saa
decisio;
sua dcoisão;
Vlll - indicar
vencedor do
indicrÍ oo vencedor
do certame;
certime;
qurndo nio
IX
udicar oo objeto,
D( - Adj
Àdjúic8r
ldo houver recurso;
r€cuso;
ójelo. quando
tÍrbülhos da
X - Conduzir os
os trabalhos
d8 equipe
eqüpe de
de apoio;
epoio; e
prccêts{, devidamente
$ra
XI
insruldo aà autoridade
XI - encarninhar
cncaminhar oo processo
&üôncntc instraido
auloridadc competent:
Grmpclentc ee propor
Fopor as sua
homologaeao.
homologrçlo.

DAS FASES
FASES D0
LICITATORIO
3. DAS
ItO PROCESSO
PROCESSO T.ICITATÔRIO
pÍcscnt€ procedimento
3.1- 0
licitoçào
ein fases
fascs distintas:
disünes:
de
licitaelo
seguira
O present:
dc
sÊguirá o
o seguinte
scguintc trﬁmite
trâmitc em
Foêcdimqto
3. l. ll - Credenciamento
CredanciüÉnlo dos
dos licitantes:
licitrntÊsi
prços" via
3. I .2Rcccüimcnto da
Pmpostrs dc
.2- Recebirnento
dâ “Carta
'laÍta Propostas
de preoos“
via sistema;
sislernEl
pl!ços
.3Abertura
das
Cartas
Propostas
de
precos
apresentadas,
verificagto ec classiﬁcaelo
clrsificâÉo inicinl;
inici0li
3. I .3- AbÊÍtuÍ! das C!Ítas Pmposlrs dc
aDÍcsêntrdas, verificaeio
.4- Lances;
3.1.+
Lánccc
.53.1.5-

I-labilitaeao
ltrbüitrÉo do licitante
licitsnte mnis
nris bem
bêm classificado;
clessifrcâdoi

3. I .6~
.ô

Recursos;
Reounos;
7- Adj
udicacao.
3.1.7Adjüdicaçâo.
8- Homologacao
5-3.
' 5-’.‘"5-'’!~* -"$*’ -".°'$" I .&
Homologaçâo
iliiili|iiiT

4.
4 DOS
Irc§ DOCUMENTOS
IX)CT'MENTOS A SEREM APRESENTADOS
APNESENTADO§
41- Cada
4.1Crdr licitante
licirsnE deveré
deverá apresentar
spí€s€ntü todos
todo6 os documentos
docume c exigidos exclusivamcnte
exclusivüÍErúe por meio
mcio
do sistema
§sltÍns eletronico,
dsüônico, sendo:
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sistemq,
Prcpostq seus
habilihçào atraves do sistema;
a) A Carla
Carta Proposta,
scus anexos e
e os
os documentos
documenlos de
d€ habilitaeao
podeÉo
intemet somente poderao
enüsdos via
üa internet
4.
1.1- Os documentos, em formato de arquivo,
4.1.1arquivo,Ia serem enviados
t.xls,
r-frf
ter as
as extensﬁes
extensôcs *.doc,
'.doc, "'.xls, ou ‘.pdf.
podeÍio ser
em um
4.i.2ü8 internet
intemet também
tsmbém poderio
ser reunidos
reunidos em
4.1.2- Os
Os documentos
documento6 aa serem
sêÍem enviados
enürdos via
('.zip
que
arqüvos
agnrpodos
ou
dcsdc
os
eonjunto
de
arquivos
comprirnidos
("‘.zip
ou
*.rar),
desde
que
os
arquivos
agrupados
conjunlo de arquivos comprimidos
'.rar),
mantenham
mantenhim as
as extensoes
extensões dispostas
dispostas no subitem anterior.
EnteÍior
filmes
fitas, discos magnéticos,
magnéticoq ﬁimes
4.2.- Nao
Nào serao
d€ ﬁtas,
sêÍào aceitos documentos
documentos apresentados
agrsenhdos por meio de
gravurâs, desenhos,
gÍáficos
desenhos graﬁcos
ou copias
cópias em
eÍn fac-simile,
frc-simile, mesmo autenticadas,
aúenticEd8s, admitindo-se
admitindGsê fotos, gravuras,
prEqos.
ou catalogos
forma de ilustraçto
ilustraeio das
Cartas ltopostas
Propostas de precos.
catilogm apenas
rpcms como forma
das Cartrs
pGsente licitaeao,
penicipação m
4.2.icompreendendo os
licitação, complEendÊrúo
4.2.1- Os
Os documentos
documentos necessaries
nec€ssúÍios aà participacao
na presente
sêr
lc&tlntes à
scus
anêxosr
devqâo ser
documentos
a habilitaeio,
Proposta de
e
seus
anexos.
deverio
documcntos referentes
habilitaÉq sà Carta
Cart8 PÍoposta
de precos
e
Fsços
apresentados no
no idioma oﬁcial
apresentadm
oficial do Brasil.
BÍasil.
panicipoçâo no
pres€nte certame
licitalóriq
4.2.2documentos
necessaries
aà participacao
4.2.2- Qaaisquer
nec€ss&ios
no presente
ccÍtame licitatorio,
documentos
Qurisquer
pelos respectivos consuiados
apresentada
em lÍngua
lingua estrangeira,
consulados e
apÍ€sêntad8 an
estrangeira. deverao
dev€rão ser
ser autenticados
auEnticsdos pelos
junm€ntâdo.
traduzidos
idiorns oﬁcial
úEduzidos para o idioms
oficiEl do
do Brasil, por tradutor
lIaduror jurameritado.
quândo nao
prazo de
de validade
4.2.3Os documentos
4.2.3- Os
&umentos de
de habilitacao
hâbilitiçio exigidos,
exigidos, quando
Íúo contiverem
contiverem prazo
(sêssêDtr)
poderlo ter suas
expressarnente
exp.rssamctltc determinado,
d€Eminado, nao
n{o poderao
suEs datas
datrs de expedicao
expcdiçio superiores
superiorEs a
n 60 (sessenta)
prEsêrte
dias anteriores
a
data
de
abertura
da
presente
licitacao.
rnteriorrs à drta
ebêÍtuÍe
licitaçlo.
4.2.4on originals,
informaeoes
4.2.+ Os
Os documentos
docume os apresentados,
aprEsêttudos, copias
cópias ou
origimis deverao
dcvsão conter
conteÍ todas as
Es ioformEçôes
pem
de
seu
bojo
legiveis
e
inteligiveis,
sob
pena
de
os
mesmos
serem
deseonsiderados
pelo
desoonsirleÍados
de sêu bojo leglveis e inteligl\€is, sob
de oc mesmos sêlem
Pregoeiro.
Prcgoeiro.
que apresentar
4.34.3- O
disposto neste
nesle item
item sera
seÍá
O licitante
licitrnte que
âprÊsentar docurnento
documento em
em desacordo
desâcordo com
com oo disposto
püticipf,rá da
eliminado
proeesso licitatorio.
fase subsequente
licitatório.
eliminrdo ee nao
úo partieipara
ds fase
subsÊquente do
do processo

S.
5. DA
DÀ CARTA
CARTA PROPOSTA
PROR)§TA
pfl. de
5.1em formuiario
hÍmulâÍiô
5.1- A
A Carta
esrtl Proposta,
Propoutl sob
*l pena
de desclassiiicaelo,
d€§êhssiflcrglo. devera
deved ser
ser elaborada
elabonde em
po. meio
especiﬁeo.
instrurnento, ee enviada
mêio do
cspêclÍlco, eonfonne
eonhrmc 0o Arie:-to
Anêxo II
U deste
d€stÊ instÍümênto,
enviadr exclusivarnente
oxclusivmento por
pníioipântc do
sistema
êmctêriardo
sistemr eletronieo,
eletônieo, al empress
empÊsâ partieipante
do eertame
Êname nae
nlo deve
êvÊ ser
s€r identificada,
idenriliêld!" earaeterizando
pmposlo no campo
oo plodulo
produto proposto
lote cotado
indicaeao
clmpo discriminado,
disoriminrdo, eonternplnndo
olnt€mplmdo oo lot€
cohdo conforme
confonne aâ indie$tu
popcctà referente
no
nô sistema.
sistÊfrrâ" devendo
dêvalldo ser
ser apenas
rpÊnrs anexado
urêl(ldô aI proposta
ÍÊêÉntÊ ao
!o lote
lotÊ em
êm destaque
&suqtlê no sistema.
sislÊmà
qul
em
confonnidade
com
o
termo
de
referéncia
—
Anexo
I
do
Edital,
a
qual
contera:
cone-ni:
em coúormidade com o
de rçferência - Án€xo do
a
5.
l . 1- A modalidade
5.1.1modalidade ee o niimero
núrnero da
dr licitaeao;
licitâção;
5.
1 .2- Endereqamento
Prefeitura de
5.1.2EndeÍÊqamento ao Pregoeiro
PrÊgoêiÍo da
dê Crateiis;
Cr8teús;
da PÍÊf€ituÍa
5.
l .3- Prazo de execueio
5.1.3execüÉo confonne
confornre os tennos
termos do edital;
5.
5. II .4.+ Prazo de validade
vElidâd€ da
d8 Cana
CâÍta Proposta
PÍoposa nao
úo inferior
inferior a 60 (sessenta) dias;
quntitativos licitados, segundo
5.l.S5.1.5- Os itens ootados,
corrdos, nos
nos quantitativos
segundo aa unidade
unidade de medida consignada
no edital;
5.l.65.1.G Os
os valores
rrloÍEs unitarios
unitários ee totais
cáda item
itcm cotado, hem
bem como valor global do lote
lole e da
brais de
de cada
Carla
Carta Proposta
Prcposta por extenso;
eíenso;
que, nos
5.l.75.t.7- Declaracao
Declamçâo da
ds licitante que,
nos valores
valores apresentados
apÍssenlsdos acima,
acima, estio
esüo inclusos todos
todos os
06
tributos,
ﬁseais
e
oomerciais,
taxas,
seguros,
tibutos, encargos
emügos trabalhistas,
trabalhistas, previdenciarios,
fiscais
comerciris,
trx&st
sêguÍosr
Feüdcnciádos,
pessoâI, custos
que possam
posssm incidir sobre a8 execueao
deslocamentos
deslocsmentos de pessoal,
exeq4ão do
custos e
e demais
dêÍmis despesas
desp€s8s que
servico
sewiço licitado, inclusive aa margem de
lwro;
de lucro;
pera aa
5.
L8. O licitante
píóprio do
5.1.8.
licitrnte declarara,
doclarsr{ em
em campo
camDo proprio
do sistema,
sistemâ, o
o eumprimento
cumprimento dos
dos requisites
rcquisitos para
pem do previsto
p.€üsto
habilitaeao
proposta com
habilinçâo ee aa confomiidade
conformidadc de
dê sua
sua proposta
com as
as exigéncias
êxigêrcirs do
do edital.
editd. Sob
Sob pena
no
do Deereto
5'do
no art.
âÍt 26, §§ 5°
DecÍEto Federal
Fcdersl n°.
n1 l0.024!20l9).
10.02412019).
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pemlidadcs cabiveis,
que éé microempresa
emF€s8 de pequeno
microêmpr€s8 ou
5.l.9ou empresa
pequeno
5,1.9- Declaraeao
DeclEÍação sob
sob as
as penalidades
cabiveis, que
píeüslos no
neúum dos impedimentos
impedimentos previstos
porte nos terrnos
termos da legislaeao
legislsgão vigente,
ügente, nao
não possuindo nenhum
nessa
condiçio.
3'da
tei
no
se
erquadre
§4
do
artigo
3°
da
Lei
Complementar
n°
123/06.
Caso
se
enquadre
nessa
condieio.
Complem€ntar
§4
póprio
veÍificâr a condieao
ME/EPP ee infonnar
infoÍmaÍ em campo proprio
5. I .9. 1- Veiiﬁcar
5.1.9.1côndiçio da empresa
emfresa caso ela seja MEIEPP
plataforrm BBMNET
Licitaçôes.
da plataforma
BBMNET Licitacdes.
pÍessupõê o pleno conhecimento
aGndimento as
às
5.2.
Proposta pressupoe
conhecimento e atendimento
5.2. O encaminhamento
encaminhamento de
de Carla
Câír Itoposta
por todas
responsável por
todas as
Edital. O
licitante sera
será responsavel
exigéncias
previstas no
de habilitacﬁo
habilitaçâo pÍEüstEs
no Edital.
O licitante
exigênoias de
firmes e
sistems eletronico,
eleffinico, assumindo como ﬁrmer
transacoes qlE
que forem efetuadas
tÍ8ns8ções
efehrÂdas em seu
sêu nome
mme no sistema

verdadeiras suas
Propostas e lanc-es
srl8s Canas
Cartas Prcpostâs
hDc€s,
Anêxo ll —
5.2.
I. A Carta
Proposta escrita
5.2.1.
C!Ít8 Proposta
escÍih sera
seú elaborada
ebborâdÂ em conformidade
conformidade com o disposto no Anexo
Ane.ro II
Íro Terrno
TeÍmo de Referéncia
Referêncir -—- Anexo
modelo de
Proposts" com as
i ormaçõês constantes
de Carta
Carta Proposta,
as informacoes
corstantês no
do
do edital.
editsl.
PropostÀ na
m forma do
5.2.2.
Sistema, sua
Cana Proposta,
5.2.2. A licitante
licitanle devera
errcaminhar em
m Sistcma,
sua CEía
dcverá encaminhar
em anexo(s),
anexo(s), no
(zip).
ZipÍile
noÍnê
Anexo
ll,
através
da
opeio
FICHA
TECNICA,
em
arquivos
no
fonnato
Zipﬁle
(zip).
O nome
Anêxo
atrsvés d8 opçâo FlCttA TÉCNrcA,
aÍquivos
formsto
iniciu com aa palavra
pshvr8 Anexo
Ane.\ol.zip, ec o tamanho
do
oada lqüvo
arquivo
Allaxo ex.:
cx.: Anexolzip,
trmanho de cada
& arquivo
üqüvo devera
dcvqrd iniciar
nao
podera clcedêr
exceder a8 500kb.
nào podcÍt
prêçôs constantes
5.3Proposta do
licitartc deverao
conteÍ apenas
rpeaas duas
duas cases
casas
5.3- Os
Os precos
clnstar'rtês da
da Carta
Câna PÍoposh
do licitante
d€veÍAo conter
proceder ao
desprezar os
decimais
vlrgulq eabendo
ao arredondamento
anedondamemo ou
ou desprezar
decimeis apos
apôs aa virgula,
cabendo ao
80 licitante
licitanE proceder
nameros
easas decimais dos centavos,
moeda corrente
nümcms apos
sêr cotados em
crn moêdE
corlEttc
rpds as
as duos
duas casas
ccntrvos, e deverao
devêÍío ser
nacional.
rlacioml.
qruatitativo do
5.3.
1- Os
5.3.1Os preeos
do bemlservieo
bem/serviço cotado.
devüão estar
esüÍ de
de acordo
acoÍdo com o
o quantitative
Fsços propostos
Foposrtos deverao
já deverao
tributários,
5.3.2- Nos p(Bços
preeos ja
deveÍão estar
es18Í incluidas
inclúdas as
8s remuneracoes,
ÍemuneÍa@s, os encargos
encaÍgos sociais,
sociaiq tributarios,
trabalhistas,
fretes, seguros,
fiscais ee comerciais,
deslocam€ntos de
Eabalhistas, previdenciarios,
comerciais, taxas,
taxas, fietes,
segulos, deslocamentos
lrevidenciários, ﬁscais
pessoal, custos
qw possam incidir sobre
licitada, inclusive a
cusr6 ec demais
dÊmais despesas
d€spêsas que
sobÍe a
I contrataeao
contrataçâo licitâdÀ
qu€ nao
margem
nio cahendo
nenhum outro
valor estipulado
Da referida
rEferida Carta
Carla
mârgem de lucro,
lucÍo, rÉo
câhelldo rcahum
orrto onus
ônus que
rúo o valoÍ
estipulEdo na

Proposta.
Pmpo6tL
poposios serao
lhc assistindo o
5.3.3- Os
rcsponsôbilidadê do
oâo lhe
o
Os precos
s€rão de
de exclusiva
exclusiva responsabilidade
do licitante, nio
traços propostos
quâlqueÍ
direito
eÍro, omissao
omissão ou qualquer
diÍÊiro de
de pleitear qualquer alteracao
ahersçao dos
ôs mesmos,
mesmos, sob
sob alegaeao
alegÊção de erro,
outro
não previsto
leioüEo argumento nao
Feüsto em lei.
pÍeço unitario
prevale*ú aquele
lanç8do no
5.3.4entme oo preeo
5-3.+ Oeorrendo
OcoÍr€nô discrepiincia
discreÉncia enuE
unitÁÍio ee total, prevaleeera
aqEle laneado
psrs classiﬁcacao
às
sistema
Pregoeiro proceder
sisrema e utilindo
úilizado para
classificaçâo das Cartas
ftopostEq devendo
devqdo ao PregoeiÍo
Cartas Propostas,
Foced€r as

correeiies
coÍÍcçôes neoessarias.
necessáÍias.
pora a
preços estimados
5.3.55.3.5- Os
lcvEÍ em
estitnados para
Os preeos
seiem cotados
cotados deverio
dcveáo levar
em conta
coÍrb os
os precos
Fcços aa serem

que serﬁo
p(€ços maximos
pqra efeito
oontrataeao,
serﬁo
conrrsrâÉo, que
serão considerados
efeito de
de contrataeao.
contEtado. Nao
Não sêúo
comiderados precos
máximos para
psrâ a
peços rnaximos
adjudicadas
Propostas com
va.lo. superior
míximos estimados
estimados para
adjudicadas Cartas
C8Ítas Propostas
com valor
superior aos
aos preeos
contrataoao.
contra@o.
pEço do
5.3.6preeos oo PrcgoeiÍo
Pregoeiro observara
5-3.ô Na
Na analise
PÍopostrs de
observarür o
o preeo
do LOTE,
arúlise das
dss Cartas
Cutrs Propostas
de Êeços
expresso
as C8írs
Cartas Propostas
irem
expresso em reais.
rcais. Assim, as
PÍoposlas deverao
deveÍio apresentar
apÍBsentaÍ o valor unitario
unitário de
de cada
csda item
e valor
cada lote.
valor total de cada
quantitaúvos licitados
5.45.+ Os
os quantitativos
licilrdos ee ootados
colsdos deverao
deveÍào ser
seÍ rigorosamente
rigoÍcamente conferidos
conGridoc pelos licitantes.
5.4.
l- A Carla
Prcpos:ts deve
quantiutivo do item
item em
5.4.1Caía Proposta
cm sua
suâ totalidade
totrlidlde eonfonne
confoÍme
deve contemplar
cotrEmplar o quantitativo
licitado.
licitsdo.
(sêssênta) dias
5.5prazo de
a 60
pode ser
60 (sessenta)
5.5- O
O prszo
de validade
validade da
Propoota nao
nio pode
ser inferior
inferior a
diâs
da Carta
CâÍtE Proposta
(aÍt 48,
oonsecutivos
Federal n°.
s€ssâo de
3" do
do Decreto
DecrÊto FederEl
n".
consecúivos da
dr sessﬁo
dê abertura
abeÍturE desta
d€sa licitaeao
licitaÉo (an
4E, §§ 3°
l0.024!20l9). Caso
Carta
Proposta
o
prazo
de
validade,
sera
vdidade,
10.0242019).
Crso a8 licitante
licihnte nao
oro infonne
idoÍme em
em sua
Proposts
o
de
será
sua CaÍh
eonsiderado
considcodo aquele
lquele deﬁnido
êfinido neste
ncstê Editai.
Edifrl.
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pÍgços implica na
todo§ os
6 temios
teÍmos do
5.65.G A apresentaeao
Prcposta de
m ciéncia
ciêrria claia
clara de todos
aprÊsêntâ€o da
dâ Carta
CaÍta Proposta
de precos
qusnto aà especiﬁcacao
as condiedes
condições de
anexos, em
em especial
especial quanto
especificaçâo dos
dos bens
bens ee as
edital
editâl ee seus
sêl§ anexos,
julgamento ee formalizacao
psrticipoçào, competicﬁo,
aceitaçâo e
participacao,
formalização da
da Contrato,
Contato, bem
bem como
como aa aceitacao
conpetição, julgamento

sujeicio
sujeiÉo integral as
às suas disposicﬁ-es
l€gislasão aplicavel.
8plicável.
dispcsiçôes ee s
à legislacao
irrclusive
5.7- Somente serao
serào aceitas
aceibs Cartas
PÍoposbs elaboradas ee enviadas
enüadas atraves
atÍayés do sistema, inclusive
CaÍtas Propostas
qudquer
qüânto
pelo
outo
quanto aos sêlls
seus anexos,
recebimentoo
Pregoeiro
de qualquer outro
an€xos, nao
rúo sendo admitido o Íecebime
PÍ€goeiÍo de
nem permitido ao licitante
licionte fazer
documento,
Pregoeiro por
dGumento, nem
fazcr qualquer adendo aos
sos entregues
enttEgues ao PÍEgociro
meio do sistema.
sistai&
podeÍâ solicitar
5.85.& O Pregoeiro
PÍcgociro podera
as caracteristicas
carrctErísticas do
solicitrr o envio
erüo de
de docamentos
documentos que contenham
contenham as
ptoccdência,
gerânti8
validade,
servico
o
modelo,
tipo,
procedencia,
garantia
ou
vaiidade,
além de
sêrviço ofertado,
ofêrtrdo, rninudenciando
ou
de
minuderrcirndo o modelo.
(exigência
pEninentes, aa esemplo
plospcÊros etc.
outras
outrEs infonnacoes
infoÍmaç{cs pertinentes.
folhcios, prospectus.
êtc. (esigeneia
aremplo dc
de catalogos.
clt{logos folhetos,
pin todos os itens)
comum para
ilens)
5.9- Sela
desconformidade com
item.
Seró desclassiiicada
Proposh apresentada
dcsclassiÍicada aI Carta
C8íE Proposta
apcsentadE em
eÍn desconfoÍmidade
com estes
estes itens.
pÍopostas:
5.
10- Serao
as
propostas:
5.lG
Sêrào desclassiﬁcadas
desclâssificsdss ainda
âindr as
nào atenderem
a) Que
8)
aGndcllm as
as especiﬁcacoes
esp6ificEç{cs deste
Editd;
&sG Edital;
Quc nao
(m forma
preços unitarios
pÍÊços inexeqiliveis
b)
Que apresentarem
irrisorios, de
vslor zero,
b) Que
rprcsênwem precos
unitÁrios inisórios,
de valor
zÊÍo, ou precos
inexeqülvÊis (na
foms
do
Art. 48 da
Licitacoes).
Lci dc
do An.
d. Lei
de Licirsçôês).
pÍeço ou
c) N80
prevista neste
Nào sera
scrá considerada qualquer oferta
vantsgem nao
oêna de vantagem
não prcvists
nestc edital,
editsl, nem preeo
vantageni
vartrgÊm baseada
licitcntÊsi
b$crds nas
ms ofertas
oíeías dos
dos demais
dêmds licitantes;
pÍopostt prevalecera,
p{Êwlecerd em
d) N!
Na proposta
em caso
caso de
de diseordﬁncia
discord&rcia entre
entre os
os valores
valoes numéricos
numédoos e
e por extenso.
exêmo,
estes
est€s iiitimos.
ütimo§.
pÍevisti neste
pÍ€ço ou
e) Não
Nao sera
será considerada
considerada qualquer oferta
oêna de vantagem
vantÀgem nao
não prevista
neste edital,
editrl, nem
nem preco
vantagem
baseada nas
dos
demais
licitantes;
vanEsem üosesda
nas ofertas
ofcÍtas dos demsis
proposto, eventualmente,
i)
Os erros
enos de
de some
soma e/ou
€y'ou multiplicacao,
multiplicaçto, bem
bem como
como oo valor
vsloÍ total
rotal proposto,
eventuâlmenE,
0 Os
conﬁgurado
Precos
das
proponentes,
serao
devidamente
corrigidos,
nao se
coúgurado nas
nss Propostas
Proposhs de
Prcços
dc
d8s troponcnlcq sêÍào devidâmcnlc conigidos, nào
sc
constituindo. de
motivo para
psÍs desclassiﬁcacao
de forma
foÍma alguma, como
como moüm
desclsssilicaçIo da
da proposta.
5.1
5.I l- A
À Carla
poíuguess. com
Csns Proposta ﬁnal
Íiral consolidada
llngua ponuguesa,
consolidrda devera
dcverá ser
scr apresentada
aprescntada ern
em lingua
c-om a
I
identiﬁcacao
idcntifi@o do
dr licitante,
licitantc, sem
sem emendas
emêndas ou rasuras,
as
nsuras, datada,
datads, devidamente
deüdrmente rubricada
rubÍicadr em todas as
folhas ee assinada
folhas
usinadr pelo representante
rcprcscntrntc legal
lcgal da
dâdos:
da empresa.
emFrss" contendo
conlcndo os
os seguintes
scguintes dados:
a) Dados
Banco, Agencia
Dados bancarios
bancários da licitante:
licihle: Bânco,
Agêncir ee Conta-Corrente.
Conta{orÍênte. Obrigatorio
sômente para
ObrigrtóÍio somente
Ére ar
licitante vencedora
apresentados apos
pndeÍão ser
vcncÊdorE da
dE licitacao.
licih$o. Neste
Nesle caso,
ser apresantados
câso, os
os dados
dâdos bancarios
boncárioo poderio
apis
julgamento
oo julgamento da
da licitacao;
licitâçio;
pÍoponenE, endereeo.
pessos ﬁsica
b) Nome do proponente,
endeÍEç!, telefone,
identificado (nome pessoa
flsica ou
&lefone, identiﬁcaeﬁo
ou juridica), aa
posiÉo do
(substitulvel
ppel
posicao
carimbo
(substituivel
pelo
papel
timbrado)
com
o
n°
do
CNPJ
ou
CPF;
do
timbrado) corn o no do CNPJ ou CPF;
pan assinatura
c) Relacao
Relaçâo dos
dos dados
<hdos da
da pessoa indicada
indicada para
nome, CPF,
CPF,
assinatun do
do Contrato,
Conbalo, constando
constando o
o nome,
RG, nacionalidade,
civil,
proﬁssao,
endereco
complete,
inciuindo
Cidade
píofissão,
RG,
mciomlidade, naturalidade,
nstuÍâlidrde, estado
estrdo ciül,
end€Íêço completo, inclündo Cidsde e
UF, cargo
da poderes
podeEs para
pors assinar
crlgo ee iimeio
Ârnção na empiesa,
empEsq bem
bem como
ooíno copia
copia do
do documento
documento que dá
sssinsr
pera a
contratos em
licitante vencedora
licitaeao.
Neste
caso,
em nome
nome da
dÀ empresa.
empÍ€sa" Obrigatorio
Obrigstório para
a licitante
vencedors da
licirsção.
Neste
caso,
da
poderào ser
os
o julgamento da
os dados
dados poderao
ser apresentados
apresenedos apos
apô ojulgatnento
licit!ção.
da licitaeao.
5.
13- A Carta
todos os
5.13C8Ít8 Proposta
PÍoposta ﬁnal
final consolidada
consolidada deveré
deverá conter
conter lodos
no subitem
subitem
os requisitos
ÍÊquisitos tratados
üarados no
5.1,
inclusive
retratar
os
precos
unitarios
e
totais,
dc
cada
tote
ao
novo
valor
proposto,
5.1, inclt§iye ÍetntaÍ os preçu unitüios e totEis, de oadE lote ao novo valoÍ p.opcto,
eonternplando
contemdrndo todos
pÍ€ço obtido
todos os
os itens,
itens, atualizados
8bâliados em
em consonﬁncia
consonâncir com
com o preco
obtido apos
após aô fase
hse de
de

lancelnegociaeao.
hnctr'rcgociaçào,

6. DOS
I}(» DOCUMENTOS
X)CUMENTOS DE HABILITACAO
EABILITAÇÃO

6.l34 a8 3'?
6.1- Os
Os interessados,
inteÍÊssrdos. na
m forma
forma dos
dos artigos
anigos 34
37 da
à Lei
Lci Federal
FcdcÍrl n.°
n." 8.666/93,
8.66óy'93, alterada
altcÉda ec
consolidada
cüsolidadl clc
c/c art.
aí. 40 do Decreto
Decrcto Federal
10.0242019, habilitar-se-ac
púesênte licitaeao
fcdarsl n°.
n'. 10.024/2019,
habilitar-se-ào aà preaente
licittção
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quais
(sub itens
ilens 6.3
6.3 aE 6.6), os
o§ quais
relaciomdos (sub
mediante
medianrê a
Ebsixo relacionados
I apresentacao
sÍ[Escntaçâo dos documentos
docuncntos abaixo
qusmo E
seu prazo de validade.
serao
analis8dos pelo Pregoeiro
PÍegoeim quanto
a sua
sus autenticidade e o sen
seÍão analisados
poÍ
meio
do sistema,
sistema, concomitantemente
concomitstltemente
6.2.
6.2. - Os
licita es encaminhario,
encaminharão, exclusivamente
exchsivsmente por meio do
Os licitantes
p{oposú com
do objeto
com aa descrieao
descriçâo do
com
com os
6 documentos
documentos de
de habilitacao
hbilitaçÀo exigidos
exigidos no
no edital,
editsl, proposta
püblica"
pan
prço,
scsúo
s
hodrio
estabclccidos
abcrlura
ofertado
e
o
preco.
ate
a
data
e
o
horario
estabelecidos
para
abertura
da
sessao
piiblica.
quando
ofcmdo c
até dsts e
(uplood),
possibilidrde (Art.
(An. 26 §§ l"
elerlônico (upload).
sera
1° da
cnceÍÍadÀ tal
trl possibilidade
dâ Lei
IÉi l0.024I2019),
10.024n019), por meio eletronico
será encerrada
pun
(cxtersões) “pdf“,
'!df', "doc", “xls“,“png"
"xl§',"png" ou “jpg”,
ó Mb para
dc 6
nos foÍmalos
forrnatos (extensoes)
')pg", observado o limite de
plataforma
pela
estebelecidss pela
cada
cada arquivo,
arquivo, conforme
conforme regras
regns de
de aceitacao
aceitaçâo estabelecidas
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
www.t bmrctlicitrcocs.com.br
pÍoposta ee os
podeáo retirar
hsbilitado
OBS‘:
licirs es poderio
Íetirar ou
os documentos de habilitacio
OBS': Os
Os licitantcs
ou substituir
srh6tituir aa proposta
pública (Art.
(Aí- 26
tri
26 §§ 6°
6" da
da Lei
ariteiiorrriente
inseÍidos no
no sistema, até
até aa abertura
abenura da
da sessao
sessão piiblica
anteÍioÍmente inseridos
10.024/2019)
to.o24aot9l
habilitôção complementares,
complementarcs,
OBS’:
Havendo aa necessidade
nççsssidadç de
documentos de
dc habilitacﬁo
OBS!: Havendo
de envio
enüo de
de documentos
já
o licitante
licitade sera
seÍá
necessarios
n€cessfuios a
à conﬁrmacio
confiÍmação daqueles
daquetes exigidos
€xigidos neste
Íl€ste Edital e ja apresentados,
apÍÊsflrado§, o
(ôns) horas,
p.azo de 02 (duas)
hons, sob
convocado
e!rcaminhálos, ern
em formato digital, via
üa e-mail,
email, no prazo
convocâdo a encaminha-los,
pena de inabilitacao.
pena
imbilitação.
sêja" se
6.2.].
ou seja,
se
6.2.1. Os documentos
d@umentos apresentados
apesentados deverao
deverão ser
ser obrigatoriamente, da
ds mesma sede, on
da
matriz,
todos
da
matriz,
se
dc
alguma
ﬁlial,
todos
da
mesma
ﬁlial,
com
excecao
dos
mesma
filial,
com
exc€ção
da matria todos da matÍiz, se de alguma filial, todos ô
qs ﬁliais.
que sao
pora matriz e
veDc€dorâ, o
válidos para
fili8is. Caso
Empr€sa seja
ssja vencedora,
dociunentos
documentG que
são validos
c todas as
Câso a
I Empresa
Contrato
sera
eelebrado
com
a
sede
que
apresentou
a
documentaeao.
8
documentaÉo.
Conúato será celebrsdo
I ssde
apÍesentou

6.3o.:- RELATIVA
nrumve, AÀ HABILITACAO
ueeurra.çÃo .IURlDlCA:
runiorce:
6.3.
I. Copia
6.3.1.
Côpia de Cédula
Cedula de Identidade
tdentidrde e CPF do Socio (s) da empresa;
emgesa:
piblico de
pcsso8 fisica,
6.3.2.
fisic{, no
no registro piiblico
6.3.2. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa
empresâ pessoa
Íilial ou
licitrrrte ser aa sucursal, ﬁlial
empresa
emtresa mercantil da
d8 Junta
JuntÊ Comercial;
dâ licitante
CometciEl; devendo, no caso da

agencia,
Íegistro da
ds Junta onde
ond€ tem
sgêncis, apresentar
spesentar oo registro
Íegistro da
dÀ Junta
Junt8 onde
onde opera
opers com averbacao
aveÍboÉo no registro
mariz
sede
scdc aa matriz.
6.3.3. ATO CONSTITUTIVO,
SoclAL CONSOLIDADO
CONSOLIDADo em
CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO
CONTRÂTo SOCIAL
vigor
devidamente
registrado
no
registro
publico
de
empresa
mercantil
da
ÍÊgisüo
meÍcantil
JuntÊ Comercial,
ComeÍcial, em
ügor devidsmente rcgishEdo
de empcsa
da Junta
q no caso
se
sociedades por acoes,
a@, acompanhado
acompqnhado de
se tratando
titrndo de
de sociedades
sociedades empresarias
empresárirs e,
caso de sociedades
documentos
de
eleicao
de
seus
administradores;
devendo,
no
caso
da
licitante
ser
da
sr aa sucursal,
sucussl,
documcntos dc cleiçào dc scus rdministadores; deverdo,
ctso
ﬁlial
apresantar o registro
mm averbaeﬁo
werbaçtro no registro
Íegisto da
ds Junta
Junts
filial on
ou agéncia,
agência. apresentar
ÍêgistÍo da
di Junta
Junta onde
orde opera com
g
onde
tem
sede
a
matriz.
msüiz.
orde tcm scde
6.3.4.
6.3.4. INSCRICAO
INSCRIÇÃO DO
DO ATO
no caso
câso de
de sociedades
sociedades simples
simples -- exceto
ATO CONSTITUTIVO,
CONSTITUTIVo, no
cooperativas
Pessoas Juridicas
dc prova
dE diretoria
dirrloria
coopentivas - no Cartorio
Cartôrio de
de registro
rcgisrro das
das Pessoas
Jurldicas acompanhada
aoompühsda de
[[oya da
em
ou agencia,
agêncir, apresentar
aprcsentar o
cm exercicio;
cxerclcio; devendo,
dcvendo, no
no caso
caso da
dr licitante
licitrme ser
sêr aa sucursal,
sucursal" ﬁlial
filial ou
registro
regis[,o no
Ílo Cartorio
Pcssors Juridicas
Esudo onde
ondÊ opera
opêÍ8 com averbacio
averbEdo no
Câíôrio de
de registro
rcgisuo das
das Pessoas
Jurldicas do Estado
Cartorio
sêdê a
I matriz.
Csi&io onde tem sede
mstÍiz.
6.3.5.
estrangeira
6.3.5. DECRETO DE AUTORIZACAO,
AUTORJZAÇÃO, em se
sc tratando
sociedsdc-cstrEngÊira
úEt8ndo dc
dê empresa
cmpÍesa ou sociedade
em
DE REGISTRO
DE AUTORIZACAO
em funcionamento
funcio{âmerto no
no Pals,
ATO DE
REGISTRO DE
AUTORIZAÇAO PARA
Pals, ee ATO
FUNCIONAMENTO
quât!ô a8 atividade
FUNCIONÀMENTO expedido
ex@ido pelo orgﬁo
atiüdade assim o exigir.
ôrgto competente,
compête e, quando
6.3.6.
6.3.ó. CERTIFICADO
CMTIFICADO DA
DA CONDICAO
CONDIÇÀO DE
DE MICROEMPREENDEDOR
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
(CCMEI), tipo
que se
tei
(CCMEI),
empresarial que
tipo emFêsarisl
ao empresario
irdiüdual, confom-ie
conforme Lei
sc equipara
çquipora ao
em![Esário individual,
Complementar
n" l28l2008,
t28/2008, devidamente
integralmente em
em ambiente
ambiente virtual,
úÍtusl,
Complern€niar n°
deüdEmente disponibilizada integralmente
por meio do sitio
§tio www.portaldoempreendedor.gov.br;
u/ww.ponaldoempr§erdÉdoÍ.gov.bri
OBS:
OBS: Os
Os documentos
docürDe 06 acima
a6iÍEÀ deverio
devet,o estar
€sis. aoompanlmdos
scompanlBdos dc
de todas
todâs as
8s aiterapﬁcs
altcnções ou
ou da
oonsolidaeao
respectiva.
rEspectiva.
consolidsção
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TRABALHTSTA:
À REGULARIDADE
REGIJLARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.46.+ RELATIVA A
(CNPJ)i
Nscional de Pessoas
Pessoas Jtuidicas
Juridicâs (CNPJ);
6.4.1. Prova
Pmvs de
inscÍição no Cadastro
CadasEo Nacional
de inscricﬁo
sê houver,
houvet, relativo
ÍÊlalivo
€stadual, se
dê contribuintes
conaibuinÉs municipal
municipol ou estadual,
6.4.2.
6-4.2. Prova
ProvE de inscrieao
inscrição no cadastro
câdastro de
comftivel
com o
seu
Íamo
rle
c
sedc
licitmte,
ao
ao
domicilio
ou
sede
do
licitante,
pertinente
ao
seu
ramo
de
atividade
e
compativel
com
ao
ou
do
Ftinelte
objeto
objêto eontratual;
contr8tBli
otr
MuniciPsl do domicilio ou
pora com a Fazenda Federal,
FedcÍal, Estadual
Eshdual e Municipal
6.4.3. Prova de
Íegularidade para
de regularidade

sede
sed€ do licitante.
licitsnte.
fêitr através
süavê da
dE
p{rE com
Fazenda Federal devera
deverá ser
scr feita
A comprovacio
com aI Fazenda
a)
8) A
compÍovaçào dc
de regularidade
rcgulEridade para
Ativa
Fcder.is eê aà Divida
Dlüdt
CÍédircs Tributaries
TribudÍios Federals
Certidlo
Certidlo de
ê regularidade
ngularidade de Débitos relativos
Êlalivos as Creditos
Portaria Conjunta
(CND), emitidas
pela Receita
forma da
th Portaria
RecêitE Federal
Fcdcral do
do Brasil
Brasil na
m forma
da
emitidas pela
dr Uniao
Uniüo (CND),
RI-‘B/PGFN
RFB/POFN n°
n 1.751,
I.?5I, de
dc 22 de
de outubro
ourubo de
ê 2014;
2014:
p.m corn
feit! atraves
8traYÉs de
dê
rrgularidade para
Frzerda Estadual
EsteduEl devera
dcvê.ú ser
sêt feita
b) A comprovacao
de regularidade
com ar Fazenda
compmveçâo de
Estaduâli
ins$itos na Divida
Dtüda Ativa
Ativr Estadual:
Certidao
Ccnidlo Consolidada
Consolidada Negative
Negativs de
dÊ Debitos
Débitos inscritos
pon com aI Fazenda
F8zendr Municipal
Municid devera
&itn atraves
rlÍavCs de
dÊ\rcrá ser teita
c) A comprovacao
cornpÍovrçào de regularidade para
Municipal.
Certidao
ConsolidÂda Negativa
Negstivâ de
dê Debitos
Débitos inscritos
inscritos na
ns Divida
Dlviô Ativa
CcÍtidto Consolidada
FGTS,
pÊrsnte o
Tcmpo de Servico
§crviço -: FGTS.
6.4.4.
6.4.4. Prova
kova de
§tusçâo regular
Íegülsl perante
o Fundo de
dc Garantia
Gamatia por Tempo
de situacao
através
de
Certificado
de
Regularidade
de
Situacao
—
CRS;
âtrâvés dc CêÍtiÍicado dc Rcgularideê dc Situaçio Nêgrtiva de
6.4.5.
pcrrnG ar Justice
TÍabElho, através
Ccíidào Negativa
ó.4.5. Prova
Plow de
Íêgular perante
Justiçs do Trabalho,
stavés da Certidao
de situaeao
situslo regular
Débitos
Trabalhistas
CNDT,
conforme
Lei
12.440/201
1.
DébitN Trabelhistrs
confoÍme Lêi 12.,140/201l.
prazo de
sêu eontexto,
contêxto, sera
serâ
OBS:
nüo seja
va.lidade da
ds certidao
ctrtidào em
em seu
OBS: Caso
Csso nao
seja declarado
declando oo prazo
de validade
pozo de 30 (trinta)
(tÍinti) dias da sua
considerado o prazo
suâ emissao.
emiss[o. Para
Parâ eieito
ef€ito de sua validade.

6.5ó.5. RELATIVA
RELATIVA A
À QUALIFICACAO
ECDNÔMICO.FINÂNCEIRÂ:
QU,'\LIFICAÇÂO ECONOMICO-FTNANCEIRA:

já
pâúimonial ee demonstraeoes
exerslcio ﬁscal,
fis€sl, ja
6.5.1.
conúbeis (DRE)
do ultimo
último exercicio
6.5.1. Balaneo
Bslmço patrimonial
d€monstsaçiês contabeis
@RE) do
junta
exigiveis
lei, devidamente
ns forma
foÍrD8 da
Íegistsado na junta comercial
coÍncÍciEl da sede da
e\iglveis ee apresentados
aÍf,€sêntados na
d8lei,
deüdamente registrado
do
Livm Diario
Diário -- estes
lieitante,
acompanhado
dos
tennos
de
abertura
e
de
encerramento
do
Livro
abemrra
e
de
encenamento
licirafte. acompâúado dos lermos de
nümero
o nirrnero
terrnos
ÍegisEados na
coNtando ainda,
sinda, no balanco,
balanço, o
tcÍmos devidamente
dêüdameote registrados
m Junta Cornerciai
ComeÍcial - constando
quais se
que comprovem
bos situacao
situâÉo
do
das folhas
schÀ transcrito,
tanscÍito, que
compÍovÊm aa boa
do Livro
Livm Diario
Diário ee das
folhas nos
nos quais
se acha
que tera
lhe seja
ﬁnanceira
assumir caso
caso lhe
fimncein da
empÍEsa, com
üstas aos
aoo cornpromissos
compromissos que
terô de
de assumir
da empresa.
com vistas
Íesponsável, sendo vedada
adjudicado o objeto
újeto licitado,
licitÊdo, devidamente
deüdÀmente assinado pelo contador
contadoÍ responsavel,
por indices
ptovisorios, podendo ser atualizados por
sua
sua substituicio
substituiçào por balancetes
balEDc€tes ou balances
ba.lanços provisorios,
propostai
qu&do encerrados
(tÉs) meses
oﬁciais
dats de apresentacio
spres€ntação da
dâ proposta;
oficiEis quando
ençerrados ha
há mais
mâis de
d€ 03
03 (trés)
me.ses da data
D€monstrações
6.5.1.1.
ns forrna
forma da
tei, o Balance
Balanço Patrimonial
Patrimonisl ee Dernonstraeoes
ó.5.1.1. Serao
SêÍto considerados
consiêÍ8dos como na
da Lei,
Contabeis
Contábeis assim
sssim apresentados:
aprEsenMos:
(DRE) do
potrimonial ee demonstracoes
condbeis (DRE)
a)
Balanço patrimonial
d€monslÍasõcs contabeis
a) Sociedades empresariais em geral:
çnl: Balanco
domicÍlio da
ultimo
último exercicio
exeÍcicio ﬁscal
fiscal registrado
Íegishado ou autenticado
autenticâdo na
na Junta
Junts Comercial da sede ou domicilio
Diáfio do
Licitante, acompanhados
de
copia
do
termo
de
abertura
e
de
encerramento
do
Livro
Diario
acompsnhEdos
cópiE
temo de abeíur8 e de enceÍramento
qusl foi extraido.
qual
exlrEido.
pcla Lei
rcgidas pela
b) Sociedades
Smicdsdcs etnpresarias,
cmplsáÍias, especiﬁcamente
cspecificamcnte no caso de sociedades
soçiçdadcs anonimas
anônimas regidas
licirrnte:
n°.
6.404fr6: registrados
comeÍcial da
dÀ sede
sêde ou domicilio
domicllio da licitante:
n'. 6.404176:
Íegistrsdos ou autenticados
sule icados na
na Junta
Junta Comercial
publicados na imprensa oﬁcial
ou publicados
Fed€nl confomte
confoÍme o
oficial da Uniao,
Uniào, ou do Estado, ou do Distrito Federal
jonul de
que esteja
circulaSo
lugar
em que
esêja situada
siturdâ aa sede
seê do
companhia; ou,
oq ainda,
rindq em jornai
dc grande circuiacao
lugüÍ em
da companhia;

lri

editado rm
na localidade
locslidâde em que esta
estâ a
da companhia;
compenhia:
a sede
sede da
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c) Sociedades
Civil das
Pcssoas juridicas do
Sociedadcs simples: registrados
rcgistradc no
no Registro
Rcgistro Ciül
&s P6soasjüÍldicrs
do local dc
& sua
su sede;
sede;
caso
csso a8 sociedade
sociedEde simples adote
adote um
um dos
dm tipos
tipos dc
de socicdade
socicdade cmpresaria,
empÍesária, dcvcra
dev€rô sujcitar-so
sqieitrÍ-se as
às
noÍmas ﬁxadas
normas
para as
fixadEs psÍa
ss sociedades
sociedadcs emprcsarias.
ernpesárias.
d) As cmprcsas
empÍ€§ss constituldas
consihíd8s aá mcnos
m€nos dc
de um
um ano:
Eno: doverio
d€veÍÍo apresentar
spr€sêntar demonstrativo
demonstrrürc do
do Balanco
Bdanço
Abcrtura, devidamcntc
dc
dc Abemua,
dcvidamentc registrados
ÍÊgisüados ou
ou autenticados
aütenticrdos na
m Junta
Jtmb Comencial
Comcrcid do
do domicilio
domictlio da
da
Licitante,
tcrmos
dc
abertura
c
dc
cnccrrarncnto
do
Livro
Diario
estes
Licitrnte, acompanhado
empsnhrô dos
dos têÍrrt6 dc abenura e dc enccÍnmeirto do LivÍo DiÁÍio - estes
tcrmos devidamente
ou dinetor
lêÍmos
dcvid.meob registrados
rcgisurdos na
or Junta
pelo socio-gcrente
Juntr Comercial
Comêrcisl assinado
assimdo pelo
sócio-gcrcnle ou
diEtor ee
pelo contador
devidamentc
rcgistrado
no
Conselho
Regional
pIofissioml equivalents,
contedor ou
ou outro proﬁssional
equivslent, deüdsmente Íegistrado no Conselho Regional
do
dc Contabilidade.
Contrbilidrde.
6.5.2.
“na forma
constants no
no item
que ar cxpicssio
6.5.2. Entende-se
Éataúese que
expaEssão'tu
formr da
d8 lei”
lef'constante
item 6.5.1,
6.5.1, no
m minimo:
minimo:
balanco
bolattço patrimonial
DRE, registro
Íegisúo na
IlE Junta
Jünts Comcncial
ComcÍcial ou
ou drgio
ôrgio coinpetente,
compet€ote" termos
tcrm6 dc
de
FlÍimoíüal ce DRE,
abertura
abêÍturs c
e cncerramento).
ersÍÍ8mento).
6.5.3.
formalizado eê ncgistrado.
6-5-3. As
As odpias
cópias dcverﬁo
deverào ser
scr originarias
originárirs do
do Livro
LivÍo Diario
DiáÍio dcvidamente
dcvidrmentc fomlizsdo
Ítgis.tÍüdo.
6.5.4.
Digital
SPED
6.5.,1. A
pelo Sistema
A cmprcsa
empresa optantc
o@nb pelo
Sistêm Poblico
Publico dc
de Escrituracio
podeú
Escrituraçlo DigitEl - SPED podera
-folmt
aprescnta-lo
na
“forma
da
lei
rp.tscndJo m
d[ lci".
6.5.5.
fonna da
que ar cxpresslo
6.5.5. Entende—se
Enffidê-sÊ que
cxprcsslo “na
'nr forme
dr lei“
lci" constant:
cotstute no
no item
itan 6.5.4.
6.5.,1. engloba,
englobr, no
no
minimo:
a)
Balanco Patrimonial;
s) Brlüço
Prtrünonidi
b) DRE -- Demonstraclo
Resultado do
Demorsra{o do
do Resulbdo
E\cÍclciot
do Exercicio;
qrcênmrcnto;
c) Tennos
TeÍmos dc
dc abertura
tbeÍtura ee dc
dc encerramcnto;
d) Rocibo
(Para efcito
detcrmina oo Art.
do
Rccibo dc cntrega
ctrüega dc escrituracio
escÍitur@ contabil
corúbil digital
quc detcrmim
digitrl (Para
cfeito o
o que
Arr. 2°
2. do
Decreto
6 de
dc novembro
DocÍeto N°
i.f 9.555,
9.555, dc
de 6
novembm dc
de 20l
20 I 8);
t);
OBS:
nio sujeitas
sujeitas ao
Registro do
OBS: A
À autenticacio
auenticaçio dc
juÍidicls nào
dc livros
livros oontabeis
pessoos juridicas
contábcis das
d&s pessoas
ro Registlo
do
podeÍá
Comércio,
feita pelo
Escrituracio Digitsl
Digital -- Sped,
ComéÍcio, podera ser
pclo Sistema
sêr fcitâ
Sisiemr Piiblico
Público dc
pêlo
de EscrituÍ!Éo
Speq instituldo
iníituído pelo
jarciro dc
Decreto n°
do 2007, por meio
apncscntacio dc
DccÍlto
n' 6.022, dc
& 22 dc
dc janeiro
meio da
da apcsenta@
de cscrituracio
cscÍirura$o contabil
coDdbil
digital,
na
fonna
cstabclecida
pela
Secretaria
da
Reoeita
Federal
do
Brasil
digiral, m foms esrbelecida pela Secretrria da Receitr Federal do Brasil do
do Ministério
MinisléÍio da
da
Fancnda
do Decreto
2018).
(An. l°
Fszeod& (Art.
lô do
Doçrcto N“
Nú 9.555,
9.555, dc
6 dc
de 6
dc novembro
novonbro dc
2018).
de
6.5.6. As oopias
cópiâs deverﬁo
devÊÍão ser
sêr originarias
origidÍi&s do
do Livro
Liwo Diario
DiáÍio constante
cor|§t8nle do
do SPED.
SPED.
6.5.7.
acordo com
6.5.7. A Escrituracao
EscÍiturado Digital
Digit8l devcni
dêveÍá estar
(RFB n°
est8Í dc
de acordo
com as
InsürçôÊs Normativas
Normatiras (RFB
&s Instrucoes
no
público
142012013
RFB
n°
1594)
que
ttatam
do
Sistema
Pitblico
dc
Escrituracio
Digital
SPED.
1420f2013 e
e RFB n" 1594)
üarlm & Sistems
de EsôÍituação Dgitsl - SPED.
Para
Para maionis
maiocs infonnacoes,
informações, veriﬁcar
verificar oo site
www.Eceib"gov.br, no
site www.receita.gov.br,
no link
tiú SPED.
SPED. Ficando
Ficando a8
exigéncia
apmscntacao do
Balanco
Patri
monial
do
iiltimo
exercicio
social,
a
ser
aprescntado
exigêÍcia de
dÊ apíesentrçío
do Balanço Patimonial do úlümo exeÍclcio social, a ser rpresentaô
pazo que
qw deterni[E
dctcrrnina oo an.
bem como
no prazo
rí. 5°
f das
lt|sEuçôes Nonnativas
das Instrucoes
NoÍmstivss da
quc detcrmina
dE RFB,
RFB, bcm
como o
o que
dÊtc]mitrE
aa Jurisprudéncia
n°
2.669/2013
dc
relatoria
do
Ministro
Valmir
Campelo.
Jurislnrdêrrcia no
no Acordio
ÀcórdÀo TCU
TCU n" 2.6ó92013 de rÊlatoria do MinistÍo Valmir Csmpelo.
6.5-8.
nocessaria aa atualizacio
com os
6.5.8. Se
junt.m€ntc com
Se rccessiria
stualizrdo do
do balance,
bslEllço, devcnl
deverá ser
serapresentado, juntamcntc
os
documentos
dcumentos cm
cm apreco,
aprço, oo memorial
rncmorül dc
de calculo
cálculo comispondente.
concsDordeÍte.
6.5.9.
6.5.9. Apresentar
ApcscntsÍ CERTIDRO
CERTIDÃO NEGATIVA
NEGATTVA DE
DE FALENCIA
FALÊNCh OU
OU RECUPERACAO
RECUPERAÇÂO
JUDICIAL
da
pessoa
juridica,
dentro
do
prazo
do
validade;
juÍtdic8,
JUDICIAL expodida
c@ida pelo distribuidor
pessos
disrribuidor da
da sedc
prazo
scde da
denuo do
de validade:
6.5.l0.
Fica
dispensado
da
aprescntacio
das
exigéncias
previstas
nos
itens
6.5.]
a
6.5.7
6.5.10. Fict dislensEdo da sIrrs.n@ das cxigências peüstas nos itetrs 6.5.1 a ó.5.7 destc
dcse
topioo
ﬁgura do Microemprcendcdor
comprovar
e
apnesentar
tópico ai figurs
(MEt), devendo
Miqoernpreendedor Individual
lndiüdual (MEI),
devendo comfrovaÍ e ap(escntaÍ as
as
dcmais
cxigéncias
dcflisis cxig&rcias
6.5.1
l. Prova
mlnimo ou
6.5.1l.
PÍov! dc
de Capital
Capitsl mínimo
ou Patrimonio
PrtÍimônio liquido
(dcz por
liquido minimo
por
mlnimo nio
nIo inferior
infeÍior a8 10%
1096 (dcz
cento) do valor
em
confonnidadc
com
0
artigo
3|,
paragmfo
3°,
cslto)
vrlor estimado
estimrdo da contratacio,
mntirarçtro, em confoÍmidâdc com o artigo 31, porâgnfo 3., da
dr
Lei
da Certidio
Lei 8666/93.
t6óór'93. 0
O Capital
Capital Social
Social devera
deverá ser
ser comprovado
conrpíovado através
srÍtvés dl
Ccrtidlo Sintpliﬁcada
SirnpliÍicada da
da

Junta Comcrcial.
Cornercial

6.6.
6.6. QuAi.i1=icA¢.A0
rÉCUCe:
QUAUFTCAÇÀO TECNICA:
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pcíinenle ee compativel
pon desempenho
mmPstivcl em
6.6.1.
6.6.1. Comprovacao
sptidtro para
de atividade
rtividsde peninente
Comtrovasào de
dê aptidllo
dcsempcúo de
juridio de
pessoa juridica
dc
fornccido por pessoa
com 0o objeto da
da licitaclo,
licitrglo, através
8través dc
de atesmdo
otÊstâdo fomecido
caracterlsticas
caôcteristic&s com
perlodo
privudo, emitido em
pspel timbrado do drgio
püblic! ou
ôrgio emissor
cmissor constando o perlodo
ou privado,
em papel
direito
direilo pﬂiblico
jú
quc ar licitante
os servicos
scrviçus do
licitrnte ja executou
êxecutou os
da
ds execucio
ex€ct4lo dos
dos scrvicos.
serviços, dc
de modo aa oomprovar
comprovâÍ que
pÍole
do
Í€quisito§
0têrdimento
ou
bem
coms
de
objeto
deste
edital
on
outro
semclhante,
bem
como
prova
do
atendirnento
dc
requisites
objcto da-rte cdilel
oulÍo Bprnellllnlq
por
pessoe
prÊ\ri$ür em
qunndo for
arsinado por pessoa
o atestado
dê\trá ser
s€r daiado
drtado ee assinado
previstos
em lei
lêi especial.
êspêeirl. quando
for 0
o caso.
ert. O
ât$tedô deveré
polo nome
infurmqôes sujeitas
sqieitas ità
n0 entidada.
às informacdcs
ﬂsica
tlsioà identiﬁcnda
i&rliflêrdâ pelo
nôm€ cü cargo
€ârgo esercido
e.\eÍ€ido nn
ertiàdê. estando as
qu€m este
dcvêrâo estar
€s$r
O(s) atestado(s)
âtestâdo(c) deverﬁo
conferencia
pelo Pregoeiro
eonlicêneia Fêlo
PÍÊgo€im on
ou quem
ostê indicar.
indiêÀr. Otsl
qn nome
sÊuuintcs
nonÊ da
liêitente, ee deverio
cxeouddlooeslo dos
dôs seguintes
necessariamente
n€ae§&rienêntÊ em
dêvÊÍtro demonstrar
dêmonstnr iis ese0u0ﬂ0lLo0aclo
dâ licitanie,
equipamentos
cquiprmenos mlnimos:
minimosl
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(CHP)
}dNIMÀ (curl)?
‘;LocA6K0
PNEUS: Poréiitia
LOCAÇÃO DE
DE Pi
PI Cianilzoaolézma
CARREGADEIRA DE
DE PNEU§:
POTÊNCIA MTNIMA
tnn~n>.
,,
__
I I tHP.
HT
IESCAVADEIRA atoiuluuca oi: ESTEIRA: PQTENCIA MTNIMA DE I301-iP.‘
cacmvma
M’.
cacat ma DE
op N0
No MlNlM0
túlNIMo 2,5
3.5 M'.
(CHP)
Locacio
PNEUS: POTÊNCIA
POTENCIA MlNlMA
M1NIMA (cum
LOCÀÇÃO Di:
DE RETRO
RETRO sscawtnnms
E§CÀVADEIRA DE
DE PNEUS:
, __70l-IP.OPEl{ADOR_._
,
__
,
,,___
MHP. OPERADOR,

(cl lP) |2'sTii>‘.i
nJ P
5 Locagfo
L(x'.{(to on
DE MOTO
Moro Nivizuooim
NI}EL{IX)RÂ: POTENCIA
K)TÉNct^ NﬁNIMA
MiNtM^ (Cl-IP)

$7”

5 Locacio
LÀMtr{A EE ESCARRIFIC.-\DOR;ﬁ
EscÀRR[[cAmRi
LocÀÇÀo DE
Df, rnnon
TRAToR DE
DE ESTEIRA
ESTEIRA cost
coM Lﬁimm
(cHP) I401-[P.
POTENCIA
PorÊNctA MINIMA
MiNtMA (cum
l4oHP.
Locacio
DE MADEIRA:
MÂDEIRÀ:
LocÀÇÀo DE
DE CAMINHOES
CAMINHÔES COM
coM CARROCERIA
cARRocERIA DE
CARROCERIA
CARROCERIA DE
DE CARGA
CARCA MlNlMA
4.OOO KG.
KG.
MNIMA DE
DE 4.000

PESO OPERACIONAL‘
LOCACQO
rI)CAÇÃO DE
DE Caminhlles
Ceulohücs BASCULANTE
BÀSCULANTE DE
DE PNEUS:
PNEUS! PESO
OPERACIONAL
Minimo
DE
26.000
KG.
Poténcia
Mlnirna
DO
MOTOR
DE
200!-IP.
CONTENDO
MOTOR
DÉ
200HP.
CONTENDo 03 ‘
MÍnimo DE 2ó.000 KG. PotêÍrcia Mínima DO
PÀRA
EIXOS.
DE Contencﬂo
EÍXOS. CAPACIDADE
DÀ Cacamba
DE 12M’
l2lvf EM
EM Condicﬁes
CoDtêngâo PARA
CAPÀCIDADE DA
C8çánb8 DE
Condições DE
AREIA FINA. CAPAC
IDADE DE BASCULAMENTO
DE
45°.
CONTER
LONA
Propicia
CÀPACIDADE
45..
Pmpicia
BASCULAMENTO
PARA COBRIR
CIBRIR A CARGA.
pIPÀ TRUCADO
pNEr,s: PIPA
prpA TRUCADO
TRUCADo J
LOCACKO
LôcÂÇÃo DE
DE CAMINHDES
rrpo PIPA
TRUcAno DE
DE PNEUS:
cÂúrNllõEs TIPO
pNEUS
pESo
‘DE
t"tlttn"re Do
oo ‘
DE PNEUS PESO OPERACIONAL
openectoxeL MlNIMO
uimMo DE
DE 20.000
2ó.000 KG.
Kc. POTENCIA
rorÊucn MINIMA
MOTOR
MOTOR DE
DE ZOOHP.
2OOHP. CAPACIDADE
PIPA DE
8.OOO LITROS
LMROS EM
EM CONDICOES
CONDIÇÕES
CAPACIDADE D0
DO PIPA
DE 3.000
porÁvEL PARA
pARA VIAGENS
vtAcENs
SATISFATORIAS
snrrsrlrônrls A0
eo CONDICIONAMENTO
coNDIcloNAMENro DE
og AQUA
Àcul POTAVEL
DE
MÂNGUEIRÁ =
DE ATE
ATÉ 45m.
45KM. CONTER
Moro.BoMBA DE
DE ABASTECIMENTO.
ABASTECIMENTo. MANGUEIRA
coNTER M010-BOMBA
pARA ESTRADAS
com
25M. DISPOR
coM EXTENSRO
ExrENsÃo DE
DE NO
r.ro MlN1M0
DtspoR DE
DE AGUADOR
AGUADoR PARA
ESTRADAS
ttitrtuo:su.
Do mesmo
TAMANHo DA
Do vsicuao.
veicuLo. _ ,
Foo
MEsMo TAMANHO
DÂ LARGURA
LARGuRA D0

6.6.2.
Declaraclo formd,
thnnal. contendo
6,ó.?, Dellrnçlo
ÍalrQto do
rnlquinrs, cquipamentos
velculog ità
contendo uma
umr rclaclo
dc maquinas.
equipmontos ee velculos
p!É esecucﬂo
(pÍô?.io,
disposlclo
sua condicﬂo
disposlslo para
êxeer4to dos
dê vinculaclo
vinêuhçlo com
Gom ar empress
€mp(€s. (pmmo.
do,s services
scrviças e
e suÀ
oondiçlo de
pazo previsto
prEvisto para
prÍE a
anendado,
no prazo
.scinrtuÍr do
do Contrato,
Contntq on
ou seja.
sêjo"
rmndrdq alugado
dugrdo on
ou an ser
ser adquirido).
adquirido[ no
r assinatura
os
chassis ee os
ê rdi@ de
dê
os equipamentos
oquiprmentr devidamente
êviômonte instalados
il§tdrdo8 nos
nôs chresis
os eonjuntos
eonjuntos em
cm boas
bô$ condicoes
operacio, para
opern{o,
seçm vistoriados
vistodrdos no Municlpio de
dc Cratei|s!CE:
QalcüsrcEl
Fn serem

0.1
EXIGENCIAS:
6.1-- DEMAIS
onlters excÊNctasr
6.7.1.
quc:
6.7. I . Declaracao
Dechr{ão dc
dc que:
qrc,
a)
n° 9.854, dc
DechnCo de
de que. em
nr Lei
Lei n'9.t54,
ê 2711011999,
27110/1999,
s) Declaracio
om cumprin-lento
cumpdrncnto ao
ro estabelecido
êshbcl.oido na
publicada
no
DOU
dc
28i'l0:‘
I999,
e
ao
XXXIII,
do
amigo
70,
da
Constituicﬁo
Federal,
DoU
d€
2&10/1999,
80
inciso
)Ooflll,
sÍigo
ConsritüiÉo
FedcÍsl,
Fblicads

E
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ins.lúÍe, nem
rÉm
(dezoilo) anos
ou insalubre,
não emprega
18 (dezoito)
arps em
em trabalho
üabalho notumo, perigoso ou
nio
emÍrÊgr menores dc
de I8
condiçio de aprendiz, a
emprega
de I6
ló (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicio
emprega menores de
(qustorze)
partiÍ
partir de
14 (quatoize) anos;
de I4
per.âmetrm ee elementos da
da descriminaeao
descrimina@ do
de todos
rodm os
b)
os parametros
b) Declaracio
DoclaraÉo de
de conhecimento
conhêcimeflto de
requisitm
crystanes no
que
pÍoposta
aos
selvico
a
ser
ofertado
e
que
sua
proposta
atende
integalmente
aos
requisites
constantes
e
sus
stendc
egralmente
sêwiço a sêÍ ofeÍtado
edital;
seus anexos;
anex6;
c) Declaracao
D€clar8Éo expressa
exprBssa de integral
integnl concondincia
concorüncia com os tennos
EÍmos do edital e seus

i

penali&des cabiveis,
impediüvo da
dr
supêrveniente impeditivo
d) Declaracio,
sob as
Declaraçâo, sob
as penalidades
cabtveis, de inexisténcia
inexistência de fato superveniente
(8Ít32, §2o,
posterioÍes, (art.32,
habilitacao,
§2°,
habilitado, ﬁcando
ficanô ciente
cieote da
dE obrigatoriedade
obÍigatoriedadc de declarar
declanr ocoriéncias
oconências posterioies,
da
8.666193);
dâ Lei
lxi n.°
r't.6óó/93)t
qw tiver
prszo de validade
vslidade da
certi<Eq seré
seni considerada
consi&rada apenas
aperns a que
e) Caso
nao seja declarado
Crso úo
rloclarado o prazo
rh certidﬂo,
(tÍints) dias
sido emitida
maximo até
30 (trinta)
da data
8té 30
antes da
dâts do inicio
inlcio da
d8 disputa.
emitiô no
no máximo
di8s antes
6.7.2. Se
liciirnte for aa MATRIZ,
MATRZ, todos
dcveÍio estar
estaÍ em
ein nome da matriz, se
Sê o licitante
todos os
os documentos
documeotos deverio
filisl, exceto
exceto aqueles
âquel€s
for
foÍ aE FILIAL,
FILIAI, todos
todos os
os documentos
docum€rtos deveiio
deverão estar
esrar em
em nome
nome da
da ﬁlial,
quq pela
pêla prdpria
pôprh natureza,
sornsntc em
crn nome
documentos
oornprovadamente, fortÍn
forem emitidos
d@umc os que,
mtürcza, compmvadamentq
cmitidos somente
da
matriz;
dr maüiz:
qu€ uma
paniciponte desta
6.7.3.
suas ﬁliaisfmatriz
6.7.3. Caso
licitmtÊ pretenda
nEo 0
o participante
Crso o
o licitante
ünâ de
dc suas
filiaiVmatriz que nao
lretenda que
licitacao,
execute
0
futuro
contzato,
devera
apresentar
toda
documentacio
de
documentaç§o
de ambos
ambos os
Iicitrdo, execúe o futum contntq devÊú 8pÍesentar toda
estabelecimentos
€stsbehcimct|tos

pARTrcrpÀÇÀo DE
(ME) E
0.8.
E EMPRESAS
EMPRESAS
6.t. OBSERVACOES
oBsERvAÇÕEs -- DA
DA PARTICIPACIKO
DE MICROEMPRESAS
MrcRoEMpREsÀs (ME)
(MEl)i
DE PEQUENO
os microemprecndedores
PEQI.TENO PORTE (EPP) ee os
micÍcmEeendedoÍes individuals
individuais (MEI);
6.8.1.
temios dos
ó.8.1. Nos
Nos lêÍmos
42 ee 43
{3 da
Lci Complernentar
n' 123206,
123/0ó, as
as MEI,
MEI, ME ee EPP,
dos arts.
EÍ'ls. 42
da Lei
Complementar n°
deverao apresentar
dÊv€rão
âÊrsênbÍ toda as documentacao
documentaÉo exigida no Edital, mesmo que esta apresente
aÊesênte alguma
restrição com relacio
restricio
relaçio atÀ regularidade ﬁscal
fiscal ee trabalhista:
trabslhists
a) Havendo
trabalhiía, sera
sêní assegurado
&sseguraô as
llavendo alguma restricao
rcslriçâo com relacio
rBlação aà regularidade
Íegularidade ﬁscal
6scal e trabalhista,
prazo
(cinco)
pmrrogável
MEI, ME e EPP
o
de
05
(cineo)
dias
iiteis
para
a
sua
regularimcao,
prorrogavel
por igual
igul
EPP
úteis
sru rcgularizaçãq
período mediante
periodo
justiﬁcativa tempestiva ee aceita pelo (a) Pregoeiro
teÍmos do §§ 1°,
lo, art
aÍt
mediaDtejEtificativa
PreSoeim (a), nos termos
43, do mesmo
n°.
123/2006,
cujo
termo
inicial
correspondera
mcsmo dispositivo na Lei
lei Complementar
no.
12312006,
conEsporúeÉ
Complementar
teÍmo
pera aa regularizacio
ao
venc€dori do certarne,
regularizaçâo da
io momento em
ern que aI licitante
licitarÍe for declarada vencedora
ceíame, para
pogamento on
documentacao,
parcelamento
do
débito,
e
emissao
de
eventuais
certidﬁes
documenta€o, pagamento
e
emissão
de
evenuais
cenidôes
ou FÍcelomento do débito,
negativas
negrüyas ou positivas com
mm efeito de certidio
cêrtidÀo negativa.
negativ&
pnzo previsto acima implicara
b) A nao
não regularizacao
implicará na decadéncia
decadêocia do
EgulaÍizsção da documentaeao
daumentação no prazo
prÊjuizo das
pEvistas no
direito
8n. 8!
8l da
da Lei
IÉi 8.666293,
8.66ó.D3, sendo
dirÊito aà contratacio,
contrstação, sem
sem prejuizo
das saneﬁes
sânções pievistas
no art.
facultado
frcultrdo aà Administracao
Administração convocar
lisitmtes remanescentes,
Íemanescentes, na
na ordein
ordem de
de classiﬁcacao,
clEssificaÉq
oonvocar os
os licitantes
pqrs
para contrataeio,
conúrtrdo, ou revogar
rBvogsr aa licitacio.
lici@o,

1.?. DA
DA sassito
PÚ8LTCA no
PI'EGÀOI
SESSÂO PUBLICA
TX) P211050:
pública por meio
7.]
qual sera
meio da
7.1 0
Plegao sera
scrá do
do tipo Eletrbnico
Eletrônico o qua]
scrô realizado
realizado em
em sessio
sessào piiblica
da
O Pregio
INTERNET.
mediante
condicoes
de
seguranca
criptograﬁa
e
autenticaeio
em
todas
as
suas
suas
INTERNET, medimte condições
segurança criptogÍafiâ e autenticação
(licibç&s) da
fases
PÉgào Eletnﬁnico
BrasileirE de
MeÍcadorüs âscs atraves
atsvds do Sistema
Sist.mr de
dc Pregao
Elcúrico (licitacoes)
dE Bolsa Brasileira
dê Mercadorias
BBM.
7.l.lpÍEgào eletrdnioo
7.1.1- 0
Mêrcadodas-BBM éê certificado
O Sistema
Sistema de
de pregao
êlct&rico da
ds Bolsa
Bolss Brasileira
Bnsilcirs dc Mercadorias-BBM
ccrtificaô
por autoridade
digitalmente
digitalmente por
súoÍidâde certiﬁcadora
ccrtificadora no
no iimbito
ômbito da
dâ lnfraestrutura
lnfrEestrúuro de
de Chaves
ChrvÊs Piiblicas
Públicas
Bzasileiras
-ICP
Brasil.
Brasilcirss JCP
7.
7. l.2traüdhm serlo
dcsiglildo como
I .2- Os
Os trabalhos
scrio conduzidos
conduzidc por servidor
scrvidor da
dr Pnefeitura
hçÊiturr de
dÊ CrateiisfCe,
Crâtcridcc, designado
prrE o
gendos
Pnegoeiro,
dados
gerados
ou
transferidos
para
Prcgoeirc, niediante
mcdimte aa insercio
inserçâo ee monitoramento
monitoÍamdlo de
ou
úansfeÍidos
de dados
1|
FÁEO

P8

56%

C?F:

hílidaIQ.Q.

OEIRO

ﬁg“$15.32:8-ssﬁg§2?

.

PREFEI

"' rt“:
,#!r
ffisúriu§
F--~--= --0 M —i
we
{

\.Il"|l\l

‘II.

Y/§
s=~

REF; ?"o/'2
3:
:5

as

pógina eletrﬁmica
püblicas" constante
Bolsa Brasileira
BrasileiÍa de
&
da pagina
clcuônics da
da Bolsa
aplicativo
Eplicltivo “Licitacoes
"Licitrçies ptlblicas”
constantc da
(http://www.bbmnetlicitâcoes. côm.k).
Mercadorias
Mercadorias - BBM (http:ﬂwww.bbmnetlicitacoes.com.br).
poderá enviar as
ths
7.1.3- O licitsntc
licitantc podera
as informacoes
informaçõcs da
d8 Carta
CsÍta Proposta comercial
comctsiâl ee participar das
devidamente
credenciado
disputes
disputss através
strâvê do sistema eletrdnico
eletrônico através
atraÉs do seu
seu representante
Í€F€sêntante
dc adesao.
através
sfEvés do termo
lermo de
adesâo.
pessoal e
perticipeÉo no Pregﬂo
dâ senha
senhâ pessoal
7.27.2- A participacio
PÍeglo Eletronico
EletÍônio dar-se-a
dâr-se-á por meio da
d8 digitacio
digitrção da
intransferlvel
intÍansfcrívÊl do licitante
lioitantc ou do representante
ÍepÍcsênta[te credenciado
crÊienciado e subsequente
subscquente encaminhamento da
pÍeços e seus
poÍ meio do sistema
eletrônico
Carta
csÍta Proposta
PÍoposrâ inicial
inicid de precos
scus anexos, exclusivamente
exclusivamente por
si$eml eletronico

limitcs de
horário estabelecidos.
cstabelccidos.
observado
observado as condicoes
oordições ee limites
de data
ôta ee horério
prEvi§o no
portir do
iro edital,
edital, tera
teÍá
7.37.3- ABERTURA
ABERTURA DAS CARTAS
CÀRTAS PROPOSTAS:
PROPOSTAS: A
A partir
& horario
hortuio previsto
prE{G
püblica do
de precos
inicio
inicio aà sessio
Pregão Eletrﬁnico,
Eletrônico, com
com aa divulgacao
diwlgaç5o das
d8s propostas de
sessào piiblica
do Pregao
já indicado, passando
pÍopostas.
pqssando ao
recebidas
recebidas pelo sitio
sitio ja
ao Pregoeiro
PÍegoeiÍo aa avaliar
avsliar aa aceitabilidade
aceit8bilidade das propostas.
7.3.1
7.3.1 - Aberta
Abeía aE etapa
Íeprescntantes dos licitantes deverao
coocctados ao
s
ctaps competitiva, os
os representantes
deverão estar conectados
porticipante sera
paÍa participar
poÍticipor da
ofertrdo oo participants
seú
sistema
sistema para
da sessao
sessão de
de lances.
lanc€s. A
A cada
cada lance
lance ofertado
ÍEspectivo horario
Íegisúo ee valor.
valot
imediatamente
imediarrmente informado
informsdo de
de seu
seu recebimento
Írc€bim€oto ee respectivo
horáÍio de
dc rcgistm
pelo§
peçoq as
pmpostls encaminhadas
ele&onicâmeÍrte pelos
7.3.2
7.3.2 -- Para
Parr efeito
eêito da
da disputa
dispute de
de precos,
as propostas
encaninhadas eletronicamente

licitantes
Iicitútes serio
seÍão consideradas
consideredrs latices.
lancqs.
podeú oferecer
perc€ntual de desconto
7.3.3 —- 0
O licitante
licitanre somente
somente podera
oferccer lance
larrce de valor inferior ou percentml
superior
ao
Dltimo
por
ele
ofertado
e
registrado
pelo
sistema
superior
ütimo
ofeÍtado ÍEgistrado
sistema,
peÍmitido ao
píocesso licitatorio,
7.4 - Com oo intuito de
80
& oonferir
confeÍir celeridade
celeÍidsde aà conducio
conduçâo do processo
licilatório, é permitido
geÍenciamcnto simultaneo
licitrçào.
Prcgoeiro aa abertura
vôrios lotes da
m€§nE licitacao.
Pregoeiro
abenura ee gerenciamento
simult&Eo da
da disputa
disBts de
de varies
dE mesma
7.4.1
7.4.1 ~
Em regra,
Íegr8, aI disputa simultanea
simulünea dos
ordem sequencial dos mcsmos.
mesmos.
dos lotes
lotes obedecera
obêdecerá aà ordem
- Em
podeni efetuar
Entretanto,
EntrctEnto, o
Pregoeiro podera
itens selecionados
sêlecionsdos fora
fors da
dâ
o Pregoeiro
cÊtuar aa abertura
abeíula da
da disputa
ôsputE dos
dos itens
ordem
oÍd€m sequencial.
sequencid.
7.5Prcgociro veriﬁc-ara
7.5- CLASSIFICACKO
CLÀSSFICÂÇÃO INICIAL:
ttttctlt: Abertas
AbcÍtas as
as Cartas
CsÍtas Propostas
PÍopostas ao
ao Pregoeiro
veÍificará a
que
nào estiverem
estivÊÍem
confonnidade
conformidr& das
d&s Cartas
Cartâs Propostas
Pmposlas apresentadas,
spresentadâs. desclassiﬁcando
descl&siÍicrÍdo aquelas
aqrrlas que nio

I

em
ê!n confonnidade
coDfomidade com os
teqüsitos estabelecidos
neste Edital.
os requisitos
estEbeleoidos neste
quÀlqueÍ
7.5.1de
qualquer
Carta
Proposta
7.5. t- A desclassiﬁcacio
Íegistrâda no
desclassificâ4do de
Cütâ PÍoposta sent
seri sempre
sempre fundamentada
fundamentada ee registrada
pors acompanhamento,
PROPONENTES.
sistema,
sistêma, para
â6omponhrmento, em
cm tempo real,
rÊal, dc
dc to-dos
todos os
os PROPONENTES.
7.5.2- O
sistema
fara,
automaticamente,
a
ordenacao
das
Cartas
classificâdâs pelo
O sistema hÍá, rúomaticamente, r oÍdenação das CaÍtas Pmpostas
Pmpostâs classiﬁcadas
pÊniciFÍ da fase
fasê de
Pregoeiro, em ordem
ordern decrescente
aptEs a
E paiticipar
d€cÍ€scente de
de valor, ee somente
somenle estas
estas estarﬁo
estado aptas
lances.
lanses.
7.6. MODO DE DISPUTA
DISPUTÂ ABERTO
(an. 32 do
Ír'. 10.024/2019):
10.0242019): O tempo da
ABERTO (art.
Decrcto Federal n°.
do Decreto
(dez) minutos ee sera
por prorrogacao
pmÍmgaÉo automatica.
etapa
auomática. 0
O
etspo de
dê lances
lmces sera
serâ de
de 10
l0 (dez)
serâ encerrada
encênada por
poÍs o término
sistema
infoÍrnará “Dou-lhe
temino da
dE etapa
etaf
§stema informara
"DouJhe uma”
ums" quando
$lardo faltar 02m00s (dois minutos para
priblica), “Don-lhe
quEndo faltar
(sesfo publica),
de lances
“Dou-lhe ties
lmces (sessao
hltâr 01m00s
0lm00s (um minuto)
minúo) ee'Dou-lhê
Ns
"Doulhe duas" quando
-- Fechado“
gogmmado para
pora o encerramento.
hipotcsc de haver
Fechado" quando chegar no tempo programado
errcenamento. Na hipotese
paêço menor que
qr& oo menor
píEgo registrado
um
últimos
um lance
lancc dc
de preco
lânce de
de preco
Íegislrado no
no sistema,
sistems" nos
nos ultimos
merrcr lance
pcriodo de
02m00s
02m00s do
público, oo sistema
pmnogarô automaticamente
do perlodo
dc duracao
durEsào da
aulomaticsÍnenle o
dE sessio
scsseo piltblica,
sistema prorrogara
panir do
tempo
temDo de
l8rrct,
de fechamento
f€chârnento em
em mais
m&is 02m00s
02m00s as partir
do momento do
do registro
ÍeglstÍo do
do ultimo
último lance,
q
rBiniciando aa contagem
pora
poniÍ
'Dorl.lh€
reiniciando
para
o
fecharnento,
a
partir
do
“Dou-lhe
uma“
e,
assim,
fechEmento,
8
do
uma"
{ssim,
coffagem
o

sucessivamente.
sucessivamente.
plocesso é automatico,
7.6.1.
7.6. l. O Pregoeiro
PÍegoeiÍo tem
tem as acao
ação de
de iniciar aI fase dc
de lances,
larces, depois todo processo
Eutomátiço,
confomie
conformc explanado
eplanado acima.
7.6.2
7.ó.2 lniciada
Iniciada aa fase
fEsê de fechamento
na sala
fechameoto de
lances" os
os licitantes sio
são avisados
avisados via chat na
sala de
de
de lances,
(n8
negociado,
a
linha
do
item
também
indica
essa
fase
(na
ooluna
Situaqio)
e,
no
caso
de
uma
rEgocioção, a liúa
item
irdica essr fsse
colü|t Situ!Éo) e,
urm
"Doulhe uma“,
"Dou-lhc duas”,
Prorrogaeao
PrormgEção Automatica,
Automática, o icone de “Dou-lhe
uma", “Dou-lhe
duEs", e
é exibido;
11
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7.6.3.
7.ó.3. O intervalo
intcndo mlnimo de
que incidira
dc diferenca
valoÍ entte
incidirá tanto
rclrçào
dillruça de
de valor
cntÍe os
o§ lances,
hnces" que
trnto em
cm relacao
qurnto
aos
lances
intennediarios
quanto
em
relaclo
a
proposta
que
cobrir
a
melhor
oferta
devera
ros lmcts inteÍmediúrios
cm ÍÊlrdo à popostr qrr mbrir a mclhor ofertr deverâ ser
sff de
de
(cinqucntr reais).
RS
R§ 50,00 (cinquenta
Írois). (An. 31,
prrágnfo iinico
3l, paragrafo
Dccnto Federal
Fcderal n°.
no. 1002412019);
10.02,12019);
único do
do Decreto
poríogrslo automatica
pêlo sistema.
podêra
7.5.
?.5. Encerrada
Enccmda a fase
frse compctitiva
compctitivr sem
sêm que haja
lqiâ aâ promogaclo
sisleml' podera
súomútici pelo
jusificadamcme, admitir o reinicio
pelE equipe
ao Pregoeiro, assessorado
assessorado pela
eqúpê de
reinfuio da sessao
de apoio,
Epoio, justiﬁcadamente,
scs§o
piiblica
de
latices,
em
prol
da
consecucio
do
melhor
preco.
larm,
píoço.
consecução
melhor
Éblica
quc aa etapa
7.6.
7.6. Assim
Assim que
ebp8 de
dÊ lances
l8nces for ﬁnalizada
finElizadE ee o
o sistema
sisicma detectar
dciectaÍ um
um empate,
empaE, confomie
confo'Ilrc
estabelece
44 e 45
automatic:
e§8beleoe os artigos
artigos,t4
45 da LC
LC 1232006
lBl2m6 aa ferramenta
feÍrünentE inicia a aplicacio
apli@o automática do
desempate
dêsemF& em
favoÍ MFJEPPIMEI,
ME/EPP/MEI, conforme
pÍoc€dirnsÍo detalhado
crr favor
confoÍrl€ procedirnento
dcblhado aa seguin
seguit:

7.7.—
2.7.- D0
Do TRATAMENTO
TRATAMENTo DIFERENCKADO
DIFÉRENCIADo AS
Às MICROEMPRESAS,
utcnoei,enesAs, EMPRESAS
EMpRESÀS DE
DE
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS:
COOPERÂTIVAS:
7.7.1 7.7.1
pequeno porte,
O tratamento
ú8tamento diferenciado
difercnciado conferido
pone, as
corftrido as
Às empresas
cmpresas dc
de pequeno
às microempresas
micrcmprcsas ee
-O
as
às cooperativas dc
de que tratam
tatrm aa Lei
Lei Complementar
Conplementrr 123,
123, dc
de 14
14 de
de dezembro
dezembm de
de 2006
2006 ee aa Lei
junho
11.488,
I5
de
junho
de
2007,
devera
seguir
o
procedimento
descrito
a
seguir.
I I .488, de
I
dc 5 de
de 2007, dcrred següÍ o Foc€dimoto êscÍito s scguir:
7.7.2
7.7.2 -- Os
Os licitantes
licitântes deverio
deveÍio indicar
indir:er no
no sistema
sislcm8 eletronico
eletÍônico dc
de licitacﬁes,
licitaçõcs, antes
snrÊs do
ô
encaminhamento
proposta
eletronica
de
ptecos,
a
sua
condicio
de
microernpresa,
empresa
encaminhmtrto da
proçoq
d8
cleuônica de
a sru cordiçio dc microemptsa, emprcsa
peqwro porte ou
de
de pequeno
ou cooperative.
coqrrativa.
7.7.3 - O
licihrtte que
que nio
O licitante
alo informar
informrr sua
p.oposrrs perdeni
pêrdcÍá o
sua condicio
cqrdiçio antes
sntes do
do envio
enüo das
dss propostas
o direito
dirrito
ao
ro tratamento
tntEmedo diferenciado.
difBÍencildo.
7.7.4
7.7.4 -- Ao
Ao ﬁnal
ftml da
dâ sessao
scssao pdblica
dc disputa
disputa de
dc lances,
lanc.q oo sistema
sistcmr eletrdnico
eledoico detectani
detechd
Flblica dc
,14
automaticamenteassituacdesdeempateaquesereferemos§§
outomúicamerre as sitrnções dÊ cmprG a qrr se rcÊranr os §§ I°e2°doart.44daLei
l'e 21 do art da tei

Cornplementar
ColrplcrDenhr 123/2006,
123200ó, de I4
l4 de
dc dezembro
dczcrnbro de
de 200620067.7.5
Considers-se
empate
aquelas
situacoes
7.7.5 Corcidera-se emprtc squcl&s siturgões em
quê as
pÍopostEs apresentadas
pelas
em que
as propostas
apresentadas pelas
(ciDco por
microcmplesas.
miorotrnFcsrq empnesas
pcquoo porte
ponÊ ee cooperativas
empresas de
poú
dç pequeno
coopcrafivas sejam
sejam iguais
iguais ou
ou ate
até 5%
5% (cinco
popostr
cento) superiorcs
a
proposta
mais
bem
classiﬁcada,
quando
esta
for
proposta
de
Iicitante
nao
superioÍcs à
mris bcm cl8siÍicrda. qurnô cstr for pmpmtr dc licihnrc Írlo
cnqusdÍrdo como microernpresa,
micmcmprcs1 empress
pcqucno porte
cnquadrado
porrc ou
emtrusr dc
de pequeno
ou cooperative.
cmpcnüva.
qurndo
7.7.6
quando
a
detentora
da
proposta
mais
?.?.6 -- Nlo ocorre
oclne empate
pmpcstr
possuir ar
cmp.tÊ
I dctcnton dr
mais bem
bem classiﬁcada
clrssificrdt possuir
condiclo
condiç,lo dc
microcmpru:a, empnesa
pcqucno porte
ponc ou
dc microemptesa,
êmp(lsr dc
Nessc caso.
Pregocim
dc pequeno
ou cooperativa.
coopêntivr. Nessa
crso, ao
ro Pregoeiro
convocara
os
documentos
de
habilitaclo.
na
forma
dos
itens
convurl ar arrematante
Ícrhrtrnte ar aptesentar
rpfi:sentü c documentos dc hrbilitrçlo. na fumr dos itcns 6.3
6,3 ao
ro
6.7
ó.? deste
dcsa edital.
editrl.
7.7.7
?.?.? -- Caso
Clso ocorra
mÍÍl ar situaclo
siturdo de
dc empate
cmprtc descrita
dêcritl no
no item
itêm 7.7.5.
?.7.5. oo Pregoeiro
PÍÊgciÍo convocara
conloc.rl oo
rcprescntante
ÍÊpresübntc da empresa
pÊqucno porte,
pone, da
cmprtsa dc
micÍocrllFtsr ou
dê pequeno
d8 microernprcsa
dr cooperative
coopÊntivo mais
mris bem
ou da
bdn
classiﬁcada.
do
sistema
eletrﬁmico,
a
ofertar
lance
inferior
ao
menor
clrssiÍicdr imediatamente
imcdirtmcntc eê por meio
mêio do sistÊmo êlcúônic!, r ofcnrÍ hnce infcÍiff oo Ínenor
lance
prra o
p.uo dc
lancc registrado
iturl no
agisrrdo para
o item
no prazo
minuto§.
dc cinco
cinco minutos.
7.7.8 - Caso
Csso a
r licitante
Iicitrnte convocada
convocadr nio
Íúo apresente
Epícs€nte lance
lance inferior ao
ao menor
menor valor registrado
registrado no
no
prazo acima
idicado, as
açima indicado,
as demais
micrwnFesas, empresas
peqwno porte
poíe ou
demais microempresas,
eínptsas dc
ou cooperativas
coopeÍativEs
de pequeno
porveÍlurà possuam
que porventura
possuEm lances
pÍopostss na
lances ou
ou propostas
m situacao
sifüssão do
do item 7.7.5
7.7.5 dcverao
deveÍão ser
s€r convocadas,
convocsdas,
na
ordem
de
classiﬁcacio,
a
ofertar
lances
inferiores
a
menor
proposta.
m odem dc cla.ssificação, E ofcÍtaÍ lrDccs
à menor proposa.
7.7.9
7.7.9 -- A
pequem porte
poÍle cu
A microempresa,
micÍoemÊEsa, empresa
que primeiro
pÍimeiro apresentar
einpresa de
de pequeno
ou cooperativa
coperaüva que
Eprcsênt8Í
lance
na
sessao
de
disputa
sent
considerada
arrematante
lorcc inferior
in&Íior ao
!o menor
]IrcnoÍ lance
lsnca ofeitado
pclio
ofcnldo m scssão dc disptr scÍ{ considcÍrda arc rtmte pelo
qrr encerrara
Pregoeiro,
Plcgocim, que
qtl3 devera
enceÍÍarú aa disputa
disputr do
do item
item na
m sala
sdâ virtual,
üÍtui, ee que
dcveÍá apresentar
lp.escntrl a
poposfa dc
documentacio
documcntrdo dc habilitacao
hatilitaflo ec da
pcços.
da proposta
dc precos.
7.7.10 -- 0
O nio
ttto oferecimento
oêtecimento de lances
lrnccs no
m prazo especiﬁco
especiÍico destinado
dcstinado a8 cada
cEds licitante
liciture produz a
píÊcluslo do direito
pneclusao
direilo de
dc apresenta-los.
apÍesqdJos Os
Os lances
lances apresentados
momcnto inadequado,
inrdcqurdo, antes
aFcsortrdos em
cm momento
rtltGs
do inicio
ou
apos
o
seu
término
serio
txinsiderados
invalidos.
início do pram especlﬁco
cspeclfico ou apôs o sar térmim scrlo oonsidendos inv{lidc
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plopost! inicialmente
7.7.1
7.7-l 1l- Caso
inicialmênte mais bem
não enquadrado
etqu.drado como
corno
Câso a
â proposta
bem classiﬁcada,
classifiGada, de
de licitante nao
poÍte ou cooperativa, seja clesclassiﬁcada
Pregoeiro,
microempresa,
microempr€sa, empresa
empÍesa de
de pequeno porte
desclassiÍicada pelo Picgoeiro,
para o
por desatendimento
nao
é
mais
considerada
como
pariimctro
para
dÊsatendimento ao edital,
edital, essa
essa proposta
não
é
âtnçto
F
Fopcta
qu€
efeito do empate
empete de que trata esta clausula
cláusul&
que ttata
7.7.l2—
7.7.1!- Para
P0ra o efeito
ilcÍn anterior.
efÊito do empate,
mpatq no caso
ds desclassiﬁcacao
desclassilicaÉo de
dc que
trat! oo item
mtrrior, aa
crso da
proposu
passâ
póxim8
melhor
mclhor proposta passa a8 ser
seÍ a da
da proxima licitante
licitentê nio
nto enquadrada
enqurdroô como
cfio microemprcsa.
miroêmpÍesÀ
pcqueno porte
pone ou cooperative,
itÊm
empresa
no
item
7.7.6.
unpresa de
& pequeno
cmpcrütiv& observado
obsêrvado o previsto
FÊvisto
7.7.13
7.7.13 -- No
micÍoêmpÍess"
No caso
caso de
de oo sistema
sistemr eletrdnico
elêtÍônico nao
ntro convocar
convoclr automaticamente
automrticamente aI microempresa.
pcqueoo porte
poÍtÊ ou cooperativa,
'!hat dc
ÍncnslgÊns",
empresa
emprcsâ dc pequeno
ooopaÍltiva, ao
âo Prcgoeiro
hrgociro oo fora
farô através
arravés do “chat
& mensagens“.
que
7.7.14
da
convocacio
dc
que
trata
o
item
7.7.13,
a
microempresa,
?.7.14 -- A
A partir
ds
7.7.13,
êmpÍesâ de
dê
tratÂ o item
a micramprçsa, empresa
frtir conyocaÉo dc
p€$rcno porte
prte ou cooperative,
(quaÍenta ee oito) horas
püa oferecer
pequeno
coopêrativa. tera
hoÍEs para
inlbÍior aà
tcni 48 (qtiarenta
ofercc.Gr poposta
FopoíE interior
pem
pÍeclusào
entao
de
mensagens“,
sob
pena
de
preclusao
dc
enüo mais
mris bem
b€m classiﬁcada,
classificads, através
atravê do “chat
de
de seu
seu
'th8t de mensagens", sob
direito.
dircito.
pêquêno porte
7.7.15
poÍte ou cooperativa
?.7.15 - Caso
Coso ao microcmpresa,
micÍoempÍesr, empresa
emp|rsâ de
cooperâtiva exercite
exercite o
o seu
seu direito
direilo
de pequeno
psíir da
de apresentar
aFcs€ntrÍ proposta
hsn classiﬁcada,
teni, aa paitir
da apresentacao
aprcsenlaçto desta
desu no
classificada, tent,
Foposta inferior aa mais bern
'that de
paÍa encaminhar
“chat
dê mensagens“,
mensagens", conforme
conforÍne estabelece
eísbelec€ oo item
item 7.7.14
7.7.14 deste
deste edital
edital para
emâminhar a

I

I

pÍoposta de precos,
hsbilitraçâo ee proposta
prêços,
documentacio
docutlleDtrÉo de
d€ habilitacao
julgameoto da
pequeno porte
pone ee
7.7.16
7.7.16 -- O
O julgamento
dâ habilitacio
hâbilitaÉo das
das microempresas,
microempresas, empresas
empresas de
de pequeno
cooperativas
coopeÍstivas obedecera
obcdeccrá aos
aos critérios
critérios gerais
definidos neste
n€ste edital,
edital, obseivadas
observadas as
as
çnis deﬁnidos
juridica
pôniculaÍidades dc
pessoe juridica.
particularidades
de cada
csda pessoa
7.7.17 -- Havendo alguma
algma restricao
restÍição na
m comprovacao
rÊgularidsd€ ﬁscal,
fiscal, sera
seni assegurado
assegundo as
às
compÍovação da
da regularidade
poÍte ee cooperativas um
05 (cinco)
microempresas,
micÍoêmpÍEs&s, empresas
empresas de
de pequeno porte
um prazo adicional de 05
peÍa aa regularimcao
partir da
dias
dias uteis
úreis para
regularização da
ootificaçào da
dâ documentacao,
documenhção, contados
contados aa partir
da notiﬁcacao
píam de
poderá ser
irregularidade
inegularidade pelo Pregoeiro.
PregoeiÍo. 0
O prazo
Írteis podera
ser prorrogado por igual
igul
de 05 (cinco) dias
dias fiteis

manife§ado expnessa
periodo se
se houver manifestacao
exFessa do interessado
iltêÍessado antes
ürtes do término
téÍmino do prazo
Fazo inicial.
pÍeüsto acima
7.7.17.1
7-7-17.1 -- A nio
úo regularimcio
rcgulari:ação da
d8 documentacio
documentsÉo no
no prazo
EciÍn8 implicara
implicad na
m
Fazo previsto
prejúzo das
prEüstEs no
llo art.
8l da
decadéncia
dec{dênciE do
do direito
dircito aà contratacao,
contratrÉo, sem
son prejuizo
art 81
da Lei
das sancdes
saDções previstas

^

8.666193,
8.6ó6r'93, sendo
sendo facultado aà Administracio
Adminisrração convocar
convocar os
os licitantes remanescentes,
rem8nescentes, na
nâ ordem
ordem dc
de
psrE contratacao,
classiﬁcacio,
classificaçãq para
conüal8do, ou
ou revogar
ÍEvogar aa licitacao.
licit!ção.
7.87.& O sistema
siíem8 informara
infoÍmrÍá aa Carta
CartE Proposta
Propoda de
de menor valor imediatarnente
imediatame e apds
após o
o encenamento
enceÍralne o
lrrrces ou,
pclo Pregoeiro
da etapa
etrpe dc lances
or1 quando for o
negociaçâo ee decisao
Prcgocio acerca da
o caso,
caso, apos
apos negociacio
decisão pelo
aceitacao
scêitaÊão do lance
l8Írcê de
de menor valor;
valoc
7.9- Declarada
De€larada encerrada
erpenada aI etapa
etapo competitive,
competitiv4 com ou sem
sêm lances,
lances, ec realizada
realizada aa classiﬁcacao
classiÍicaçâo
primeiÍo
ﬁnal
das
Cartas
Propostas,
o
Pregoeiro
examinara
a
aceitabilidade
do
primeiro
classiﬁcado,
fiÍl8l das C8Ítrs PÍopostas, PÍegcim exâmimrâ 8 sceitrbitidâde do
classificado,
quento a
geço e o valor
especialmente
espêcidmente quanto
à conforrnidade
conformidrde entre
enuc aE Carta Proposta/oferta
ItopostE/oferla de menor preco
púra aI contratacio
planilhr anexa
estimado
êsrimado para
clmÍataçAo constante
constr c da
da planilha
mêxa ao
ao Tenno
TêÍmo de
dê Referencia
Reêrência ee ar sua
srn
motivsdrmentc aa respeito.
conformidade,
conformidadq decidindo
decidindo motivadamente
Íespêito.
pr€ço inexequivel
T.lO Tratando-se
poderá determiner
7.10Traturdo-se de
de preco
inexcquivel ao
ao Pregoeiro
PÍegoeim podera
determinar ao
ao licitante
licitrntê que
$Ê
pr8zo aI ser
pena de
comprove
compoyr aI exequibilidade
cxequibilidade de
Propost& em
Íixado, sob
de sua
sua Carla
C.rrta Proposta,
cm prazo
ser ﬁxado,
sob pena
de
desclassiﬁcacio.
d€s0lassificado.
?.10. l. DA ACEl'1‘ACAO
7.10.1.
AcEl'tAÇÃo DA
DA PROPOSTA
PROPOSTA CLASSIFICADA
CLASSIFICÀDA EM
EM PRIMEIRO
PRIMETRO LUGAR:
I.UGAR:
ircxcquivel
que
peços
global
a) Considera-se
inexequivel
a
proposta
que
aprescnte
precos
global
ou
unitarios
Considero-sê
â Fop.st!
§mhólicoq
aprcscntc
ou ünidrios simbolicos,

pÍ€gos dos
irrisorios
inisôrios ou de valor
vslor zero,
zÊm, incompativeis
incürpedwis com
com os
os precos
dos insumos
insumos ee salarios
salários de
ê mercado.
mercado.
quc
acrescidos
ainda
que
o
ato
convocatorio
da
licitacllo
ntio
8cÍescidos dos
dos respectivos
resp€ctivos encargos.
licit!çtro
ercargos eindr
o oto convocatôÍio dr
úo tenlta
tenhr
qurndo se
estabelecido
ê$abelccido limites
limites minimos,
minimos" exceto
exccto quando
ir!írlrções de
se referirem
referircm aâ materials
matêriais ec instalacoes
ê
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gôpno licitante,
quais ele
prrcela ou
licitütc, para
propricdade
ele renuncie
do proprio
c quais
rcnuncic aa parcela
ou £1à lotalidade
toirlidadc da
dú
Fopricdrdc do
Fn os
remunerncio.
~
ÍÊmunertçIo.
(trintr minulos)
porr
pnzo do
b) Caso
ncccssário, facultativamentc
frcultativsmcntr oo Pregoeiro
Prcgocirc abrirn
minutos) para
Crso necessério,
úrid prazo
de 30min (trinta
quc
pmvr
que o detentor
dctÊntor do
de melhor
mclhor lance
lsnc! envie
informado prova de
dc exequibilidade,
excquibiliüdc, devendo
dewndo
cnüc ao
m e~mail
smâil infonnado
demonsuar:
demonstnr
pmdúo do
b.
Planilhe com os
b. I)
I ) Planilha
os custos
custos do
ô produto
de cada
ceda item;
loglstics do
rnunicl;io, evidenciando
mào do
dc ohm
obra
Planilha com custo
a loglstica
b.2) Planilhr
cuslo com
con! â
& entmga
eDúsga no municlpio,
cvidenciando a mio
pessool
empregada
bem
como
os
encargos
aplicados
no
pcssoal
envolvido
com
a
cxecucio
dos
bem
com
a
execçIo
doo
empresrdr
como os cncâÍgos ldicados no
envolüdo
semcos.
scrviçoc
dÊscbssificâÍá a.
cl
c) Nio
NIo sendo
sÊido demonstrada
demonslndt ar exequibilidade
cxêquibilidsde nestes
nêsEs termos,
têrmos, o
o Pregoeiro
PÍegoêim desclassiﬁcaré
p.opostq convocando
atê a apuracio
apnÉo dc
proposta.
do classiﬁcacio
cq ocando os licitantes
licitrntrs remanescentes
Ernrncscrtrtcs na
m ordem
ordcm dc
clrssificrçIo ate
propostr ou lance
qw atenda
proposta
lmcê vencedor que
atcnô o requisito
rcqüsito de
de exequibilidade.
excquibiliôdc.
píoposrE ou o
prcço nﬁo
lancc dc menor
ncnor pmeo
nâo for aceitével,
sc aE licitante
licitantÊ desatender
dcs8têrder is
às
d) Se
Sê aE proposta
o lance
aceitável, ou se
prcpostr ou o lâncc
\€rific&do
subsêquene, veriﬁcando
exigencies
lance subsequente,
exigêncils habilil:at6rias_
hsbilitat&irs oo Pregoeiro
PÍrgocim examinani
exrminad aI proposta
lubilitaçào, na
na ordem
classificaçào, ec assim
rssim
a sua
as condicocs
a
su aceitabilidade
accitrbilidade ee as
cordiçôcs dc
de habilitacio,
ordem do
dc classiﬁcaﬁo,
qlE
luf,ê
satisfaça
às
condiçôes
sucessivamente,
ou
lance
que
satisfaca
is
condicoes
e
sucessiv!trleite, até
até Ia apuracio
apuÍrçfu do
dê uma
mü proposta
ou
troposta
exigéncias
exigêrrciss constanles
coDstrntes no Edital ce seus anexos.
arexos.
poderá negociar
licilante
Ocofielüo as situacio
PregpêiÍo poderé
negocisÍ com
com aa licilanie
e) Ocorrendo
siruaÉo referida
ÍefeÍidr nesle
ne§ê subilem,
sübitem, o Pregoeiro
pars
quê
propoota
rÉlhor proposta.
para que seja
sÊF obtida
obtidr melhor
pÊÍa
novr d& ê hoÍáÍi,o para
f) Hawdo
Havcndo necessidade,
necessidade, oPregoeirosuspcndeniasess.io,
o PÍrgociÍo srqerdeÍá a sessio, infommndo
informando novadataehonirio
a sua continuidade.
continüdade.
propostE nio
passrr 5.
à subsequente,
subsequente, haveri
haveú
g) Sempre
Sempe que a proposta
úo for aceita,
aceitr, e antes
arúes dc
de o Pmgoeiro
PEgoêiÍo passar
pclo sistema, da
pEvisto nos artigos
LC
opcio,
44 ec 45 da
ficto, previsto
aÍigos,+4
dâ LC
opçao, pelo
dE eventual
cvennul ocorréncia
oconêrrcia do empate
çmpste ﬁcto,
csso.
n.
Ír I23, do
de 2006, seguindo-se
seguirdo-se ar disciplina
disciplinr antes
a es estabelecida,
estÂbêlecidÀ so
sê for o caso.
poferido seni
7.1
l- O
7.lllanco ofertado depois
irrctratâltl, nio
rúo podendo haver desisléncia,
desisicocis,
O lance
depois de proferido
s€ni irretrauivel,
pcnalidâd€s constames
dÊsE edital.
editel.
sujeitando-se
is penalidades
sujcitandose o licitante decislente
desistcmc ls
constrnlG dost:
inexcqüvcis serio
scrào
7.l2excessivos
ou
rnanifestamente
inexequiveis
7.12- Os licitante:
licitanics que apnesentarem
maniftstrmcns
ap|lsêntarcm preoos
cxcessivos
Fcços
considerados
desclassiﬁcndos, nio
se admitindo
considerados d€sclassifrcados,
nto se
rdmitirdo complemenmolo
cornplementiçdo posterior.
Dosterior.
que for-em
foltrn simbolicoe,
únbólicoq
7.!3pmqos manifestamente
7.13- Considerar-se-50
monifastam€nte inexequiveis
inexequlvcis aqueles
rquclcs que
ConsideraÍ-se-ão feços
píeços
d6 respectivos
Íespectivo§
irrisorios,
do mercado,
acnescidos dos
inisório§, do
& valor
vrloÍ zero
EÍo ou
incompdra:is com
corn os
os precos de
nreÍcâdo, eÍ€scidos
ou incompatlveis

encargos.
calcar8(§.
píeç{§ superiores
valocs estimados
estimadc
'7.l4cÍxn prccos
superiorcs aos
am valons
7.1+ Nio
NIo setio
sÊÍão adjudicadas
adjudicadas Cams
CrÍtls Propostas
PÍopostÀs com
TeÍmo do
dç Referéncia.
Rcfcênçia"
para aI oonuatacio
cmtÍatado constant:
constsntc da
dâ planilha
mcxa ao
ao Termo
FÍâ
Cmilha anexa
qrr forem
proços registmdos
rcgistrados que
7.l5Serio
oonsiderados
compatlveis
com
os
de
mercado
os
os
de
merE0do
os pnecos
7.15- S€Íão considerados compodveis com
pch Unidade
interrssâdÀ responsive!
tcslondwl
iguais
iguris ou inﬁeriones
inftriores inà media
nédia daqucles
Gc«oÍr intermsada,
daqrclcs apurados
aprados pela
Unidadc Gestora
plüilhÀ
pcla elaboracio
pela
e
emissio
da
referida
planilha.
e
emissão
chbonçâo
d8 cfêridâ
quc liver
ofcrtl com
com menor
7.
16- N!
Na hipolese
7.16
hipólesê dc
licihntç que
tivÜ aprcsenlado
atresêohdo aa oferta
dc dcsclassiﬁcacio
dcsclEssifioEçIo do
do licitante
pon que
qrle seja
scja
valor,
vrlor, o Pregoeiro
Prugocim deverﬁ
deveÍô negociar
negociaÍ diretamente
diÍÊtrmente com
com o classiﬁcado
classilicado subsequente
substquente para
fim do
& conseguir
conscguir
obtida
ofclb que
sur Carta
Cutr Proposta
Propostr anteriorrnente
snterioÍmentc ofcrecida
ofq!êida aa ﬁm
obtiô melhor oferta
$lc aa sua
pÍrço, caso
licibntê anterionnente
â erionrrnte chssificldo.
menor
compatibilidade do licitante
classiﬁcado.
m€mr preco,
ceso nio
não comprovada
compíovrdr ar coorpatibilidrd.

7.17.
?.I7. JULGAMENTO
JULGAMENTO DAS
DAS PROPOSTAS:
PROPOSTAS:
julgrm€nro das
p|opostas pelo
7.17.1
7.17.1 - 0
PrÊgoêiÍo efetuaré
criléÍio do
dc “menor
"mctloÍ pneco
O Pregoeiro
cfcnnrà oo julgamento
dls propostas
Flo critério
Frço por
qlÊ
poMo encaminhar,
pêlo sistema
ro licitante
licilrntc que
lone“,
lorc", podendo
encaminhâr, pelo
siícmâ eletronico,
elêtÍônica, contraproposta
contÍ8píoposb diretamente
diEtâmênte no
prcço
poÍ!
quc
melhot,
bern
lancê
valoÍ
item,
scjs
tenha
apnesentado
o
lance
do
menor
valor
por
item.
pan
que
seja
obtido
prcco
melhor,
bem
rfêÊntido
dc
meno.
tcnhr
prrDtx para
pan a! exocucio
cxÉcuçlo dos
do6 serviqoe.
scÍvigo6, as
ts
assim
sobre sun
êcidir sobre
su! aceitnclo,
lccit do, oosewados
obscnadoo os
<s prams
rssim docidir
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especiﬁcacoes
€spociÍic{çõcs técnicas,
püâmeüos minimos
técnicas parﬁmetros
qualidade ee demais
minimos de
de desempenho
desempcnho ee dc
d€ qualidade
dcmEis
condicoes
edital.
condições deﬁnichs
definidas neste
nesre edital.
7.17.2 - Apôs
Apos 0o encerramento
c[ccÍrEn€nto da
d! smsbsio
scsb6lo de
dc disputa
disprtE ee estando
cstatdo o
valor da
melhor proposta
o valor
da melhor
acima
ÍroÍpstr acima
vdor de
do valor
Pregoeiro ncgociara
a
reducio
do
preco
com
0
seu
detentor.
de referémia,
reHrciâ, oo Pr€gciÍo
proço
nêgocilri E reduçâo ô
corn o seu detêntoÍ.
(h sessio
7.l7.3
ofertas, oo Pregoeiro
7.17.3 -- Encerrada
EnccmdE as etapa
ettpa do
pública ec ordenadas
dc lances
taoc.s da
s.ssâo pﬁblica
Prrgoêim
odenadas as
Es ofcÍtrs,
comprovara
autor
da
melhor
proposta,
avaliada
na
colllpíovrÍú aa regularidade
rcgularidade de
dê situaeao
siturCo do
do 8utor dâ melhor Foposts, avaliada n fonna
forma do
do
Decreto
&crÊto Federal
Fcdcla.l n°.
no. 10.024/2019
10.0242019 ee 8.666/93.
t.6ód93. 0
Prcgociro veriﬁcani,
O Pregoeiro
vqrificard. também,
tlmbém, o
o cumprimento
cunp.imcnto
pen habilitacio
das
d&s demais
d*lris exigéncias
exigênciâs para
lubilit8{âo contidas
contidÀs nos
Ílos itens
itells 6.3
6.3 ao
Eo 6.7
6.7 ee 7.7
7.7 deste
deste Edital.
Ediul.
7.17.4
No
caso
de
desclassiﬁcacao
do
licitante
arrematante,
o
novo
?.17.4 - No caso dc desclassific4lo do licitantÊ üÍcuutante, o no\o licitante
licitrntc convocado
convando
devera
documentacao ee proposta nos
mesmos prams
dcved apresentar
apsentar dcumentrçf,o
pr8zN previstos
pÍeüstos nos
nos m€smos
nos itens
itcr§ 6.3
6.3 ao
âo 6.7
6.2 ee
7.7, as contar
convocacio
pelo
Pregoeiro
através
do
chat
de
mensagens.
cetar da
pêlo
ü clovocaCo
PrEgocio úrsvés do chst de mêt§agcns.
7.17.5 - A inobservancia
ainda oo envio
inohservôncie aos
pasms elencados
âos prazos
clencrdos nos
nos itens
itens 6.3
ó.3 ao
ro 6.7
6.7 ee 7.7,
7,7, ou
ou rindr
cnüo dos
dos
documentos
proposta
de
precos
em
desconformidade
com
o
disposto
docum€ntos de habilitacao
hEbilitlçtro ec da
proposti
d8
de Feços ctlr d€sc!úormidade com o disposto neste
nesE
edital
edital ensejara
ensejarl ar inabilitacio
insbititrÉo do
do licitante
licitinte ee consequente
conscqucnte desclassiﬁcacao
desclassific€çôo no
no certame,
ctÍtrmq salvo
salvo
justificaô ee aceito
motivo devidamente
pelo
Pregoeiro.
dcvr'damentc justiﬁcado
accito pclo Pregociro.
pÍopostr ou
7.
l7.6 - Se
7.17.6
Se a
r proposta
ou lance
lance de
de menor
merpr valor
valor nio
não for
for aceitavel,
eceitável, ou
ou se
sê o
o licitante
licitmte desatender
desatendeÍ as
às
exigéncias
examinara aa proposta
ou
o
lance
subsequente,
veriﬁcando
exigÊrciss habilitatorias,
hâbilitrtóÍia.s, oo Pregoeiro
Prcgeiro examimrá
FopostE oü o l8tr8 subsequente, verific.ndo
aa sua
na ordem
sua aceitabilidade
pÍo*do àa sua
rceitabilidade ee prooedendo
srn habilitacio,
húilitaSo, m
ordem de
de classiﬁcacao,
classiÍicaÉo, ee assim
sssim
sucessivamente,
uma
proposta
cu
lance
que
atenda
ao
edital.
$cessivaDqrtc, até
EÉ a
r apuracao
aptlraQao de
que
de ulna Foposta ou lance
atends ao cditsl.
7.17.7
aqui dispostos,
?- 17.7 - Considera-se
Comiderrse inaceiuivel,
psla todos
iosceiúyel, para
todos os
píopostÂ que
que nio
os ﬁns
fitls squi
dispostc, a8 proposta
nào atender
delder
as
exigéncias ﬁxadas
as cxig&rias
fixadas neste
neste Edital.
Edihl.
7.17.8 - Havendo
tlawndo lances
lances no
no tempo
remrlo de
de disputa
disputa da
pÍoposta ﬁnal
píÊças do
da sessao
sessão prilblica,
fiml dc
de precos
do
Éblica, aI proposta
licitante delentor
totais ajustados
detentoÍ da
da melhor oferta
ofeÍta devera
deveÍá ter
t€r seus
scus valores
valores unitarios
unitários ec totais
ajustados de
de forrna
forma

que os
pÍeços do
que
os ajustes,
os prooos
de cada
cada um
urn dos
dos itens
iteos nﬁo
qjusres" inexoquiveis
úo recultem,
rEsultfiL apos
apos os
ircxequiveis on
ou

superﬁnurados
7.
l7.8.l. Deﬁnido
ﬁnal da
?.17.t.1.
Dcfinido o valor
vdor finrl
dt proposta,
o Pregoeiro
PÉgoêim convocara
p.n anexar
convocrrâ oo arrematante
rlÍcmltrnte para
rncxâr
Dmpost& o
plúp.io do sistema,
em
prazo de
de
precos
cm campo
cEmpo proprio
(vinle ec quatro)
sistcm8. no
no pnzo
24 (vinte
qusüo) horas,
de ate
8té 24
hoÍas aa proposta
dc
Plopostr
Ê!çs
com os
irltimo
lance
ofertado.
os respectivos
rcspoctivos valores
valoÍÊs readequados
t€âdcqqad$ ac
m último lrncc ofeÍtado.
7.
I 7.9. A propostr
proposta devera
l. deste
7.17.9,
dcvGr{ ser
sêI anexada
atrxaà em
etn confonnidade
coofoímidrdê com
com 0
itcm $.l
5.1 l.
o item
dcstc edital.
cditrl.

ç

OBSERVACOES:
OBSERVAÇ1CES:
hipotese de
ato, este
seni
a) Na
Nr hipótese
de nio
não haver
hswr expediente
exocdie e na
pân a! realizacio
m data
dúE designada
d.sigrude para
Galizrdo do
do rb,
estê sÊrú
princirc
realizado
no
primeiro
dia
ittil
subsequente,
no
mesmo
horario.
rcdizado m
dir útil suü6.qu6tÊ, no mcsno hoÍário.
b)
As licitantes
secsio
b) As
licitr cs encaminhario,
ênclminhrÍlo, até
aé ar data
ôtr ec oo horario
hoÍório estabelecidos
esEbelccidos para
âbcnurr da
da s€ssào
Én abertura
prüülica, exclusivamente
priblica,
por
meio
do
sistema,
os
documentos
de
habilitaﬁo
e
a
proposta
com aa
por
ctrclusinmqE
meio do ssrrm|' os dooumcntos dc hlbilitrso c r gopocla com
descricio
objeto ofertado
dcscrifo do
do otjao
prcço.
ofenxlo ee oo preco.
c)
proposta
acompanhada
de habilitado
meio de
proposra
c) O
O envio
coüo da
dr
rolnprnbd! dos
dos documentos
docuncotG dc
húilitado ocorrera
pr mcio
oconcrô por
dc
chave
senha.
charc de
dc arxsso
rcesso ce scnha.
d) Os licitantes
os documentos
licitrnts poderio
podcrào retirar
rqtinr ou
ou substituir
substituir as
as propostas
por
documcntos de
dc habilitacao
hsh-libçào por
fopostrs ee os
eles
hérmino do
do prazo
recebimento.
elês apresentados,
.prEsÊitsdo§, até
pÍrzo para
até o
para rccebimcnto.
o término
e)
Nlo sera
nessa etapa
classiﬁcacao cnte
entre as propostas
c) Nao
scd cstabelecida,
errbclccidf rcssr
ctrF do
do cename.
pposüs
c!Íllmc ordem
o[dalr de
dc chssificreao
apresentadas.
que somÉntê
somente ocorrera
apos
a
realizaclo
dos
procedimentos
de
negociacio
rLpírsênnÔ§. o qtt
mtrlra rpôs r Edizr0ao dc pmccdüncntos ncgoêirdo ec
julgrnr.nlo
píoposh.
julgamento da
ô proposta
D
Os
documentos
que
compoem ar proposta
e ae habilitacao
melhor classiﬁcada
que cÍmÉcm
Os
docum€ntos
prcpostr c
0
hrbitirção da
d. licitante
licitrnE mclhor
cl0ssiÍic.ô
pngciro
somente
para rvdirçIo
avaliaclo pelo
accsso pirblico
somc c serlo
sÊrlo disponibilizados
disporibüizedc pn
pelo Pregoeiro ec para
prn.ocs$
püUico apos
rpós oo
encerramento
cnocmnclio do
do envio
cnüo de
dc lances
lüccs
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prcgão sera
1.7- 13t & ENCERRAMENTO
ENCERRAMENTO DA
DA ssssﬁoz
SESSÃO: Da
DE sessio
sessão do
do Pregio
scrá lavrada
lavrada ata
Ett circunstanciarh,
circuDstanci8da,

que menciomra
menciomrú os
06 licitantes
licitsntes credenciados,
cÍsdenciados, as
as Cartas
CaÍtss Propostas
veÍbsis sucessivos,
PÍoposlss escritas
escÍit s ee verbais
sucessivo§, na
m
ordem
ordern de
dc elassiﬁcacao,
chssific{eo, aa analise
para habilitacao
ardlisc da
dE documentacio
documentr$o exigida
habilitaçâo ee os
exigids para
os recursos
ÍccuÍsr}s
interpostos,
inteÍpdoG, devendo
dâ,etdo ser
seÍ as mesma
m€§llr obrigatoriamente
pclo Pregoeiro
obrigEtofiamente assinada,
essinrd& ao
ao ﬁnal,
Íiml, pelo
Pregairo ee sua
srr
EquiF de
Equip:
dc Apoio.
7.l8.l7.lt.l- A0
Ao ﬁnal
fiml da
ô sessio,
sêssão, caso
ceso nio
prcço ﬁnal
nlo haja
htja intencio
intençào de
& interposicio
inrcÍpoGi@ de
de recurso
rccurso e
e oo preco
6ml
sêja compativel
pÍrços de
seja
para
a
contratacio,
sera
feita
pelo
comFtivÊl com
clm os
os precos
mcrcado previstos
pârs
dc mercado
pelo
a
contÍstâçÀo,
scrâ
feitl
PIrüstos
Pregoeiro
udicacao ao
certame
e
encerrada
a
reuniao,
apos
PrcSoeim a
! adj
rdjudic!çfo
80 licitante
licitrnte declarado
dcclarado vencedor
vencedor do
do ceÍtür€ e encerrada a rcuniào, após
pÍoccsso, devidamente
oo que, oo processo,
dcüdrrí€otr instruldo,
inshddo, sera
scrá encaminhado:
êncaminhado:
a)aoP|egoeiro,paraﬁr|sdeanaliseeparecer,
a) m Prcgairo, para fins de aoálise e püEcsr,
rà(s) Secretaria(s)
b) e depois
&pds a(s)
Socrcuria(s) competentes
cxlmFt€tles para homologacio
homologado ee subsequente
suhsêquenE formalizacio
foflnalizaCo da
da
Contrato.
Contratopmpostas de
7.
19- SUSPENSKO
7.19SUSPENSÃO DA SESSAO:
SESSÃO: O Pregoeiro
negociro podera,
poder{ para
pera analisar
aaalisar as
as Cartas
Cartas Propostas
de
píDços eê seus
precos
sel§ anexos,
strexo§, os
os documentos
docunemc de
de habilitacio
habilitsdo ou
psr€cerEs
ou outros
orüos documentos,
docune o§, solicitar
solÊitar pareceres
tecnicos
técnis ec suspender
srydcr as sessao
prÍ8 realizmcao
scssão para
nalizrÇào de
dc diligéneia
diligênoia aa ﬁm
fim de
mdhoNrs subsidios
dc obter
oà{ü melhores
subsldios
psÍ! as
para
&s suas
surs decisoes.
decisõcs.
7.l9.l7.19.1- O
pod€ú para
O Pregoeiro
PrEgociro podera,
psÍr analimr
amlisar as
prços ee seus
as Canas
Críos Propostas
Propostas de
de precos
scus anexos,
sn€xoq os
os
documentos
técnicos
e
suspender
aE
documento6 de
de hahilitacao
hsbilitrção ou outros
oúÍos documentos,
documentos, solicitar
solicibr pareceres
técnicos
e
suspendeÍ
DâÍeceÍBs
pan realizacao
sessao
do
obter
melhores
subsidies
para
as
suas
decisoes.
scsslo para
rcalizaçIo de
de diligéncia
diligêrcir aa ﬁm
fim dc obtcÍ Ínêlhorcs subsldios pân is suas decisôcs
7.l9.27.19.2- No caso
c&so de
dc desoonexao
descooexio do
pregoeiro no
do pregoeiro
no decorrer
deconer da
da etapa
€iâpâ de
de lances,
larccq se
o sistema
sistmE
se o
pcrnrnccer acessivel aos
eletrilnico
eleuônico permanecer
rc PROPONENTES, os
oc lances
lanccs continuario
continrnrío sendo
scndo recebidos,
rccebidos,

pÍejuízo dos
sem
sÊm prejuim
do§ atos
atos realizados.
Í€alizado§. Quando
pregoeiro persistir
pcrsistir por
por tempo
desconexão do
do pregoeiro
tempo
Quatdo aI desconexao
superior
na
fomra
eletronica
podeni
ser
suspensa,
superior aa dez
dez minutos,
minutos, aa sessao
sessâo do
poderá
do prego
na
foma
elctrônica
seÍ s§'pensa, ee
FEgeo
reiniciada
comuniwgio
expressa
aos
operadores
representantes
dos
reiniciada somente
somente apos
após comudq{ío eqí€ssr ros operadoÍ€s repÍes€ntantes dos panieipantes,
psniciporltss,
auavésdemmsagemdeu6mm(Chat)diwlg1ndodamehomdarmbermmdasessio.
aravcs dc neasagcm elcüfuics (Cbt) divulgsrdo dsr& e hors d8 ,rabcÍtuÍE da sessâo
pÍopo§trs/ofeÍtls we
7.20 -- nas
julSamerÍo das
1.20
DAS CONDICOES
CONDIÇÕES GERAIS:
GERAIS: No
No julgamento
d.s Cartas
caÍrâs Propostas/ofertas
sÉÍá
declarado
declarado vencedor
vencedor oo Licitante
Licitante que,
qrlc, tendo
tardo atendido
atcndido aa todas
todas as
as exigencies
exigêncies deste
desfe edital,
editrl,
apresentar
píeço por item,
8pÍrserúrÍ menor
rnemÍ preco
item, cujo
cujo objeto
objeio do
do certame
ceÍtsme a8 ela
eh sera
seÍá adjudicado,
r{udicado, caso
ca-so nao
nâo haja
haja
interposicao
inlcrpciÉo de
trcurso administrative.
dÊ recurso
administativo7.20.
l- Nio
7-20.1Nto sezio
seÍlo consideradas
co sidersdss ofertas
pÍwiíss neste
ofertls ou
ou vantagens
vantagens nao
Íúo previstas
Íl€ste edital.
editsl.
7.20.2- A intimacao
dos
atos
proferidos
pela
administraeao
—
Pregoeiro
intimEçào d6 atc tro&Íidc pela aóninisração
Prcgociro cu
ou Secretaria
Sccrs*iria — sera
será
pregão
poÍ meio
feita
do
Sistema
de
Pregao
Eletronico
feits por
meio de
& divulgacao
diwlgaçno na
m INTERNET,
INTERNET, através
8través do Sist€m8 de
Eletr$nico
(licitações) da
(licitacoes)
dE Bolsa
Bolss Brasileira
Br8silêira de
de Mereadorias
Mercadorias -- BBM
'thEt" de
BBM no
Do “chat”
mrnssgcfli ee mediante
mcdianE
d€ mensagern
pregoeiro
aﬁxacao
Pregoeiro
da
afixrdo de copia
cóÍi8 do extrato
exttlto resumido
ÍEsumido on
ou da
dE integra
integÍa do
do ato
alo no
no ﬂanelografo
Ílanelógrafo do
do
d.

Prefeitura
PrEfeituÍa de
de Crateils,
Clateús on
ou Diario
Diririo Oﬁcial
Oficial do
do Municipio,
Municlpio, oonforme
conformc 0o caso.
caso.

8.
RSOS
& DOS
Ix)S RECU
RECUR§OS
8.1. Pnoferida
Prcferide aa decisao
decisão que declarar
declrrar o
o venoedor,
vencedor, o
poÍ meio
o Pregoeiro
Prcgoeiro informara
informará aos
aos licitantes,
licitrntes, por
m€io
de
que
poderio
interpor
recurso,
imediata
e
motivadamente,
de mensagem
mcnsrgan lancada
lançada no sistema,
qoc
siscrrl!,
@ÍIo intcÍpoÍ rEcuÍso, imedittr c motivldâmcnte,
com
com registro
Íegisírro ch
dr sintese
síntese das
pópio do
d&s suas
surs runes
Ílzõ€s em
poÍ meio
em campo
campo proprio
do sistema,
sisens" por
meio eletronico,
elqfônico,
utilizando
disponibilizado
no
pra tanto,
utilizando para
tr o, exclusivamente,
exclusivrm.llE, campo
asmpo proprio
siícÍm
FópÍio disponibilizâdo m sistema
www.bbmnetlicitacoes.com.br,
do
prazo
de
até
www.tümneúicitacoes.com.bÍ, dentro
(rintr) minutos.
dcnúo do plazo de sté 30
30 (trinta)
minúos. Ficando
Fic8ndo os
os demais
d€mris
licitantes
licitsnt6 desde
logo intimados
pn se
d6dc logo
intimdm para
sc desejarem,
descjarcrn, apresentar
aprescntrr suns
su&s contrarrazoes,
cllttr!ÍÍEzocs no
no prazo
prazo de
dc
trés
üês dias,
diax contado
contrdo da
pÍrzo do
dr data
darr ﬁnal
fiml do
do prazo
do reconente,
rrcofirntÊ, assegurada
asseguÍrds vista
üstr imediata
imcdi*a dos
dc elementos
eiemcntos
indispensaveis
ittdispasávêis aà defesa
dc&ss dos
doc seus
scus interesses
inErtsscs
8.2.
E,2. Os
Oc memoriais
ncmoriris dc
dc recurso
rccurso e
c as
rs contran-azﬁes
oootr!ÍÍrrõGs deverao
dêwÍô ser
scÍ oferecidos
omos exelusivamente
poÍ
cx€{.§ivrncnG por
meio eletronico,
clcuürico, no sitio,
sltio, www.bbmnetlicitacoes.com.br,
www.bbmEüicitrcocs.com.br, opcao
op0lo RECURSO,
RECURSO, ec a apresentaclo
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pua
pegas antes
medirnle envio para
do
documentos relativos
de dosumenlos
indicedrs, se
houvÊr, serrl
sêI{ efetuada
efeturdr mediante
rchüvos as
às pecas
mtes indicadas.
sê houver.
ÍÊsFmúvÊl
o e-mail
prnch‘c|‘|@gn|a£l.corn.
êmeil oﬁeial:
o{icirl:rlrrrcü@tr
acon das
d.s 08h
oth as
üs 14h,
l4h, aos
ios cuidados
cuidâdos do Pregoeiro
PÍ§goêiÍo responsavel
pcgoeiÍo
pelo certame.
pnms estabelecidos.
quÉ autoriaado
certünc. observados
obsüvrdos cs
m prazos
ostrbclecidos. desde
dêsds que
rutorizldo pelo pregoeiro
8.3.8,3.. DA
DÀ FORMALIZACAO
FORMÀLIZAÇÁO DO
Do RECURSO
RECTJRSO AMINISTRATIVO
AMINISTRATIVO (MEMORIAS
RECURSAIS):
pÊtigto confeccionada
8.3.1.
t.3.1. Somente
Somentt serao
sÊÍlo aceitas
acÊitrs as
confecciomdr em
êm maquina
máquim
ü objecoes
objêÉês mediante
mêdirntÊ peticlo
qu€ preencham
pIeemhEm cs
dltilogrtllca on
imp{essora eletronica.
nlo lavavel.
l0vóvÊ1, que
os seguintos
seguintes
datilognltica
ou impressora
elêtrônicr. em
êm tinta
tinh nﬂo

requisites:
reluisitm:
a)
s) O endcrecamento
ftegoeiÍo Oﬁcial
Pr€&itwa de
elldenaünênto ao
ao Pregoeiro
Offsid da
dr Plefeitura
d€ Crateﬁs;
Crstêüs;
precisa ee completa
(mmponhado dos
b)
b) A
A identiﬁcacao
identificação prccisa
compleE do autor
r€pÍEsmtsnte legal
legd (acompanhado
aúor ee seu
sêu representante
pofissâo,
documentos
documeutos comprobatorios)
comfobstôrios) se
ÍoÍDe, prenome,
ciü|, proﬁssio,
se for o
o caso,
caso, contendo
contêDdo o nome,
I[Enomq estado civil,
domicilio,
domicílio, numero
númem do
do documento
documerto dc
de identiﬁcacao,
idêntific&ção, devidamente
deüdamerúe datada,
dstâdÀ assinada
assimda dentro
denúo do
prazo cditalicio;
ediu.licio;
quais os
c) O ﬁito,
fato, 0
o fundamcnto
furdamento juridico de seu
seu pedido, indicando quais
os itens
ilelts ou
ou subitens contra
contra

razoados;
rozoedos;
p€dido, com suas
d) O pedido,
sües especiﬁeacoes.
espôcificações.
8.3.2.
rccursos interpostos
prszos nao
t.3.2. Os
Os recursos
inlerpostos fora
foÍa dos
nio serﬁo
dos prazos
s€râo conhecidos.
conhecidos.
8.4.
E.4. A
À falta
fslta de
d€ interposicio
interposiçào de
de recurso
ÍÊcuÍso importara
impoÍraÍá a8 decadencia
decadência do
do direito
direito de
de recurso
Écurso ee ao
âo
Pregoeiro
certame
ao
vencedor,
na
propria
sessio,
propondo
aà
PrcgoeiÍo adjudicara
pópria
propondo
adjudicani oo objeto
objelo do
vencedo(
na
ses§o,
d,o ceÍtEme ao
procedimento licitatorio.
autoridade
EütoÍidsê competente
compebnte aI homologacio
homologdo do
do procedimento
licitató.io.
quando mantiver
8.5.
8.5. Na
Na hiporese
hipôtese de
interyosiçào de
m8ntivcr sua
dc interposicao
dê recurso,
Iccurso, ao
ao Pregoeiro
Pr€go.irc quando
sur decisao,
dccisàq
(AÍ. 13,
encaminhara
encaminhÂrá os
os autos
sutos devidamente
devidrmentê fundamentado
fundamentado AÀ autoridade
&úoridrde competente.
competeme. (Art.
13, IV
lv do

Decreto
DecÍÊto Federal
Fcderal n°.
no. l0.024l'2019).
10.0242019).

8.6.
t.6. O recurso
rtcurso contra decisao
deciseo do Pregoeiro
PÍêgoêirc tera
terá efeito
eêito suspensivo
suspÊnsivo ee o
o seu
s€u acolhirnento
rcolhiÍne o resultara
Í€sultrú
iavrlidaSo apenas
na
na invalidacio
iltsusccdvÊis de
apnas dos
dos atos
alos insuscetiveis
de aproveitamento.
spÍoveitanct o
q constatada
8.7.
decididos
t.7. Uma
Um8 vez
dcrididos os recursos
rÊcuÍso6 administrativos
ldministrativos eventualmente
evÊntualmcnb interpostos
intcÍpostos e.
constrhd! aa
'rêz
ÍÊgulsridrde dos atos praticados,
praücados a8 autoridade
püblico, adjudicara
regularidade
intercssê pitblico,
autoÍid8d. competente,
compêtênlÊ, no interesse
adjúicarâ o
objeto do
pÍo.,edimento licitatorio.
do certame
ceÍlsme aà licitante
licitrntc vencedora
vencrêdoÍr ee homologara
homolog8rá o
o procedimento
licititório.
8.8.
t.t. O
O acesso
acesso a
à fase
hse de
de maniﬁestacﬂo
mani&shslo da
intcnçio dc
rccurso sem
licitrntês.
dE intencﬁo
de recurso
scrá assegurado
asscgundo aos
ros licitantes.
8.9.
prazo
para
recursos
sobre
assuntos
meramente
protelatorios
ou
pram
püâ
pÍdclâtórios
qurndo
t.9. Nao
Nlo sera
sêtá concedido
concedido
ÍrcuÍsos sobre sssuntos mêfenênte
ou quando
jusificede
rüo justi ﬁcada ar intencao
pêlo proponente.
pÍopronênte.
nao
intcnçâo de
intclpoÍ o
de interpor
o recurso
rcourso pelo
810devidamente
por representante
E.lG. Os
Os memorials
Íncmoriâis deverao
dêvülo estar
csttr dcvidamcnte assinados
assin:dos por
rÊFesentr e legalmente
le8slmênc
hâbilitsdo. Nao
Nio serao
habilitado.
sêrào admitidos
rtcursos apresentados
lcgol elou
admiüdm recursos
aprcscntados fora do prazo legal
ey'ou subscritos
suhcritos por
representante
pÍocêsso para
psn responder
peh
ÍÊF€sêntrntc nao
nlo habilitado
hrbilitodo legalmente
legalmcntÊ ou
ou nio
nâo identiﬁcado
idÊntifiordo no
nô proeesso
Esponder pela
Licitantc.
Licitrnt .
grsu de
8.11.
8.1 L A decisio
docisão em
em grau
de recurso
recurso sera
seú deﬁnitiva,
definitivs, ee dela
dela dar-so-a
d8Í-sê-á conhecimento
conhecimento as
6 licitantes,
licitsntes
no
oo endereco
eletônico http:/!municipios.tce.ce.gov.brﬂicitacoesf
etrdêrÊç! eletronico
http://munioipiostce.ce.gov.bríicita.!€d -- Portal
Portal dc
Licitações dos
doa
de Licitacﬁes
Municipios
Municipios do
ô Estado
Estado do
do Ceara,
Ceaú bem
bem como
como no
no site
siG oﬁcial
oficisl do
ô municipio:
municilio:
http:!!www.carire.ce.gov.brl.
hltp://utrw.caÍüe.ce.gov.br/- E ainda
pÍópíio do sistema
promotor. Podendo
Podendo ainda
airdE no campo
csmpo proprio
ainda
sist€ma promotor.
qulndo informado
ser
pêlo recorrente
pêçâ recursal.
ser encaminhado no
no endereco
endeÍoço de
de e-mail,
êmâil, quando
informrdo pelo
ÍecorÍente na
na peca
Íecursâl,

9.
(s) DOTACAO(Ol1S)0RCAMENTARlA(S)
9. on
DÂ rs)
DOTAçÃO (ÔE$ ORÇÂnrENTÁruAG)
9.1. O
Registro de
prÊvi§o orcamentaria.
porque nao
O Sistema
Sistcmr dc
de Registro
de Precos
PrEços independe
indepede de
lsso porque
não ha
há
de previsao
oEamendri& lsso
obrigatoriedade
ponsnto nao
obÍigatoÍiedrde da
d8 contratacao,
contrstrçãq portanto
rio ha
M necessidade
necessidade de se
se demonstrar
d€monstrsÍ a existéncia
existàlcia de
recurso.
ÍêçuÍ30.
jEneiÍo de 2013, que
9.2.
9.2. Com
Com base
brce no
no art.
an. 7°,
7, §§ 2°
2" do
do Decreto
Decrúo Federal
Fsd€Ísl n°
n" 7.892
7.892 dc
& 23
23 do
de janeiro
Regulamcnta
Regulamenta o
o Sistema
SistemE de Registro
Regisüo dc
preüsto no
Preços previsto
Ío art.
15 da
Lei n°
no 8.666,
8.6ó6, dc
2l de
de Precos
aí. 15
da Lei
dc 21
de
‘I1FÁBlO
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p.Ecêihr8: “Na
prc(Ír§ rrdo
,úccstátio indicar
irüli.w ao
licira&t para
regi$tro de
de precos
,úo éé necessririo
de I993,
1993, preceitua:
"lva l'icr'ra;-do
junho de
Nru regisrro
que somente
ou outro
ouln,
orgorcntôrio, que
o Ío rúlizaçõo do
do comram
çl»úmk, rm
doraeiio
dotação orcumenrdria,
sonene seré
*ná exigida para
Inm aformalizacdo
rnsrrumenro
irrsrrurrlento hébif".
Mbif .
poIs estr
9.3.
esta
9.3. As despesas
dE dotacao
dotação consignada
cüsigDsda para
d€s!Êsas do exercicio subsequente
subsequdrtê correrio
coner{o ità conta
conta da
atividade,
atiüdade, ﬁcando
ficando adstritas
adslÍihs ao respectivo
rÊspectivo crédito
cédiro orcamentario.
orçamentário.

DlJcÊNcrAs, nnvooncio
REvocAÇÂo EE
10.
lo. ESCLARECIMENTOS,
EscLAREcrMENTos, rnrnucnncito,
npucNAÇÃo, nruonucms,

ANULACAO:
ANULAçÃO:

\.,

10.1.
IO.I. DOS ESCLARECIMENTOS
ESCIÁRECIMENTOS E RESPOSTAS:
por meio
pora abertura
(ttês) dias
l0.l.lI0.t.l- Ate
Até 03
03 (trés)
diss uteis
ri(êis aô data
dâta ﬁxada
fixada para
abetun da
da sessio
sessâo pirblim,
Fiblica, por
juridica
qulqwr pessoa
pessoa fisica
podcni solicitar
ao ato
solisitrÍ esclarecimmtos
ssclalecittleítG ao
eletronico,
ﬁsica ou
elettônico, qualquer
ou juridica podeni
(tut 23
convoeatorio
23 do Decreto Federal n°.
convocatóÍio deste
d€s1e Pregio.
Prcgão. (Art
n'. 10.024/2019).
10.0242019).
prazo dc
pedidos de
no prazo
dois dias
dias uteis,
úteiq
l0.l.210.1.2- O Pregoeiro
Plegpeirc responder:-'3
responderá aos
esclErEoimentos no
de dois
aos pedidos
de esclarecirnentos
poderá requisitar
subsídic fomais
formais aos
contado
contado da
da data
data de
de recebimento
Íec€bimento do
do pedido,
Íequisitar subsidies
@ido, ee podera
pe!8
(Ân
n1
23
lo
do
DecrEto
recponsaveis
Federal n°.
Íesoorrsáveis pela elaboracao
elaboraçâo do
do edital
editrt ee dos
dos anexos
anexos (Art. 23 §§ 1° do Decreto Federal
10.024/2019)
ro.o242ol9)
ünculuão
e vinculario
0. 1.3I .3- As respostas
reslnstEs aos
sislelll8 e
II0.
aos pedidos de
dc esclarecimentos
esclarecimemtos serio
s€rlo divulgadas
divulgÊdas pelo sistema
ponicipo €§ ee aa administracﬁo.
(An. 23 §§ 2°
FedeÍal n".
10.02412019)
os
n°. 10.024/2019)
os participantes
sdministaçIo. (Art.
2" do Decreto
Decrero Federal

10.2.
na IMPUGNACAO:
ro2. DA
ftTPUGNAÇÃo:
Adminisüa0to
10.2.
dc licitaÉo
licitacio perante
I 0.2. 1I - Decaira
Dccrid do
imp{rgmr os
do direito
diEito de
de irnpugnar
os terrnos
tcÍmos do
do edital
cdibl &
Franle aI Administracao
quslquer pessoa
pessoâ por meio
píeüstr no
snteÍioÍes aà
qualquer
m€io eletronico,
eletônico, na
ns fonna
foÍma prevista
no edital,
editrl, até
aÉ trés
úês dias uteis
Írteis anteriores
pola abertura
püblico, hipotese
tÊo
data
tal
ccmunicacﬁo
nao
tera
efeito
fixsda para
abÊrtura da
sessto publica,
hipótêse em
em que
comunicaçâo
tcrá
cfêilo de
dÀtE ﬁxada
da sessio
$Ê
(AÍt
recurso.
Iecurso. (Art. 24 do Decreto
DecÍeto Federal
Fed€ral n°.
10.0242019)
no. 10.024/2019)
participr do
pelo licitante
ntro o
impedirâ dc
I0.2.2o impedira
10.2.2- A
À irnpugnacao
irnplrgnção feita
feib ternpestivarnente
licitr e nae
de participar
tcrnpestivrmcnte pelo
julgado
pmctsso
pêrtin€nte.
processo licitatorio
licitatóÍio ate
até o
o transito
rânsito em
em julgado da
d8 decisao
d€cisão as ela
€ls pertinente.
pê16
possui efeito
l0.2.3impugnacao nao
10.2.3- A
A impugnaçào
nào possui
Prcgoêiro, auxiliado
.u\ilirdo pelos
cÊito suspensivo
suspcnsivo ee cabera
cabcrá ao
ao Pregoeiro,

responsaveis
pela elaboracio
rtsponsáwis pele
elaboração do edital
8nexos, decidir
d€Eidir sobre a impugnacio
impugnado no prazo de
editrl e dos anexos,
(Aí. 24
24 §§ 1°
l'do
DecÍêro
dois
recebimento da
do Decreto
imFlgnagão. (Art.
dois dias
dirs uteis.
üteis, contado
oontrdo da
da data
dstr de
de rcc€bimcnlo
dr impugnacio.
Federal
n°.
l0.024f20l9).
FedêÍrl n'. 10.024201 9).
l0.2.3.la todos
respo$E do
irt€Í€sssdos mediante
mediantÊ
10.2.3.1- A
A nesposta
do Pregoeiro
Pregoeio sera
seni disponibilizada
disponibilizada a
todos os
06 interessados
posteriormente disponibilizado
anexado
no sistemr
sistema ee posteriormente
Portal de
Licitacoes do
de Licitrçõ€s
anex@ m
disponibilizado no
no site
site do
do PoÍbl
Tribunal
Tnbual de Contas
TCE, no sitio:
§tio:
Contas do Estado
Estado do Ceara
Ceará —- TCE,
(Ponal de
http:/fmunicipiostce.ce.gov.br/licitacoes! (Portal
do Estado do
htF//municipio§.tc€.ce.gov.br4icibo€í
dê Licitacoes
Licitaçôes dos
dos Municipios do

dc

do

do

9%
va

tro

-

Ceara).
CcErá).
10.2.4a impu$a$o
impugnacio éé medida
excepcional ee devera
deveÍú ser
seÍ
10.2.+ A concessio
conc€ssão de efeito
efeilo suspensivo
suspeBivo â
medida cxcepciorul
(AIt
pÍe€sso de licitacao.
Fedêrâl
rnotivada
do Decreto
motivads pelo Pregoeiro,
PrÊgoeirc, nos autos
lici&no. (Art. 24 §§ 2°
2' ô
DecrEro Federal
Eulos do processo
n°.
n". l0.024l20l9).
10.0242019).
que impone
l0.2.5- Âcolhida
Acolhida aa peticao
convocatorioo que
importe em
petifo de
etn
10.2.5impguçâo contra
contÍa oo ato
ato convocrtó
<h impugnacao
modiﬁcaeao dos tennos
para as Íealizrção
realizacﬁo do certame,
modiÍicaçâo
termos do edital sera
será designada
designada nova data parâ
ceÍtrme, exceto
exç,eto
(Ârl
qr§ndo, inquestionavelmente,
quando,
nio afetar
Cartas Propostas
inqrstioIrâwltueíte, as alteracao
formuhÇão this
Prcpostas. (Art.
rlter.çào íão
.feüÍ aI formulacio
dos C.ILs
24 §§ 3"
3° do
Federal n".
n°. 10.02,1,2019).
l0.024f20l9).
24
ô Decreto
D€cÍero Fed€r8l
pcla mesma
l0.2.6modiﬁcacao
neste
edital sera
10.2.G Qualquer
modiÍicaçno
mesrna forrna
foÍma que
se deu ao texto
neste
sená divulgada
divulgada pela
Qralquer
$le se
original.
10.3.
I0.3. DAS FORMALIDADES
FORMALIDÂDES DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
IMPUGNAÇÃO
ESCT.ARECIMENTO E [MPUGNACAO

AO EDITAL:
EDITAL
UVEIRA
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l0.3.
l- Somentv:
10.3.1Someltle scrim
sÊrlo nceitas
impugnrç{€s medium»:
m€dirÍltc
.eihs solicitaqbes
solicih@ de
do esclnrecimentos.
êsolrÍlcim€ntür. ou
ou irnpugnaqbes
pÊtido confecciomda
petieﬂo
G!Í!ft(ciondr em
em mtquina
môquim dalilognifica
ou impressorn
Êm time
tntl nlo
úo lavdvel.
hüvÊI.
detilogrlfier on
impuson eletrdnicn.
cletúnicr, em
qu€ preencham
prê chrn os
que
seguimes llquisitost
requisites:
os sêguintes
1endeneqamento an
Preﬁ-.~itura dc
I- 0
O àrdoÍsglmentü
ao Pregoeiro
PÍÊgmiÍo da
& Cnteﬂs:
dr Prsêitun
entcúsl
ll- A
(acompanhado dos
idcoúficaçào precisa
pEcisâ ee completa
IlA identiﬁcagéo
leqEl (acooFnhado
corple.ta do autor
autor ec seu
seu repnesentante
rrF€s€ntanle legal
do6
pÍenome, estado
pÍofirstu,
documentos comprobalorios)
o caso,
documenioG
comprcbotí{ios) se
se for o
c&§o, contendo
cootÊndo o nome,
nornc, prenome,
eslrdo civil,
ciüI, proﬁssio,
pÍotocolada
domicilio, niunero
nünero do documento
dcumenro dc identiﬁcaqéo,
identific€çâo, devidamente
deüda,tlente datada,
datEda, assinada
assinsda e protocolada
na
ns sede
sedê da
da Prefeitura
PrEfeiture dc
de Crateins,
Cnfeús, dentro do prazo editalicia;
editalici{

llljuridioo de
III- O
falo ee 0o ﬁmdamenlo
pedido, indicando
qüais os
O falo
firndamcnto juÍidico
indicâÍdo quais
iErs ou
ou subilens
subitens
dê seu
seu pedido,
06 itens
discutidos;
discutidm:
IVw- O pedido, com suas
sras especiﬁcaodes.
s?cÊificações.
petiÉo de
l0.410.,1 Aeolhida
Acolhida aa petioio
d€ impugnaeio
impognsção contra
oonEa o
o ato
sto convocatorio
convGsúrio que imporle
impoÍlÊ em
em modiﬁcaqﬂo
modificâçlo
dos termos
teÍmos do edital
€ditsl seré
sêá designada
dÊsignada nova
oow data
data para aa realizaoio
rcalização do
do certame,
cêrtaríc, exoelo
cxceto quando,
inqueslionavelmente,
inque«ionawlmede, aI altemqio
altêÍaçfu nio
lúo afetar
lfeiaÍ as fonnulaoio
formuleçâo das
dâs Cartas
CEÍtâs Propostas.
Propo6tÀs10.4.
| 0.4. lpals mesma
que se
I - Qualquer
Dodificaçâo neste
ncste edital
Íncsms forma
fonna que
cditrl seni
seÍá divulgada
divulgada pela
se deu
deu ao
ao texto
Qud$E modiﬁcaqﬂo
on'gina|,
origiml, exceto
exc€to quando, inquestiomvelmente,
inqwsiomwlmente, aI alteraqio
slteÍ8çio nio
foÍmuleÉo das
dâs Canas
CaÍt&s
nlo afetar
afet8Í a& fonnulaqio

Propostas
PÍopo6ras
qudqucÍ fase
p(fiediÍnento licitatorio,
l0.510.5- DILIGENCIA:
DILIGÉNCIA: Em qualquer
fuse do
do procedimento
licitEtório, oo Pregoeiro
Pregoêim ou
ou aa autoridade
ruloÍidáde
poderá promover
superior,
diligéncias
no
sentido
de
obter
esclarecimenlos,
supcIlor, poderé
no
sentido dc ober csclartcimento§, conﬁrmar
corfiÍmsÍ
Fo.novcr dilig&rci&s
pemitiÍ sejam
quê complementem
infonnaapoes
oomplementem ar
informações ou permitir
sej8m and
súrdrs falhas
hlhas formais de
de documenmoio
documenta$o que
prwesso, vedada aa inciusio
inslruqéo
documento ou infonnaÉo
infommaqio que deveria
ingwao do
po§1eÍior dc
do processo,
iÍlchrsão posterior
deveriE
& documcnto
pÍ8zo para
pqÍa a
constar
ﬁxando oo prazo
constÂr originariamente
oÍiginari8rn€nte da
d8 Carta
CaÍta Proposm,
PrcpostÀ fixsndo
s rmsposta
respo6t&
10.5.
l- Os
quaisquer
esclarecimentos
adicionais deverio
10.5,1licitrtltes notiﬁcados
poÍ8 prestar
quaisqEÍ
Os licitantes
notifcadG para
d€veÍão
esclarEcimertos
FestaÍ
fazé-lo
prazo determinado
pena de
faélo no
no ;razo
determin8do pelo Pregoeiro,
PrcgoeiÍo, sob
sob pens
de desclassiﬁcaqio/inabilimeio.
desclrssificaÉo/insbilísçãopodená nevogar
10.6I 0.G REVOGACFLO
REvocAÇÃo E
E ANULACKO:
ANULÂÇÀO: 0
o MUNICiPi0
MUNIcipro DE
DE CRATEUS
CE podeni
rcvogar ou
ou
CRATEúS -- cs
qurlqrcr etapa
pmctsso.
aaular
licitaqﬁo, em
estr licitrçlo,
mullr esta
cm qualquer
ctrpr do
do processo.
pRDÇ{)s
1|.
DA mRMAuzAcA0
an ma
or: PRECOS
t t. DA
FroRMÀLrzÀÇÀo DA
DA ATA
DE REGISTRO
REcrsrRo DE

ll.lda
I l.l- As obrigaedes
ó.igrçõês decorrentcs
dêcorrlntcs da
licihÇlo serio
formalizadas mediante
mc{illlts lavratum
dr present:
scrto fonnalizadas
hvntun dr
tIlsüte licitaolo
pÊlo
respectiva
ATA
DE
REGISTRO
DE
PRECOS,
subscrita
pelo
Municipio,
atnvés
da
Secretnrin
Í€sFctivr ÀTA
PREçPS, subscÍitr
Municlpio, rtnvés dr SêcrctÚir
pclo Sccrcririo
(csl
Geslora.
Secrelirio Ordenador
Gcston" Ieplesenlada
rcptescnuda pelo
Dcs?as.. ee o
li0itrntÊ (s) vencedor
vÊnccdor (es).
frcnrdor dc
dc Dcspesa.
o (s) licitante
qrc observart
que
Lei
n.°
8.666193,
da
Lei
n.°
l0.$20/'02.
deste
ediull
e
demais
normas
oàscrnú os
os termos da
ô t,ei n.' t.6óó/93, dâ l,ci n.' 10.520D2, destc Êdirrl c ddnds noÍmrs
peninentes.
FÍtincntes.
pllsentc instrumento
ll.l.lVI) ar
I l.l.l- lntegra
lntÊgÍr oo presente
instÍumento o modelo
modêlo da
dr Ata
RcSistÍo de
de Preeos
PÍoços (ANEXO Vl)
Atr dc
dc Registro
ser
celebrada.
sêr c.lcbndr.
ll.I.2além das
I l.1.2- Os
Os licitantes slém
das obrigaoﬁes
obrigaçõ6 resultantes
Í€suhâr €s da
da Legislaoio
rplicável
dr observincia
obsendncia da
kgisl8€o aplicével
ràs disposiooes
deverio
elencadas na Ata de
anexa aa este
dcvçrão obedeoer
oüedecer is
disposi@ elencadas
Rcgisto dc
PÍêço6 anexa
editrl.
de Registro
de Preqos
€sE edital.
II 1.2- Homologsda
Homologada as licitaeio
licitaçâo pela autoridade
sutoridade competente,
competente, o
Muricipio de
de Crateins
Crsteús convocaré
convocaÍá o
o
o Municipio
iicitante
vencedor para
de Registro
que ﬁrmani
licitrne vcocedor
sssinaturE da Ala
Atr d€
Registto de
dc Preeos,
PrGços" que
firÍnará o compromisso
cüpíomisso
Fra assinatura
pora
para futura contuSo
oontlataoio entre
psrtc§, pelo prazo
prEzo previsto,
pí€viío, nos
ente as
&§ panes,
no6 termos do modelo que integra
iltegra

esle
Editrl.
esre Edital.
(cinco) dias
Ill.2.ll.2. l- 0
Vencedor ted
pnzo de
p.Ítir da
O Licitante
Licitsntc Vqrc,cdor
tcrl oo prazo
dc S5 (cinco)
dirs ineis,
úlÊis contado
contrô ar panir
d.
pen subscrevcr
convocacio.
Este prazo
poderé ser
psazo podsá
ptorÍogdo
convoctÇao, pin
subsccvcr ar Ma
A[ dc Registro
Rcgisúo dc
Prrgos Este
dc Preeos.
scÍ prorrogndo
poa igual
pcÍlodo, quando
qurndo solicitado
uma
vÊa por
umr vez,
igüal periodo.
Vcnc€doÍ dumnte
solicitrdo pelo Licitante
Licitrntc Vencedor
duÍrntc o
o seu
sêu transcurso
trnscurso
quc ooorra
ec desde
pclo Municipio dc
desd€ que
ocdÍa justo motivo aoeilo
aceito pelo
dc Crateias.
CÍ8tcüs.
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ll.2.2I l.?.2- A recusa
rÊcuss injustiﬁcada
injustificada ou
ou aa caréncia
carêrrcia de
de justo motivo
motivo da
vencedon dc
de nﬁo
nào formalizar
formalizar aa
dt vencedora
prazo estabelecido,
Ata de
Registro de
sujeitara
a
Licitante
a
aplicaoao
Ata
de RegistÍo
de Preqos,
PÍeços, no
no prazo
estabelecido, sujeitsÍá I Licitrnte à aplicação das
das
pendidades previstas
pevistas neste
penalidades
neste Edital.
Edibl.
I l.2.3- Se
nio assinar
Registro de
I1.2.3Sê o licitante vencedor
vÊnctdor rüo
p[0zo estabelecido
assinaÍ aü Ata
At! de
de RegistÍo
d€ Preqos
PÍeços no
no prazo
estabelecido éé
facultrdo aà administraoao
facultado
municipal
convocar
os
licitantes
remanescentes,
respeitada
odministração rnunicipl convocar os licibrltes lrmutesctnte\ rcspêitüda a8 ordem
ordcm
de classiﬁcaeﬁo
negociar com
mesmos, com
d€
clossiÍic&Éo ﬁnal
final das
psrs negociar
das Cartas
Cstis Propostas,
PÍopostas para
mm os
os mesmos,
@m vistas
üstas aà
prEsêÍvtdo 0
obtenoio de
preoos, preservado
respeitados os
estimados
obte4ào
de melhores prços,
público ee rrspeitados
inlerrssê piiblioo
o interesse
vElons estimtdos
os valores
pqrs aâ contrataoio
pÍEüstos na
para
Projeto Basico.
contrataçao previstos
pltnilha de
m planilha
de custos
custos anexa
ânêxa ao
ao PÍojeto
Básico.
I| 1.2.+
l.2.4- Os conlratos
decorrentes
da
Ata
de
Registro
de
Preqos
serao
contÍalos decorcntcs da Ata dc Registso de Preços sêrào forrnalizados
foÍmslizados de
dc acordo
scoÍdo
como oo €slrbelecido
estabelecido na
na Minuta
Minutâ do
do Tenno
Temo dc
de Contrato
Contrato (ANEXO IV) ee ainda
aindâ com
com o
o reoebimento
Í€cebimenb
Aüto zaçào dos
da
da Nola
d8 Autorizaqio
dos Servioos
pela detentora
§€Íviços ee da
Nota de
EmpÍÊnho pela
de Emprenho
detcntor&
ll.2.4.lEmpenho sera
Lote da
I1.2-4.1- A Nota
Notr de Empenho
psra cada
será enoaminhada
encaminhâdâ ao
ao l°
l" classiﬁcado
clrssific8do para
csdE Lote
da Ata
Ah de
de
Registro
execuqio
dos
servieos.
Rcgistro de
Prcços, quando
quando da
de Preoos,
dâ necessidade
rccessidsde da
da execugo dos sewiços.
ll.2.4.2assinatura da
I1.2.4.2- A contrataoao
conúetação formalimr-se-a
formalizar-se.ú mediante
mediante aI assinâtuÍa
da Ata
AtB de
de Registro
RegislÍo de
dê Preqos
PÍ€9os ee
Tenno
TeÍmo de
de Contrato.
Cortsato.
ll.3providenciar aa publicaso
publioaﬁo do
I I.3- lncumbira
lncumbiÍá aà administraqio
adminisrraç.o proüdenciar
do extrato
extato da
d8 Ata
Ats de
de Registro
RegisEo de
de
Pneeos
Lei
Orgiinica
Prcçc nos
quâ&os dc
nos quadros
públicos municipais,
de aviso
aüso dos
píeüsta na
dos orﬂos
órgâos piiblicos
municipsi\ na
na forma
foÍma prevista
tÊi
m
Orgânics
Municipal. 0
procedimento se
O mesmo procedimento
posslveis termos
sê adotara
adotará com
corn relaeio
ÍelaÉo aos
aos possiveis
lermos adilivos.
aditivos.
1I l-4l-tl. A Ata
Ata de
de Registro
Registro de
Preçoc so
de Preoos
só podera
ser alterada
alaeradt em
ern oonformidade
conformidadc com
com o
o disposto
dis?osto nos
nc
lloderá ser
artigos,
65
da
Lei
n.°
8-666193.
artigo§, 57, 58
58 e
e 65 da ki n.o 8-666r'93.
I 1.5- A Ata
juridicos ee legais
Ats dc
RegistÍo de
poduzini seus
dc Registro
Prcços pmduzira
de Preoos
legais efeitos
seus juridioos
efeitos aa partir
data de
de sua
suE
FÍtir data
assinatura
I2
(DOZE)
MESES.
assimtut8 ee vigeni
ügeú PELO
(DOZE)
PELO PRAZO
PR ZO DE
DE 12
MESES.
I 1.6qualquer contrataqio,
l.G A Ala
At8 de
Registo de
de Registro
de Pneqos
Prcçu nio
rúo obriga
obriga oo Municipio aa ﬁnnar
firmar qualquer
contratação, nem
Írrn
quantidâdes eslimadas,
ao
nas quanlidados
licitaqoes
especificas
para
os
servioos
ao menos
menos rlas
podendo ocorrer
estimad&s, podendo
pora
ocoÍr€r licita@ especlficas
os serviçoe do
do
(s) objelos
(s), obedecida
objetG (s),
obedecida aE leg-islaoio
ptrtin€nle, sendo
legislasão pertinente,
sendo assegurada
assegurada ao
ao detentor
d€brtoÍ do
do registro
rcgisEo aa

prefeÉncia da
preferéncia
da execuoio
execução dos
dos servioos,
scrviçog em
igruldade de
em igualdade
de oondieoes.
coúições.
Il.7O
direito
do
preferéncia
de
que
trata
0
subinem
tl.7- O dirEito de prcferêrrcia dc quc bata o subiEm anterior
poderá ser
pelo
antcrior podera
ser exercido
excrcido pelo
beneﬁciario
beneficiário do registro,
Íegistro, quando o
pela contrataqao
o Municipio
Município optar
optaÍ pela
pÍÊço esta
contrstaÉo do
do objeto
ójeto cujo
cujo preoo
esú
registrado,
Ísgistrsdo, por outro
oüto meio legalmente
legalmeot pennitido,
permitido, que
que nao
não aa Ata
preço
Ata dc
de Registro
Registo de
Preços, ee o
de Preoos,
o preqo
ootado
cotado neste,
nesre, for
foÍ igual
igutl on
ou superior
superior ao
ao registrado.
registrado.
prcço registrado
lI 1.8os
respectivos
l.t- 0
O preoo
registrado e
e os res?scüvos fornecedores
fome*dores serao
qudÍo de
sêrio divulgados
no quadro
divulgrdos no
& avisos
avisos da
da
Comissio
Comisro de
ê Licitaoio
Licitiçio da
da Prefeitura
Prefeitun de
de Crateiis
CÍ8teüs ee ﬁcarao
ficaÍão aÀ disposieio
disposiçâo durante
duÍ8nte a
r vigéncia
ügêncis da
dâ Ala
Ata
de Registro
Regisúo de Preoos.
Pre{os.
II l.91.9- 0
O Municlpio
pÊlo menos
Municipio monitorara,
monitoÍaú pelo
preços dos
produtos, avaliara
meno6 trimestralmente,
trimesüâlme e, os
os preoos
dos produtos,
âvâliuá oo
memado
os
preoos
registrados
a
qualquer
tempo,
em
decorrencia
mercado constanlemente
poded rever
crrstanterne e ee podera
prcços
lry€r os
registndos a qualquer tempo, êm decoÍrêncis
da reduoao
preços praticados
r€dução dos
praticados no
d6 preoos
que eleve
no mercado
meÍcado ou
ou de
de fato
hro que
eleve os
os custos
clsitos dos
dos hens
bêns

à

registmdos.
rcgistrEdo§
ll.l0t I.IO 0
O Municipio
Municlpio convocara
convocarú 0
pera negociar
o fomecedor
fornecedor para
pneço registrado
negociar o
o preoo
Íegisrâdo ee adequa-lo
âdeqú-lo ao
ao
preço de
preoo
estiver
acima
do
preoo
de
nucado, sempre
que veriﬁcar
de mercado,
s€mprc que
varifioar que
que oo preoo
prEço registrado
Íegistrado estiver acima do preço de
mercado.
meÍ€a&.
ll.I
I l.l 1l- Antesde
Antes dc reoebero
lcceber o pedidodeexecuoiodosserviqosecasoseja
pedido de execçâo doo serviços e caso scja ﬁustradaa
Êr»trada a negociaoao,
negocr'açào, o
o
poderá ser
fomeoedor
liberado
do
oompromisso
assumido,
caso
comprove
fonrecedor podera
ser libeÍado do compromisso assumido, caso comÊove mediante
mediante
requerimento
rcqueÍine[to fundamento
frrlldsmento ee apresemaoao
aFesctt@o de
qrrc nio
pode cumprir
de comprovantes,
compÍovântes, que
nno pode
cumprir as
os
obrigaoﬁes
obÍigasôes assumidas,
assumidss, devido
deúdo ao
ao preoo
de mercado
mercado lornar-se
tornar-se superior
preço registrado,
por
superior ao
ao preoo
registrado, por
6eço de
fato superveniente.
supeÍveniente.
ll.l2qualqwr hipotese
I l.l2- Em
Em qualquer
prEços docorrentes
hipôtese os
os preoos
podcÍao ultmpassar
decoÍrsnles da
dâ revisio
rcvisão nio
túo poderio
ultrapassar aos
aos

praticados no mencado,
mercado, mantendo-se
mantendo.se aa diferenoa
perccnnnl apurada
difercnça perceptual
Epürada entre
vElor ori 'nalrnente
entÍs o
o valor
FÁEO

E2?-E
híblla Zea
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T mfgug
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tttttrllir
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laarraa
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lrla tar l.ra

'Fi<

oonstante
oollsturtc da
dr Carla
CErta Proposta do fomecedor
íirncccdoÍ c aquele
ügçnlr no mercado
mcrcâdo aà époea
êpocr do registro
ÍÊgrstÍo -rquclc vigente
equaqio
eeonomioo-financeira
equrÉo ecorúÍrisÍinânceiÍ0"
l1.13I l.l3- Para
P!Ía efeilo
pfÊço dc
êfêito de
de deﬁnioao
p.tsos que
que foncm
dcÍiniçno do
do preoo
dc mencado
mcrc8do ser-lo
scrto oonsiderados
fontn
coNidcÍados os
os preoos
iguais
pelo
Municipio
para
determinado
lore.
iguris ou
püa
ou inferiores
infuiores 11À media
médie daqueles
daqwlcs apurados
rpundos
Municitio
determimdo lotc.
l1.14colocado,
oo Mtmicipio
ll.l+ N50
Nào havendo
hsvcndo éxito
êxito nas
Ítas negociaooes
ncg@irfõ6 com
podcrir
com o
o primeiro
colocâdo,
Municipio podeni
Firneüo
convocar
Preoos,
convGr os
c demais
dernris fomecedores
poÍa formalizarem
fomepedorts elassiﬁcados
clÀssificados para
fôÍrnElizatEm o Registro
Registo de
de seus
PÍeço6,
sÊus
o
mesrnas condiqoes
nas mesmas
condições do
I colocado
pürt€ dela
do 1°
colocrdo on
Írvogar aI Ata
ou revogar
Ah de
de Registro
Regisú,o de
de Preoos
PEços ou
ou parte
del&
pnDÇOS:
I2.
t2. DO
Ilo GERENCIAMENTO
GEID,NCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO
nEctSTnO DE PRIJCOS:
geÍficismênto deste
12.1.
12.1. 0
O gercnciamento
deste lnstrumento,
Insrumaro, nos
nos aspectos
lspccios operacional
opeÍlcional ee oontratual,
contntual, cabera
c.beÍá ar
Secretaria
SccrEt!Íia da
dr lnfraestrutura
InÊrestrulurs aI ser
scr designada
pÍÊço§,
d6ignEda quando da
da assinatura
&ssin turE da
da ata
afE de
dc registro
rrgisuo dc
de precos,
competindo-lhe:
competindelhc:
a)
r) efemar
efctrrsr controle
prcço6, dos
contole dos
dos fomeoedores,
fomecedorcc dos
qunüarivos ee das
dc preoos,
dos quantitativos
das especiﬁcaooes
cspocificações dos
dos
selvioos
regislrados;
scrviçc rcgistrrdos;
e-mail ou
b) notiﬁcar
notificer oo fomeoedor
fonrcccdor registrado
ÍegisErdo via
ür c-mril
ou telefone,
têl€fonc, para
rairsdr da
dE nota
mtr de
de empenho;
cmpcnhoi
Fn re-lirada
c) observar,
a
vigéncia
da
presente
ata
que
nos
servioos
sejam
mantidas
as
oondiqoes
obscrw,r. durame
pírs.nte
dunntc e ügêflcir d.
úr que nos serviços scjün mrntidü rs condiçõês de
dc
qualifi$çào exigidas
habilitaoao
na
licitaoﬂo,
bem
como
a
compatibilidade
com
as
obrigaooes
h0bilitaCo ee qualiﬁcaoao
exigidas na lioiuçâq bem como a comprtibilidsdc com ss obrigaçôG
assumidas.
rssumidrs inclusive.
inchsiw. solicitar
soticitü novas
novrs oerlidbes
cÊÍtidõ.s ou
ou documentos
documêntos vencidos;
varcidos;
d) eonduzir
de
renegociaeao
pmcedimcntos administrativos
conduzir eventuais
cr,lntu is procedimentos
rdninisrntivos & ÍÊlrcg$iâCo de
prEços registradoa
dc preeos
rcgisndo6,

^r

para ﬁns
fins dc
dc adequaoao
rdcquâçào as
às novas
novls oondiooes
condiçocs de
mercrdo ec de
pcnalidadcs;
d€ mercado
rplicaçào de
de aplicaoao
dc penalidades;
Fn

e)
c) consultar
consultü o
quânto ao
o fomecedor
fornecedor registrado
plrsttÍ os
Íegistrüdo quanlo
ro intercsse
intercsse em
cfir prestar
os servieos
sêrviços ar outro
outÍo orgio
ôrglo da
d8
Administraoio
Piiblica que
a
intenqio
de
utilizar
a
presente
Ata;
A&ninisuaçio Publica
quc externe
extÊÍnÊ r iÍúêngao dG urilizrÍ r prcscntÊ Atâi
I)
Í) coordcnar
as formalidades
cmdcmr rs
formrlidades ec ﬁscalizar
fiscalizar o
o cumprimento
cüm[f,imcnto das
drs condioﬁes
condiçõcs ajustadas
ajusades no
m edital
cdid da
de
pÍrsênte Ata,
licilaqio ee na
como
comunicar
aos
gestores
dos
orgios
participantes
licita@
m presente
Atq bem
gcstores
bem como comunicar ros
dos ôrgios FÍticipômes
po6slveis alteraooes
posaiveis
lltêÍrÇões ocorridas.
ocoÍÍidDs.
13.
FORMALIZACAO D0
t3. DA TIORMALIZAÇÃO
DO CONTRATO
CÍ)NTRATO
13.1.
3. . As
As obrigaooes
obíig!Ções deoorrentes
p(esÊnÊ licitaeao
dccoÍÍent€s da
dr presente
licinçf,o serao
seÍlo formalindas
fonmlizrdls mediante
medis € lavratura
hvÍüura do
do
respectivo
OONTRATO,
subscrila
pelo
Municipio,
através
da
Secretaria
Gestora,
representaih
rcsFctivo CONTRÂTO, subscÍits pêlo Municlpio, através da SecrAaria Gestorq rclrtsentada
pelâ Secreiaria
pela
SecÍ€láÍiE Ordenadora
fuenadora de
dc Despesa,
Despess, ee o(s)
que observara
o(s) 1icitante(s)
licitant(s) vencedor(es),
v€nftdo(es), que
ohservará os
os
termos
Lei
n.°
8.666/93,
da
Lei
n."
10.520102,
deste
editai
e
demais
nonnas
pertinentes.
teÍmos da
dr
n.' 8.ó66D3. da t i n.. 10.520/02, deste edital e demais normrs pertirrntcs.
13.1.1.
píEsênte instrurnenlo
oelebrada.
l3.l.l. lntegra
hcgr. oo presenle
instun€rüo (ANEXO 1V)a
tV) a minuta
minurE do
do oontrato
cont8to aa ser
seicelebrada.
13.1.2.
das
obrigaooes
resultantes
da
observﬁncia
da
Legislaeio
13.1.2. Os
Os licitantes
licitrntes além
alim das ob.igaçõcs rcsulta ês da oüccrvôncia da l.cgr.shfào aplioavel,
rpliqircl,
dcverlo obedeoer
deverio
oàcdecer as
às disposiooes
dispocições elencadas
clorcadas no
no Contrato,
Contrsto, anexo
snêxo aâ este
este edital.
editsl.
13.2.
13.2. Homologada
Holrlologadâ a8 licilaoio
licitaéo pela
pch autoridade
sutori&de competente,
colllpetcrtc, o
Municipio de
o Municipio
de Crateiis
Craterús oonvocara
convocará o
o
licitante
assinatum
do
Contrato,
que
ﬁrmara
o
oompromisso
para
ﬁitura
licib e vencedor
vÊnccdoÍ para
âssinsluÍa
que
do
Conú8tq
pora
fimará
o
cornpromisso
futurr
Ísra
pütrs pelo prazo
oontrataoio
corlnlaÉo entre
crtt! as
prazo previsto,
as panes,
prrt istq nos
nos tennos
que integra
termos do
do modelo
modclo que
intega esle
cste Edital.
Edibl.
13.2.1.
O
Licitante
Veneedor
tenl
o
prazo
de
S
(cinoo)
dias
iiteis,
oontado
13.2.1- O Licitüte Vencedo. terá o Frzo de 5 (cinco) dirs rhcis, contrdo aa partir
portir ch
da
convooaoao,
psra subscrever
podera
ser
prorrogado
uma
vez,
por
igual
cuvoçlq para
suhccÍlvcÍ o
o Contraio.
Cortrúo. Este
podcÍá
Estc prazo
ptotÍogrdo
sêÍ
urna vÊ2, poÍ igurl
Fazo
peÍlodo, quando
perlodo,
quudo solicitado
solicitrdo pelo Licitante
VencÊdoÍ durante
Licirs e Venoedor
duÍ8me o
que ooorra
o seu
seu transcurso
Arnscttrso e
e desde
des& que
@Írr
jusro
juslo molivo
motivo aceito
peto MUNIC1P10
aeito pelo
MuNtCipto DE
DE cameos-cs.
CRÂTEúS{E.
13.2.2.
13.2.2. A recusa
rcousa injustiﬁcada
injustificada ou
ou aa caréncia
caÉrci8 de
de justo motivo
motivo da
vencedoÍ8 de
ds vencedora
de nio
nao fonnalizar
foÍmalizsÍ o
o
Contralo,
previstas
pÍrzo eslabelecido,
Cotüsto, no prazo
cstsbclecido, sujeitanl
sujeitsrú aE Licitanle
Licitartc aà aplioaoao
aplicaçlo das
p.rüstas
das penalidades
FnElidld.s
1

1

neste
neste Edital.
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pÍazo estabelecido
13.2.3.
13.2.3. Se
§ê oo licitante vencedor
vcncedor nlo assinar
o Contrato
ContÍsto no
no prazo
êstabelccido éé facultado
hcütado aà
assinar o
administmcao
sdminislÍa4ào municipal
municipal convocar
convocar os
os licitantes
licitantes remanescentes,
ÍrmütcsoenEs, respeitada
Íespeitsda aa ordem
oÍ&m de
&
pala negociar
final das
Prof6lts para
DêgGisÍ com
vistrs aà obtencao
classiﬁcacio
classifiodo ﬁnal
das Cartas
C8rtas Propostas,
com ales,
cleq com
com vistas
obtcnçüo de
plEçoq preservado
publico e€ respeitados
mclhores
Ínelhorcs precos,
v8lorcs estimados
inEr€sse poblioo
Írspêitrdos os
os valores
esrirnlds para
fcsêrvado oo interesse
Fn a
pladlhr
contrataclo
na
planilha
de
custos
anexa
ao
Termo
de
Referencia.
cürtrúr{lo previstos
m
ao
Tcmlo
RcfdÊrlcia.
dc
crst6
srExi
dc
!Íwistos
pÍoüdcí|cirÍ ao publicaclo
public.çto do extrato
qurdlos
13.3.
13.3. lncumbira
lncumbirá aa adrninislracao
adminisfta0to providenciar
cxtnto do
ô Contrato
Confrto nos
nos quadros
püblicos mtmicipais,
pÍÊvistt na
MuriciFl, até
de aviso dos orglos
ôrglos publicos
municiFis na
ns forma
foÍm8 prevista
nr Lei
ki Organics
OÍgânicâ Municipal,
tlé o
proccdimcnb
quinto dia
iitil
do
mes
subsequente
ao
de
sua
assinatura.
O
mesmo
procedimento
se
adotara
do
sê
edotrÍá
dia ú'til
mês subsequente
dê suÂ assinaturo" O mesmo
posslvcis termos aditivos.
corn
com relacio
rch{o aos
aoc possiveis
aditivos
poderá ser
13.4. O Contrato
Conúalo so
só podera
sêÍ alterado
o disposto nos
nc artigos,
artigoe, 57, 58
5t e
slt€Íado em oonformichde
confoÍmidsde com 0

65
ó5 da
l,ei n.°
n' 8.666/'93.
8.6ó6/93.
da Lei
quândo oelebrado
13.5. O
o licitante,
licitrntê, quando
celebrsdo o Contrato
fica obrigado
obrigdo a8 aceitar,
aceitaÍ, nas
nss mesmas
mcsmis condieoes
cordiçõ€s
Conústo ﬁca

qüantitativas que
qlrc se
necessárioq a critério da
pactuadas,
c acréscimos
acÍéscimos ou supressoes
sê ﬁzerem
fizeÍEm necessarios,
suF€ssõcs quantitativas
Fctusdas, os
preüslos
administracio
respeitando-se
os
limites
previstos
na
Lei
n.°
8.666/93
administrrgo publica,
rcspeitandose
G
limites
m
Lei
n.o
E.66ó/93 e
€ alteraooes
ahêrações
Éblica,
posteÍioG, até
(vintc ec cinco por cento)
posteriores,
rté 25%
25ró (vinte
vslor maximo
mÔdmo consignado
consign do no Contrato.
ConiÍrto.
cqto) do
do valor
jurldins ec legais
pmduzirl seus
prnir data
13.6.
vigÊtl
13.6. O
O Contrato
ContÍÍo produzira
seus juridicas
lêgris efeitos
cêitos ar partir
drtr de
ê sua
sur assinatura
lssimtun ee vigera
ate31deDezembrode202l.
rté 3l de Dezgnbm dc 2021.

14.
I + DA
DA SUBCONTRATACAO
STIBCTONTRATAÇÃO

14.1.13
l,l. l. E vedadaa
wàÀ r subcontrataclo
sücontançào moral
mral da
da frotaveicular
frota wicular
qü€Ín
14.2.
A
suboontratacao
depende
de
autorizacio
péüa da
14.2.
$bconfltrdo deperdc dc rutoÍizâCo prévia
Scuctaria de lnfraestrutura,
lofr!Êstuh!"a, aa quem
da Secretaria
qrulificaçío técnica,
incumbe
irrcumbe avaliar
avsliar se
se oo subcontratado
subconúrtado cumpre
os requisitos de
de qualiﬁcacao
técnica, além
alén da
cumpÍe os
regularidade
rEgúaridadc ﬁscal
fiscsl e trabalhista,
t abqlhista, necessarios
neccssários aà execucao
execudo do objeto.
pors suboontratacio
14.2.1. A autorizacao
rrdoÍiação para
Administrsç§o, no
m contratado,
conúarado,
subconüatldo éé ato
ato discricionario
discriciorúrio da
d8 Administracio,
proüzir direito para
pcm
produzir
si,
sob
pena
de
rescisio
oontratual
e
aplieacao
das
sancoes
previstas
sançõcs
Do
dc
rcscisão
coltÍalüal
lplicrção
d..s
Fcvistas no
Fra
Termo
Teflm de Referéncia
Refeêrrci&
14.3.
de suboontratacao,
pcÍrllüÊe aa responsabilidade
inrcgÍal do
14.3- Em
Etn qualquer
hiÉtcse dç
responsabilidade integral
srbconraração, permaneoe
$nlqlEÍ hipotese
pela
perfeita execucio
CONTRATADO
CONTRATADO pela perfeita
Í§.lizaÍ a supervisio
supeÍvi§o e
exocuÉo contratual,
contrahrsl, cabendo-lhe
câberdo-lhe realizar
peÍaíe ar Secretaria
coordenacio
respondeÍ perante
SocÍEtrrir de
caoÍdcoaçâo das
drs atividades
atiüdades do
do subcontratado,
subconüatado, bem
bem como
coÍlo responder
pelo
lnﬁaestrutura
rigoroso
Infr8esúut-ü8
rigoÍoso cumprimento
cumpÍinemo das
conlr8tusis correspondentes
corespoÍdent€s ao objeto
dâs obrigacoes
obrigaçõ€s contratuais
da suboontrataqao
subcq|rarado

I

15.
t5. DA EXECUCAO
DXEfltÇÃO DOS
IX)§ SERVICOS
SERVIÇI)S LICITADOS:
LICTrÀIrc§:
15.
1. Conforme
15.1.
lV deste
deste edital.
edital
Confonne especiﬁcaooes
€spêcificações contidas
contidas na
na minuta
miluta do
do contrato
conú8to - Anexo IV

16.
PAGAMI-INTO, aaamsra
t6. no
t,O rlu-:00,
PNDçO, no
DO PAGAMENTO,
E luzlzoulliamo
Rf,EQUÍ.ÍNRIO
Rf,AJIISTE 1:

proços ofertados devem
16.1.
PREÇOS: Os
incidêncis de
to&s os
16.1. PRECOS:
Os precos
scr apresentados
a!rcscntados com
com aI incidéncia
de todos
dcvcm ser
previdenciários, ﬁmis
tributos,
tExas, fretes,
frEtes, seguros,
s€guÍos,
tribúos. encargos
encaÍgos trabalhistas,
trabslhishs, previdenciarios,
fiscds ee comerciais,
comaciais, taxas,
pc*sorl, custos
prcvisivcis que
que possam
possâm incidir sobre
deslocamentos
sobrc a
dêslocamêntos de
de pessoal,
cusos ee demais
demais despesas
despesrs previsiveis
execucio
execuçào dos
dos servieos
sêÍviço6 licitados_
licitrdos, inclusive
iÍclusivq aa margem de
de lucro.
ltlcÍo.
16.2.
pogrmênto sent
pÍoporsào da
execucio dos
ló.2. PAGAMENTO: O pagarnento
nr proporeao
dos servieos
serviços Iicitados,
licitados,
scú feito
Êito na
da êxccuçâo
pela administracio,
segundo
scgundo as
rs ordens
otdcrs de servicos
serviços expedidas
e4edidas pela
aôninisnçâo, de eonfonnidade
conformidrde com as
as notas
notrs
ﬁscaisffaluras
palo Gestor
Íiscsis/htuns devidamente
das Certidoes
CeÍtidõcs
devidam€nta atestadas
stestadEs pelo
GestoÍ da
da despesa.
dcspêsa, acompanhadas
scompsnhadas das
Federais,
vencedor, todas
Fcderaiq Estaduais
Estidusis ee Municipais do
do licitante
licitsnte venoedor,
todEs atualizadas,
aruâlizadâs observadas
obscmdas as
condicoes
dô Carta
PÍoposracondiçôes da
Caía Pmposta.
FÁ&O
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pagâmenlo dos
16.2.1.
16.2.1. O pagamento
l0 (dez) dias
dos services
sêrviços prestados
seú efetuado,
efetuado, a
r cada
crda etapa,
etapa, em
em ate
8té 10
dies
Festados sera
uteis
úteis contados
coÍtÀdos da
d8 data
dsta do recebimento
recebimemo da
da Nota
Notâ Fiscal,
Fisc.al, diretamente
dirctamente pela Secretaria
SecÍ€tsÍiâ Contratante,
ConEatantq
através
rtrEvés de cnédito
crédito na Conta
Contr Bancaria
BancóÍia do
íbn€ccdor ou
do fomeeedor
ou atraves
aEâvés de
de cheque.
ch€qtÊ.
16.3.
16.3- REAJUSTE:
REÁ"IUSTE: Os
Os valores
vslorcs constantes
cor§|nres das
Cútrs Propostas
ÍEsju$e antes
sntes de
de
dÀs Cartas
Propostas nio
iúo sofrerio
soMo reajuste
(dozc) meses
podcrá
decorridos
podera
ser
utilizado
o
indice
{GPdccoÍridos 12
12 (doze)
mcses do seu
r€gisüo, hipotese
hipótese na qua]
indicc
IGPscu registro,
scÍ
utilizado
$nl
M da
dr Fundacio
Funds{ão G_ett'|lio
Getúlio Vargas.
VaÍgas.
16.4.
tc.l. REEQUILIBRIO
nErquliantO ECONOMICO-FINANCEIRO:
ECONÔMCO.FINÀNCEIRO: Na
Na hipotese
hiÉtcse de
de sobrevirem
sobrwirem ﬁltos
fatos
preüsiveis porém
porém de
imprevisiveis,
incalculaveis,
retardadores
ou
impÍeüsii€is ou
ou previsiveis
de consequéncias
incalculÁveis,
Íetard.dorEs
conseqrÉncias
impeditivos
irnpcditivG da
ds execucio
execuçào do
força maior.
maioÍ, caso
foÍtüto ou fato
falo do
do ajustado, ou
ou ainda,
ainda. em
em caso
caso de
de foroa
csso fortuito
do
prlrcipe, conﬁgurando
podcú mcdirntr
prlncipe,
mediante
configurando alea
álca economica
ecorúmice extraordinaria
extÍroÍdináriâ eê extracontratual,
cxtÍicontÍrturl. poderi,
procdimento administrative
procedimento
adminisa ivo onde
otdc rcste
trsle demonstrada
8diüvo, ser
s§
demonsEadr tal
tnl situaclo
siturçlo ee termo
lêÍmo aditivo.
quc as
pcnes pactuaram
paÊtnÍrm inicialmente
restabelecida
Êslrbêhcids aa relaclo
rclrçto que
as partes
iniciâlmenG entre
entÍÉ os
os encargos
êncargos do
do contratado
contrrtrdo eê ar
justr remuneraclo
púÍâ ar justa
retribui;lo da
Àdministrado para
ttlsnutüdo
retribuicio
da Administracio
Írmuncnçtro dos
dos servicos,
sêÍviços objetivando
objctivanô ar manutencao
65, 11,
do equilibrio
cquilibrio econontico-financeiro
ccoúmico,fimneim inicial
inichl do contrato,
contÍrto, na
nl fomta
foímr do artigo
rnigo 65.
ll. -d- da
dr Lei
Lci
Federal
Fed€Ill n.°
n.e 8.666193.
t.6ó693, alterada
ollcndr ee consolidada.
csrnolidrd!,

n.
u. nas
DÀ§ sancoas
§ANçSE§

que ensejar
17.
1- 0
exeeuelo do
proposta.
l?.1O licitante
lisitmte que
effiÊjrÍ oo netardarnento
ÊtrÍünrsnto da
dr ÉxÊsuçlo
do ceitame.
êêmmq nlo tnantiver
mrntivÊr ar propostl
lhlhar
ou
fraudar
na
esocuclo
do
Contrato.
comportar-so
de
modo
inidoneo.
ﬂzer
deelaraeao
lUhrr ou ítluder ne oxocuçlo do eqnü{o. compoÍorlle dê nodo inidôneo, íkÊ, dÊolsnÉo
pÍévio da
1‘a1sa
on oometer
àlsâ ôu
comáÊr fraude
amptr defesa,
detxa flcant
ltcard
fraudê ﬁscal,
Ílscd, garantido
düêlto previo
dr citaclo
oitrpto ee da
da ampla
Eâra ido o direito
pclo prazo
prazo de
(cimo) anos,
impedido
impedido de
de licitar
licit[ ee oontratar
05 (cinco)
contsataÍ com
corn aE Administraoao,
Admi strado, pelo
dê até
8É 05
anos"

peÍdursrem os
que seja
pomoüda a
prmição ou
enquanto
eiqusnto perdurarem
os motivos
motivos determinantes
8lé que
scja promovida
detçrminantes da
dâ punicio
ou ate
qw
pcjuizo
reabilitacao
a
propria
autoriﬁde
que
aplicou
a
penalidade,
sem
prejuiao
das
rcabilitsção perante
8
sern
d8s multas
aulori&dc
aplicou
a
lEraote Fôpíia
pIeüsas no
previstas
no termo de
m edital
editsl ee no
de contrato
conrrslo e
das demais
d€mris cominacoes
coírin8çôÊs legais.
legris.
e das
pcmlidad"§, em
17.2- A Contratada
ﬁcara, ainda, sujeita
l7-2üxxecuç{o total
Cqlúrladr ficará,
srjeilt as
às seguintes
s.guintes penalidades,
cn caso de
dc inexecucio
p.rsisl
ou
ou parcial do
do contrato,
conts8to, erro
execuÉo,
eÍm de
dÊ execucao,
execuçãq execucao
execudo imperfeita,
impÊrfeita, rnora
morr de
de execucao,
gÊrantidâ
inadimplemento
nﬁo veracidade
garantida
as prévia
inadimflemento contratual
contÍatual ou
infonnações prestadas,
ou úo
vÊrEcidEdc das
das informacoes
Fesbdas,
[réüa
dcfesa:
defesa:
Adverténcia, sancio
Lei n.°
poded ser
I -- Aôrcrt&rcia,
inciso II do
87, da
n.' 8.666/'93,
8.6óór'93, podera
sançio de
de que
tsrta oo inciso
do art.
Ert. 87,
da Lei
$re tzata
aplicada
nos
seguintes
casos:
rplicada
seguintes csso§:
a)
t) descumprimento
dccumFimcmlo das
drs obrigapoes
obrigaçõcs ee responsabilidades
licitrçto;
rcspoosabilidab assumidas
assumidas na
m licitacao;
qrE possam
possam acarretar
b)
transtomos
ao
desenvolvimento
b) outras
oúrss ocorrencias
ocoÍÍências que
s€âÍIetsr úâníornos ao desenvolümcnto dos
do6 servicos
sêrviço6 da
dr
qtr nao
gravc.
Contratante,
Conúltantc, desde
nào caiha
dcsdÊ que
csibo as aplicaﬂo
adicaCo de
de sanoao
sançIo mais
mais grave.
(que poderao
poderào ser
qudqucÍ agéncia
ll - Multrs
Mu1tas(que
scr recolhidas
Í€colhidrs em
em qualquer
rgêÍlcir integrante
inregrsntc da
ds Rede
Rede Anecadadora
An€cadEdoÍs
por meio
de
dê Reoeitas
Rcc.itis Municipais, pol‘
mcio de
Documcnto dc
Ànrcad.Co Municipal
Municipl -- DAM,
DAM, ar ser
de Documento
de Arrecadacio
sêr
p*mhido
pêla ContÍrnnt):
preenchido de
fomecidas pela
Contratante):
dc acordo
rcodo com
c{m instrueoes
instÍuçiê fonrêcidrs
(b exerclcio.
lrola (um por ccnto)
a)
r) dc
dê 1,086
vrlor contratual
nr
oento) sobre
sobrÊ o valor
oontÍrtuNl total
totd do
exêrcloio, por dia
dir de
de atraso
!üaso na
p.lst&lo dos
prestaclo
indisponibilidade do
dos servicos
sÊrviços ou
ou indisponibilidrê
mlor:
do mesmo.
mcsmo. limitada
limitrda aa 10%
I 0% do
do mesmo
mcsmo valor;
b)
qurlqucr
b) dc
dc 2.0%
infndo us qualquer
ccnto) sobre
lobrs o
o valor
vrlor contratual
€lntÍstud total
tolEl do
do exerclcio,
exqslcio, por infracio
À0% (dois por cento)
clausula
cllusult ou
oü condiolo
QndiCo do
do contrato.
c{ntrrro, nlo especiﬁcada
Bpccihcrô nas
nrs demais
dcrmis allneas
dcstc inciso.
irciso. aplicada
rplicrda em
an
rllncrs deste
dobro
na reincidéncia;
doüro m
rcimidêrci4
c)
(cinço por
c) de
de 5,11%
valoÍ oontratual
cedo) do
do valor
contÍ8tuâl total
rdrl do exercicio,
exeÍsicio, pela recusa
Íecusa em
em corrigir
cqrigiÍ
tro% (cinco
DoÍ oento)
qulquer servico
qualquer
serviço rejeitado, caracterizando-se
canAerizando-se aE recusa,
Íacuso, caso
rüo se
noo 05
O5
cago a conecio
coíEçio nio
sc efetivar
cfctivar nos
(cirrco)
qrre
(cinco) dias
data da
dias que se
sê seguirem
seguiÍcm aà data
da oomunicacao
cornunicâção fonnal
foÍÍnâl da
da rejeioao;
rêjei@;
I11
Ill -- Suspensio
participação em
Suspeosao temporaria
temporáÍia de
de participaeio
em licitacao
licitação ee irnpedimento
imprdiÍDcnto de contratar
contÍataÍ com
com o
Municipio
de
Crateus.
por
prazo
nio
superior
a
05
(cinoo)
anos;
(§inco)
MunicíÍio dc Crrtaús,
an6i
Dnso nao suFrior r 05
IV
inidoneidade
IV -- Declaraclo
DechnCo de
prn licitar
dc inidon
id.dê para
licitrr ou
ou contratar
conúrtrÍ com
com ar Aclministraclo
Àdminishdo Publica.
Püblice
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paÍduIârrm os
puniçIo on
quc seja
p.unovids aE
enquanto
enquanto perdumrem
motivos dclcrminantes
os motivos
dctÊÍmimntes da
da puniqio
ou até
8té quc
sqis promovida
persnte
qtÊ
reabilitaolo
a autoridade
penaiidadc, depois
ÍEabilitrçlo perante s
aúoridldc que aplicou
do ressarcimento
ressarcimemo itÀ
âplicou ta pcmlidsdÊ,
depois do
pelos prejuizos
prcjulzos resultantes
Administraoﬁo
AdministÍa9ào pelos
prazo da
resultantrs ec depois
depois do
de docorrido
dcconido 0o prazo
da sanoﬂo
satrçào apiicada
aplicada
com base
no
inciso
anterior.
base
proeeco do
l7.3pomlidrdu éé assegurado
I ?.3- No
No proom
de aplicaoﬂo
dc ponalidttdoa
s§!êgundo o
o direito
ro oontraditorio
sonlrüditório oo ità mnpla
ânCe
dirsito no
çliolglo do
gmntidn
pruos
(cineo)
prn
pÍevistas
detbsa.
gorantida
nos
prams
de
03
(cinco)
dias
ttteis
para
as
sanooes
previstas
nos
incisos
I. ll e.
drlinr.
nos
de 05
dirs ütÉis
$ E n90$
ios incisflr l.
Ill
item 18.2
I0 (da:)
(doa) dhr
dias eorridoa
pn nl aimcﬂo
povirta no
ltr do
do nar
lel supra
supre oo l0
no incino
lncho IV
lV do
n$mo
mrldos pm
snçlo prevista
do mottmo

item.
itÊm,

l7.4qlicrdc dovori
p.rro do
l?.{- O valor
vdor do
mulh aplicada
0f
à multa
dewr{ ser
ser reoolhido
rccolhids no
m Tosouro
T€!ou$ Municipal
Munioiprl no
no prazo
da 05
yEloÍ da
prgo, ou
(cinco) dias
dhs aa contar
contâr da
da notiﬁcaoio
notificado ou
recurso. Se
multr rﬁo
túo for pogo,
ou decisio
decisão do recurso.
Se o
o valor
dr multa
jus Em
pagEncrto ar que
quc aa Conttatada
depositado,
dcpcitdo, sent
sará automaticamentc
rutodrEtiqmcntÊ descontado
6zcr jus.
dcsoo ado do pagamento
ContEbdE ﬁner
caso do
inexisténcia ou
de ircüsÉncia
ou insuﬁciéncia
insuficiência dc
de crédito
cÍédito da
da Contratada,
Conttttd4 o valor
valoÍ devido
d€vido seni
será cobmdo
obrrdo
píGsso
administrativamente
adninistrativamente ou inscrito oomo
Díüda Ativa do Municipio
Municipio ce cobrado
mcdiarttc proocsso
como Divida
cobado mediantc
do
ﬁscal, com os
dc cxecuoio
cxccuçlo fiscal,
os encargos
GncaÍgos oorrespondentes.
ooÍÍ€spondentes.
l7.$previstas nos incisos
17.5- As sanooes
podcÍlo ser
sarqõcs Fcvistas
lrchÀr Ill
m ec IV
fv do item
lteD 17.2
17J supra,
scr aplicadas
supÍq poderlo
.Plicádls is
às
quq em
emprcsas que.
empl§.s
eín todo
Íezio do
do contrato
conürb objeto
objclo desta
deslâ licitaoio:
liciBdo:
p.ltic.ÍEm atos
a)
ﬁustrar os
s) praticarem
rt6 ilicitos, visando
visrtdo frus[ar
licitaçâo;
os objetivos
obj*ivos da
da licitaqio;
b)
demonstrarem nio
possuir idoneidade
contratar
com
b) demonstrucm
Iúo possuir
idonêidade para
hiblica. em
enr
contrst&
com aa Administraoio
Administado Pitblica,
Dara
pnticedoq,
virtude
do atos
ilicitos
praticados;
üftide dê
iltcitos
alos
poÍ pmticarem,
prulcasq por
por meios
c)
c) soﬁerom
softuern oondcnaoﬂo
conênôç{o deﬁnitiva
&finitivs por
mcirx dolosos,
doloso§, fraud:
fraude ﬁscal
fiscal no
m
recolhimento
ÍEcolhimcoto de quaisquer
úibutG$uisqueÍ tributos.
pÍEvistas no6
poderão ser aplicachs
l'?.6nos incisos
17.6 As sanooes
sanções previstas
ircins I,l, Ill
III ec IV do
do item
itco 17.2
l?l supra
supn poderio
âplicâdas
juntancrtc oom
incilo ll
juntamentc
mesmo item,
com aa do
do inciso
tl do
do mesmo
iten\ facultada
do interessado
€í€sssdo no
frcultEd. aa defesa
dcfesa prévia do

i

processo, no
(cinco) dias
respectivo
05 (cinoo)
respocrivo processo,
no prazo dc
dê 05
diEs itteis.
ílteis.
l7.717.7- A licitante
licitsnte adjudicatziria
quc so
adjrdicstíris que
iDjl§tificrd.trcnúe, em
ÍitDr. o Contrato
se Iecusar,
EcusEÍ! injustiﬁcadamente,
cm ﬁrmar
CoDEaro dentro
dento
pnzo
(dois)
do prazo dc 02
dias
lhe seni
quc lh€
dies itteis
úteis a
r contar
conhr da
dE notiﬁoaoio
notificsçào que
cncsminhadE, estani
esroÍá sujcita
sujciti
sêrá encaminhada,

(cinco por
multr dc
por canto)
prejulzo das
Iià rnulta
& 5,096
vslor total
das dcmais
demais
csnlo) do
do valor
totil adjudicado,
a{iúicâdo, sem
scrn prejuizo
$0% (cinco
pemlidades cabiveis,
penalidades
por
caractelizar
descumprimento
total
da
obrigaqio
assumida.
cabiveis,
cârrcteÍizâr d€sêumpÍimemo
da obÍigação assumide
prcüslfs no item
l7.8As sanodcs
17.& Às
quq apesar
s!trÇô6 previstas
atcr 17.7
17.7 supra
úo so
se aplicam
splicatn is
às demais
licitrnhs que,
ap.saÍ
sup.E nﬁo
demais licitantes
deniovenoedoras,
venham saserconvocadasparacelcbrarem
oTermodeContrato,deacordo
dc nlo trcncc{oÍrs vmlum
sêr omvmdas Dúrs celebnrem o Termo de ConEâtq de mÍdo
(qurrcntl ce oito)
com
prazo do
oito) horas
con cste
cstt edital,
ro Fazo
4t (quarenta
horls oomunicarcm
cditrl, cc no
dc 48
cotnunicmm seu
scu doaintereme.
dcsintertsse,

I8.
E DA
DA c0RRt1l>cA0=
I& mt
DA FRAUD]-I
FRÀI'DE E
CORXTIPÇÃO:

l8.l.
18.1. As
As licitantes
licitrnEs devcm
dcvcm obsemr
obscrvü eê ar contratada
hzÊr obscrvar,
obsÊrvü, por seus
sêus
c$núrtidr deve
dc\r observar
obscÍv!, cc fazer
fomccedoncs c suücontÍlrdo§,
subcontratados, so
lMorls
sÊ admitida
suboontnt!ç[o, oo mais
nr.is alto
étic{ durantc
0ülliüd! subcontrataolo.
ülto pndrlo
dê ética
duÍr Ê
Fdrlo do
procscso dc
todo
todo oo prooesso
ê iicitaoilo.
licitrçlo, dc
ds contrataolo
cônrntrçIo ee dc
dc execuolo
exêcr4to do
do objeto
objeb oontntual.
colrmrü!|. Pam
P!r0 os
os

propositos
deste item,
pmpósitG destÊ
itÊm, deﬁncrn-so
prlücrs:
dofinern-sc as
rs soguintos
sogüntos prtiticas:
qurlquêr
at
“pttitica corrupta“:
ou solicitor.
a)'!r{tice
coÍtuplr": oferecer.
ofcr!€Êr. dar.
ôr, rcceber
reccbcr ou
solicinr. direta
diÍrtr ou
ou indiretamente.
indiÍÊtimentÊ, qualquer
vantagem
com
o
objetivo
dc
inﬂuonciar
I
aolo
do
servidor
ptiblico
no
processo
do
licitaoﬂo
vantrgcm com o objctiw dc iútrcnciu r rçlo de servidor püblico no pmoeaso de licihdo ou
ou
mt
m execuolo
exccudo do
Ô contmto:
conüüol
'pÍáliç8 ﬁaudulenta”:
b) “prdtica
ihlsiﬁmoio ou
fates, com
frEodulcntr": a làlsificaçào
or! omissio
inÍluerrciar 0o
ornisslo dos
dc fato6,
Gom 0
o objctivo
objedvo dc inﬂuenciar
pocesso dc
processo
de licitaoio
licifação ou dc
dê cxecuqio
ex€cudo dc
conúEto;
& contrato;
c) 'pflúica
“pnitica conluiada”:
entre duas
co luiada"; esquematizar
csquematizar ou cstabeleoer
estabelecff um
um acordo
duss ou
ou mais
mais Iicitantcs,
licitaltÊs5
acordo eDte
com
prepostos do
eom ou
ou sem
s€m o
o conhecimento
conhecimenm dc
de reprcsentanles
licitaôr, visando
Í€FEs€rtsntes ou
ou pícpoíos
do orgio
órgão licitador,
úsardo
pçc cm
estabeleoer
esrabelccr prcoos
em niveis
nlvcis artiﬁciais
artificiais ee nio-competitivos;

rÉo<ompetitivos,
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'!ráüca coercitiva”:
d)
d) “pnitica
cancitiva": causar
ou indiretamente,
itdirctEmeote, as
às
causar dano
dano ou
ou ameacar
amc{{âr causar
câus8Í dano,
d8no, direta
diÍqa ou
pessoos ou sua
p{opÍiedade,
perticiprçlo
pÍoc€sso
pessoas
propriedade,
visando
a
inﬂuenciar
sua
participacao
em
um
processo
licitatorio
süs
üsando influenciar srn
sm
licitatório
ou
or afetar
sfttar ar execucio
çxecüetro do contrato.
confalo.
e) “pratica
'!ÍÍdfua obstrutiva“:
oà6íÍúivr";
(l) destmir,
(1)
ern inspeooes
dcsúuü, falsiﬁcar,
irrspêçõcs ou fazer
fazcr declaraooes
ôl§ficrÍ, alterar
allct8Í ou
orr ocultar
cültlr proves
decluçôcs falsas
hlsas aos
u
Fovas €m
representantes
do organismo
o objctivo
do impcdiÍ
impedir materialmente
rEprEsÊntint6 do
oÍgmismo financeiro
fimnceim multilateral,
mulülrteÍrl, oom
com o
objctivo d€
malEÍirknÊaE a
prática prevista
apuraoao
aFraçfu de
de alegacoes
alegaçôês dc
de pnitica
ncstê subitem;
subitÊm;
Fevista neste
(2) atos
(2)
atos cuja
cuj8 intenoao
intençâo seja
de oo organismo
orgrnismo
sêj8 impedir
impcdir materiaimente
mrtcÍi8lmente oo exercicio
exerclcio do
do direito
diÍ€ito do
gomovcr inspecao.
ﬁnanceiro
fi mnccim multilateral
multilafral promover
inspoçlo.
I9.
19. DISPOSIOOES
DlsrostçúEs GERAIS
cERArs
quÇ disciplinam este
I9.
l- As
ampliaeio
19.lfivor da
ô.mpliâCo
As nonnas
normrs que
estc Pregao
Prcglo serao
seÍio sempre
semp(c interprctadas
intcÍpírtrd8s em
em favor
público,
da
intcrçssadoq atendidos
iatcrcssc publico, sem
à
dr disputa
displtr entre
cntrc os
os interessados,
atcndiloo oo interesse
scm oomprornetimcnto
compromctimcnto da
seguranea
administraoao.
segunnça e
c do regular
rcgulÚ funcionamcnto
fimcionrmcnto da
ô administraçâo.
podertro ser
pclr Secretaria
l9.219.2- Os
pclo Pregoeiro
Os casos
cssos omissos
oÍnissos poderlo
scr resolvidos
PEgpêim durante
dumte aa sessﬂo
scssào e
c pela
Scorctirü
rsolvidos pelo
Ordenadora
em outro
aplicacio do caput do
fr€rlsdoÍe de
de Despesa,
Dcspesa. em
outo caso,
caso, mediante
mediame âplicâção
do art.
rrt. S4
í da
da Lei
Lei n.°
n.'
8.666193.
8.6óór'93.
I9.
3- 0
ô
t9.3O nio
Ído atendimento
rEndiÍnento dc
de exigéncias
exigêncirs formais nao
t|Io essenciais
cssênciris nao
nlo importara
impoÍtuá no
no afastamento
rf.§rmê o do
quc sejarn
poeslvcis a
quolidâdc ec aa exata
licitante,
licitrnte, desde
su
dcsdc que
sêjem possiveis
r afericao
úcÍiçlo da
d8 sua
suE qualidade
cxrts comprecnsao
comprecnslo da
da sua
Carta
Cütr Proposta
Pmpostr durantc
dunnte ae realiaeio
reeliaçto da
ô scssio
sesslo pitblica
deste Pregio.
hgao.
Fiblica deste
l9.4resultado
desta
19.4- A adjudioacao
implic.rb direito
rdjudiclCo ce aa hontologaclo
hornologrflo do
Írsultrdo
licitiÇ{o nao
lúo implicarao
diÍcito ità
do
dcsE licitacao
^
contratacao.
conlrat!çtro.
pch olaboraclo
pels.p.tssntüçlo
l9.$apresentaoao de
19.5- Ncnhuma
Ncúumr indenizacao
indcnizado sera
scÍ{ devida
dcvid! as
licitrntcs pela
clsboÍâdo ou pela
ê
às licitantes
pl€scnc edital.
documcntaeio
docum€ntrdo rcfercnte
rcfeÍ€ntc ao
so present:
cditrl.

l9.6pcscntc pr-ocedirnento
pmcdimcBto sera
19.ó. A Homologaelo
Honolopçlo do
SêcrEtiri! Gestor.
Gcslor.
ô present:
scÍá do
& oompeténcia
mpclêDcir da
à Secretariat
l9.7Na
oontagem
dos
prams
estabelecidos
neste
edital,
exclui-sc
o
dia
de
inicio
de
prazos
19.7contrgcm do6
de
de contagem
cootagem
esrbeleci&g oesle
exclui-sê o

píazos em
quc so se
ce inclui-se
irrclui-sc 0o dia
dis do vencimento,
vencimcDto, observando-se
iniciam e venoem
cm dia dc
&
obúír.oDdosc que
se iniciam
wncem prazos
expedicnte
nonnal
no
Municipio,
exocto
quando
for
expressamcntc
cstabclecido
cm
oontrario.
expedielte noÍÍnal no
exceto
expressamente estabelecido em contrário.
l9.8judicial, as
qu€stões oriundas
presente cdital
19.& Para
Para dirimir,
dirimi., na
na esfcra
edital scra
scÍá competente
compcteDte o
esfeÍajudicirl,
Ls questoes
oriurdas do
do prcsente

Foro
Fom da
ds Comarca
ComsÍca dc
de Crateus
CrEleus Ce.
- Ce.
l9.9podcr{ ser
t9.9- Qualquer
informaeâo podera
licitaçto
scr obtida
obüdâ através
ErEvés do
ô e-mail
ê-mril da
da comissio
comisào dc
dc licitaqio
Qualquo infom-tacio

p*l@ntlcu
mm

19.
10- Copies
poderá ser
19.lG
foÍDecidas aos
intêrssados ou podera
scr lido através
atrrvés do
Cr5IiEs do edital eê anexo
ânêxo serio
s!Ítro fomecidas
aos interessados
site,
site, www.bbmnetlicitaooes.com.br.
www.bbÍnnetlicitacoes.com-br. Bem
como no
no site
site do
do TCE
TCE no
no sitio:
B€m como
httpzf/municipios.tce.ce.gov.brflicitacoes
hnp/DutriciriG.tc€.ce.gov.brniciM ee no
no site
PrEÊituÍ8 Municipal
MuDicid de
de Crateits:
Crstciis:
site da
d! Prefeitura
https:ﬂmvw.crateus.oe.gov.br!
htQ§:/lwww.cnteus.ce.gov.br/
l9.l
l- 0
podcrá ser
l9.llEdib.l podera
por qualquer
qrnlqucr interessado
hlSpciro da
O Edital
ser examinado
examinado por
inhrssrdo na
na sede
scdc do
do Pregoeiro
de

Prefeitura
PÍefcitura de
de Cratcus.
Crsleús.

l9.l219.12- Todas
Todrs as
noÍmas inerentes
inercntes as
oo
as normas
às contrataooes
coúatações do objeto
objcto deste
dcstc certame,
c€rtrme, discriminadas
discÍimiradss no
Anexo
Arcxo —- Termo
T€Ímo dc
dc Referéncia
Refeércia deste
dese lnstrumento
lnsEume o Convocatorio
Conrocrtório deverio
deveÍío ser
sêÍ minuciosamente
minuciosmenE
pclc licitantes
obscrvadas
qü8do da
oüsc.r,.das pelos
licitarbs quando
PÍopodls
d! elaboracio
dabonçao de
dc suns
$Lr Cartas
CrÍirs Propostas
I9.
13- No interesse
qrc caiba
qurlquer tipo de
19.13inteÍEsse da
dâ Administracao
Adminisrngo Municipal
Mrnicipol ce sem
seor que
caibo as
às licitante:
ticilaÍes qualquer
de
indenimﬁo,
indcnizago, ﬁca
fica assegurada aa autoridade
auroridadc oompetente:
conpetente:
I9.
I3.l.
Alterar
as
oondicocs,
a
qualquer
tempo, no todo
qualqwr
pesette licitaeio,
19.13.1. ÀrêÍsr ss condições, a
todo ou em
em parte, da presente
Iicitaçâo,
dando ciéncia
ciàrcia aos interessados
ineressados na forma da
lcgislação vigente;
üçntc;
da lcgislacio
I9.
l3.2. Anular
písntÊ licitaoio,
qBlquÊÍ tempo,
t9.13.2.
Anulrr ou
oü rcvogar,
Ísl,ogrr, no todo ou
oü em
cm partc,
lhibção, ar qualquer
Empo, disto
di$o
FÍtc, a! present:
dando
intcressados modiante
pnblicaçio na
dendo ciéncia
ciêrrcia aos
aos interessados
mcdiantc publicacio
impcnsâ oﬁcial.
m imprensa
oÍicial.
FÁAO
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qlrisqücÍ duvidas
porwírlun existentes
l9,l419.14- Quaisquer
dúvidâs porventura
ou solicitacoes
soliciusôcs do
dc esclarecimentos
esclarccimcntos sobre
sobre o
cxislcltcs ou
(endeÍrço
prcsanre
poÍ
PÍegÉiÍo (endereco
disposto
disposúo no presente edital
editrl deverio
deverlo ser
sêr objeto dc
de consulta,
consultt por escrito,
cscrito, ao
Eo Pregoeiro
(ds) dias
poÍi ar realizaoio
mcnckxrdo no
Editrll até
fixad! para
]lslizrÇIo da
ô
mencionado
m Edital),
rté 03 (tres)
dils oorrentes
coÍrcnt€s anteriores
rntüiofts aà data
dEtr ﬁxada
p.rzo
qrr
poí
Licitaeio,
que
serio
respondidas,
igualmente
por
escrito,
depois
de
esgotado
o
prazo
de
scrao
de
esgolrdo
o
Licitr{o
r€spondiôr igrrlmcntc
escriio, dcp<is
consulta,pormeiodenotadeascluecimentoaseramxadoaoPonaldeLicitaoio-TCEcotlsultt, po. rrcio dG nota dc csdrrlcimcnto r scÍ rncrcdo .o PoÍtil dc Ucih(.o - TCE (tut. 40,
40. inciso
vlu da
http:/Imunicipiostce.oe.gov.brflicitaooes,
htDr/municiliG.tc..cs.Sov.brniciG, no
coftsfn&ntc. (Art.
iÍrciso Vlll
dr Lei
Lci
no campo
crmpo correspondente.

8.666193).
t.666,93).
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