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PREAMBULO
O Município do Aracati, através da Secretaria da Cidadania e Desenvolvimento Social, torna público para
conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e a equipe de apoio, designados por ato do Prefeito
Municipal, que ora integra os autos, estará realizando licitação para Registro de Preços na modalidade de
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, para atendimento do objeto desta licitação,
conforme objeto descrito neste Edital, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei no 10.520,
de 1710712002, Decreto no 3.555, de 08/08/2000, Decreto Federal n' 10.024 de 2010912019, Decreto

Municipal no 012 de 07 de fevereiro de 2017, Lei Complementar n' 12312006 - Lei Geral da
Microempresa, com as alterações da Lei Complementar no 14712074, e legislação correlata aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei no 8.666193, de 21106193, com suas alterações, bem como pelas
normas contidas no presente Edital e seus anexos.

- Secretaria da Cidadania e Desenvolvimento Social
- Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública;
- Secretaria de Turismo e Cultura;
- Secretaria de Educação;
- Secretaria de Saúde;
- Gabinete do Prefeito;
- Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Orsão Gerenciador:

()r gão (s)

P ar t ic ip

ante (s) :

Data e Hora de Início

de

RecebinrcnÍo das Propostas :

Data e Hora de Térntino de
Recebiment.o das Propostas :
Data e Hora da DispuÍa de
Lances:

2210212021- 08h00m
2210212021- 09h00m
rvn'rv. lrl l.o r g.lü (ac e s s o I den t ifi c ado n o I in k Horário Oficial de Brasília-Df,'
Menor Preco nor Item
Aberto

Local da Sessão:
Referência de Tempo:
Tipo de Licitação:

Modo de Disputa:
Resime de Fornecimento :

Presoeiro Oficial

0810212021- 08h00m
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Por Demanda
Claudio Henrique Castelo Branco
GLOSSARIO

§ Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquerfato superveniente que impeça arealizaçáo do ceúame
na data marcada, a sessão será autor"naticamente transferida para o prirneiro dia útil subsequente, no
lneslro horário e local anteriorrnente estabelecido, desde que ttão haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.
Sernpre qlle as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste docttmento de Edital, ou
quaisquer de seus anexos, terão os seguintes significados:

§

el.n

x PMA: Prefeitura Municipal de Aracati/CE;
x ME/EPP: Micro empre,sa / Entpre,sa de Pequeno PorÍe;

N

,s,SÀP.' Sistema de Registro de Preços;
x TCE: Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
x BLL: Bolsq de Licitações e Leilões do Brasil, órgão provedor do si,slemq, entidade conveniada
cont esta ntunicipalidade, mediante Termo de Apoio Técnico-Operqcional em vigor;
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Receita Federal do Brasil.

§ O presente Edital e todos os selrs anexos estão acessíveis a quem interessar junto ao Setor de
Licitações localizado uo endereço constante do preâmbulo deste edital, onde serão fornecidos
GRATUITAMENTE, em arquivos compatíveis com os Softwares PDF, Auto-Cad, Word e Excel que se
fizerern necessários. Na ocasião o interessado deverá trazer um Pen Drive para a gravação do tnesmo,
oncle terá uln prazo de até 24 (virfte e quatro) horas úteis, após o recebimento, para efetuar, por escrito,
qualquer reclamação peftinente à falha na gravação dos arquivos ou poderá adquiri-lo nos endereços:
h-up-.//-rluniçipiq.i-,-tp-ç,çç-gqy.b/!iqi,1"aç-Q-0-§-hy!y\)1,-t!-L.rug.b-t.

§

O certame será realizado por meio do aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil- BLL: wu,tv.bll.org.1[.

§ O endereço para o envio de documentações será na Sede da Prefeitura à Rua Saníos Dumont, 1146
Farias Brito, CEP: 62.800-00, Aracati, Estado do Ceará.

-

CONDIÇÕES
1,0 - DO OBTETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto: Seleção de

melhor proposta visando o Registro de Preços
para futuras e eventuais contratações de empresas para fornecimento de refeições prontas' para
atender as diversas Secretarias do Município do Aracati/CE.
1.2 - A licitação compreende em 06 (seis) itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação de seu interesse.
1.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.0 _ DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS
2.1. As despesas decorentes das contratações oriundas da presente Ata, corerão à conta de dotações
orçamentárias consignadas nos respectivos orçamentos municipais vigentes, em favor da Secretaria
Contratante, à época da expedigão das competentes ordens de compra/autorizações de fornecimento.
3.0 _ DO

CREDENCAMENTO
Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam
todas as exigências, especificações e norÍnas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por
ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
33 -É, vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5 - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de
Licitações do Brasil, até no mínirno uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das

3.1

-

propostas.
i.O-- O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes

documentos

lry

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à fP
Bolsa, poderes especíÍicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de /Á
tf
Licitagões do Brasil. (ANEXO IU)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitagão e de atendimento às exigências de 41'
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil.
W
c) Especificações do produto objeto da licitação err conforrridade corn edital, cottstatrdo preço.
marca e modelo e err caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro,no ícolte ARQ. inserção;f
.

i
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de catálogos do fabricante. "A empresa participante do ceftame não deve ser
5.450/05 art.24 parágrafo 5o.
d) O custo de operacionalizaçáo e uso do sistema ficaráa cargo do Licitante vencedor do ceftarne,
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sisterna eletrôuico, o equivalente ao percentual
estabelecido pela mesma sobre o valor coutratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de
tecnologia da informação, ern conformidade com o regularnento operacional da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil, (ANEXO IV).
3.7 - A microempresa ou empresa de pequeuo porte, além da apresentação da declaração constallte no
ANEXO VIII, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a
ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sisterna
conforrne o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desernpate. Art. 44 e 45 da

t.c

12312006.

4,0 _ DO

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 - O certarne será conduzido pelo Pregoeiro, corn o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial,
as seguintes atribuições:
a) acompanlrar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões forrnuladas pelos fornecedores, relativas ao ceftame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;
Í) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lattce de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado etn primeiro lugar;
h) declarar o venceclor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encarninhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

l) abrir processo adntinistrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação

de

penalidades previstas na legislação.

LEILOES
5.1 - As pessoas jurídicas ou firrnas individuais interessadas deverão nolnear através do instrurnento de
mandato previsto no itern 4.6 "a", com firrna reconhecida, operador devidamente credettciado em
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações uo site: www.bll.org.br.
5.2 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de
elnpresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu
operaclor designado, elt-r calnpo próprio do sistema, pletto conltecimento, aceitação e atendimeuto às
exigêrrcias de habilitação previstas no Edital.
5.3 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encalnitrhamento de proposta de preço e lauces
sscessivos de preços, eln norne do Iicitante, sornente se dará rnediante prévia definição de senha privativa.
5.4 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas ern qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De
Licitações do Brasil.
5.5 - E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bern como setl Llso em qualquer
transação efetuada diretarnente ou por sell representatrte, uão cabendo a Bl-L - Bolsa de Licitações do
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por

terceiros.

,à,
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5.6 - O credenciamento do fornecedor e cle seu representante legaljunto ao sistema eletrônico implica
"'
responsabilidade legal pelos atos praticaclos e a presunção de capacidade técnica para realização das .1
transações inerentes ao pregão eletrônico.
,.

/./.r'
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6,0 - DA PARTICIPACÃO NO PREGÃO

\/

61 - A p".tt"tprçã" * P*gã", .".r. Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pes§ôal e
intransferível do representante credenciado (operador da coretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data
e horário limite estabelecido.
6.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operagões no sistema eletrônico durante a sessão pública do

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobsorvância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
6.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

6.4 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação.
6.5 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 daLei no 1 1 .488, de 2007 , para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar rP 123, de 2006.
6.6 - Não poderão participar desta licitação os interessados:

-

Proibidos de participar de licitações e celebrar coutratos adrninistrativos, na forrna da
legislação vigente;
6.6.2 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
6.6,3 - Estrangeiros que não tenltam represelttação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagão e responder administrativa ou judicialmente;
6.6.4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o da Lei no 8.666, de 1993;
6.6.5 - Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugão ou
liquidação;
6.6.6 - Organizagões da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão n' 7 46/2014-TCU-Plenário).
6.7 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de
uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41\ 3097-4600, ou através da Bolsa de
Licitações do Brasil ou pelo e-mail contglo@bll.org.br.
6.6.7 - Em cumprimento ao tratamento jurídico diferenciado às microempresas ou empresas de
pequeno porte, e as Cooperativas enquadradas nos termos do Art. 34, da Lei Federal no 11.48812007,
estabelecido pela Lei Complementar no 123106 alterada pela Lei Complementar no 747114, os itens 06,
está destinado EXCLUSMMENTE à participação destas (Inciso I do Art. 48 Lei 147), desde que haja
um número mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos para cada item (Inciso II do Art. 49 Lei 123).
2.23.1 - Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado as microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nas condições previstas no § 4o do artigo 3o, da Lei Complementar no

6.6.1

12312006.

. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAC.4O
- Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticarnente a etapa de ettvio dessa documentação.
1.2 - O envio da proposta, acontpanhada dos docurrentos de liabilitação exigidos neste Fdital, ocorreú
por meio de chave de acesso e senha.
7.0

7.1

W,

,W'
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7.3

- As Microempresas e Ernpresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação

de

habilitação, ainda que haja algunia restrição de regulariclade fiscal e trabalhista, nos tertnos do ar1. 43, § 1"
da LC no 123, de 2006.
7.4 - Incumbirá ao licitante acorrpanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão púrblica do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer nlensagens ernitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.5 - Até a abeftura da sessão púrblica, os licitantes poderão retirar
documentos de habilitação anterionnente iuseridos no sistema;

7.6

-

ou substituir a proposta e

Não será estabelecida, nessa etapa do ceúame, ordern de classificação entre as

apresentadas, o que sornente ocorreráapós a realizaçáo dos proceditnentos de negociação

e

os

propostas

julgarnento da

proposta.

1.1 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante rnelhor classificado solnente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o eucerratnento do envio de
lances.
B,O

8.1

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- O licitante deverá enviar sua proposta

mediante

o preenchitrento, no sistetna eletrônico, dos

seguintes campos:
B.1 .I - Valor unitário ou percentual de desconto;

8.1.2 - Marca;
8.1.3 - Fabricante;
8.1.4 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Tenno
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garautia, número do
registro ou inscrição do bem no órgão courpeteute, quando for o caso;
8.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, eltcal'gos previdenciários,

trabalhistas, tributários, cornerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamerrte tro
fornecimento dos bens,
8.4 - Os preços ofeftados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a cotttar da data de sua
apresentação.
8.6 - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado
é manufaturado nacional beneficiado por uul dos critérios de rnargetn de preferência indicados tto Termo
de Referência.
8.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos rtas normas de regência de

-

contratações públicas federais, quando parliciparem de licitações pÚrblicas;

8.7.1

- O clescumprimento

das regras suprarnencionadas pela Adrninistração por parte

dos

contratados pode ensejar a fiscalização do 'lribunal de Contas da União e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção clas ntedidas trecessárias ao exato
cumprirnento da lei, rros terrnos do art.71, ir-rciso IX, da Constituição; ou condettação dos agentes
pÍtblicos responsáveis e da empresa contratada ao pagalnento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço lta execução do contrato.

IFICA

9.0 - DA ABERTU,

,KMULA

O DAS

LANCES
da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejarn em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenharn vícios insanáveis ou
+1^.^:,^^^ exigidas
.^^'r^.",-^
l^ D^f^-A'"^i^
r,
-^^:c^^^:^^ técnicas
^-.:^:l^^ no
Referência.
Tertno de
não apresentem as especificações

9.1 -

A abertura

,

g.2.1 - Também será desclassificacla a proposta que identifique
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r'"'r^.r.,'.<rtoci:Ji'ct.'.r.;ov.i;t

Av. DrogÕo do Mor, 230, Centro, Arocoti-CE
(+55 88) 3421-1050

I

(55 88) 3421-1945

|

'"
o licitante. u

,^

{.

w

..i..r-\,

PREFEITURÀ

rC/eà\

no ,rl: ÇQ '(À

'\rr=tr-ry

9.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanharitentb
em ternpo real por todos os participantes.
9.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.3 - O sisterna ordenará autor-naticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
9.4 - O sisterna disponibilizará carnpo próprio para troca de mensagens elttre o Pregoeiro e os licitantes.
9.5 - Iniciada a etapa cornpetitiva, os licitarrtes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletrônico, sendo irnediatameute informados do seu recebimento

e do valor consignado

no

registro.
9,5.1 - O lance deverá ser ofeftado pelo valortotal clo item.
9.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abeftura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.7 - O licitante sornente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sisterna.
9.8 - O intervalo mínirno de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor ofefta deverá ser no mínirno de 1% (uttt
por cento), do valor total do itern. Nos terrnos do artigo 31, parágrafo único do Decreto rf 10.024, de20
de setembro de 201 9 e nos tertnos da Instrução Nonnativa SLTI/MP n' 0312013.
9.10 - A etapa de lances da sessão púrblica terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistenta quando houver lance ofeftado nos últirnos dois rninutos do período de
duração da sessão pública.
9.11 - A prorrogação autornática da etapa de lances, de que trata o itetn anterior, será de dois tninutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que lrouver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances interrnediários.
9,12 - Não havendo llovos lances na fonna estabelecida nos itens anteriores, a sessão púrblica ettcerrar-seá automaticamente.
9.13 - Encerrada a fase courpetitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sisterna, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do maior desconto.
9.14 - Não serão aceitos dois ou mais lauces de rnesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado ern prirneiro lugar.
9.15 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão infonnados, em tempo real, do valor do
meuor lance registrado, vedada a icÍentificação do licitante.
9.16 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá pennanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
9.17 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
mirrutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
9.17 - O Critério de julgarnento adotado será o maior percentual por desconto, coltforrne definido neste

Edital e seus anexos.
9.18 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.19 - Ern relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, urna vez encerrada a etapa de lances, será efetivacla a verificação autotrática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sisterna identificará etn coluua própria as microempresas e
errpresas de pequeno porte participalltes, procedendo à comparação coll os valores da prirneira colocada,
se esta for ernpresa de maior pofte, assim como das demais classificadas, para o firn de aplicar-se o
disposto nos afts. 44 e 45 da LC rf 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto no B.53 8, de 201 5.
t,'
9.2b - Nessas condições, as propostas de microempresas e elnpresas de pequeno pofte qr.re se encontrarern11"
na faixa de até 50Á (cinco por cento) acima da rnelhor proposta ou melhor larrce serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.

á

Av. DrogÕo do Mor, 230, Cenko, Arocqii-CE - Brqsil CEP: ó2800400
(+55 88) 3421-1050 | (55 BB) 3421-19451 \'íY!/\'\'.!i'(rc(rii'ce.(r()v.i)r

li.rr4

PnE,rnrruR^ ç ,(;""'üá'"tt".
/:h ARACATI+*;Ç
',
"-)
tv
D

.@

ÂS

Itss()ÂS BM Pltli{f:lR() fUr;,rt

_À
tca

1U

.o/

Yiy
i,,^l["-'iro/
g,21 - A melhor classificada nos temros do itern anteriorterá o direito de encarninhar uma últirna o{é,ta
para desempate, obrigatoriarnente em valor inferior ao da prirneira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação autornática para tanto.

9.22 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou trão se
manifeste uo prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes rnicroempresa e elnpresa de
pequello pofte que se encontrern naquele intervalo de 5o/o (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do rnesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.23 - No caso de equivalência dos valores apreseutados pelas rnicroempresas e elnpresas de pequeno
porte que se encontrerr nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado softeio etttre
elas para que se identifiqLre aquela que prirneiro poderá apresentar melhor ofetta.
9.24 - Quando houver propostas beneficiadas coll as rnargens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente etrtre as propostas que fizereln jus às
margen s de preferênc i a, con fortne re gu lamento.
9.25 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desetlpate será aquele previsto
no art. 3o, § 2o, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferêucia, sucessivamente, aos bens
produzidos:
9.25.1 - No país;
9.25.2 - Por empresas brasileiras;
9.25.3 - Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvirnento de tecnologia no País;
9.25.4 - Por ernpresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência olr para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
rra legislação.

9.26

-

Persistindo

o

empate,

a

proposta veucedora será softeada pelo sistema eletrônico dentre

as

propostas empatadas.
- Encerracla a etapa de envio de lauces da sessão púrblica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apreseutado o maior desconto, para que seja
obtida rnelhor proposta, vedada a negociação ern condições diferentes das previstas neste Edital.
9.21.1 - A negociação será realizada por meio do sisterna, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
9,21.2 - O pregoeiro solicitará ao licitante mellror classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, etrvie a
proposta adequada ao últirno lance ofeftado após a negociação realizada, acompalthada, se for o caso, dos
clocurnentos cornplernentares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já

9.27

apresentados.

9.28 - Após a negociação do preço/percentual, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação

e

julgarnento da

proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTÁ VENCEDORA
a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em prirneiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo útnico do at1. Jo e no § 9o do
art.26 do Decreto n.' 10.02412019.
10.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
rnáxinro fixado (Acórdão n' 145512018 -TCU - Plenário), ou que apresetttar preço rnanifestamente

1O.O -

l0.l - Encerrada

inexequível.
10.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários sirnbólicos,
irlisórios ou de valor zero, irrcornpatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos

dos respectivos encargos, ainda que o ato corrvocatório da licitação não tenlta estabelecido limites
rnínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações cle propriedade do próprio licitatrte, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
iO.: - qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade ea
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam gsuspeita;

w
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10.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realizaçáo de diligências, corrr
vistas ao saneamellto das propostas, a sessão pública sornente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema colÍ], l1o mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrêttcia será registrada em ata;
10.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta,
10.6 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, fonnLrlada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.6,1 - Dentre os docuntentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacalx-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como lrarca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, alér.r-r de outras inforntações peftinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro tleio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sisterra eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
10,7 - O licitante que não apresentar o docurnento cornprobatório, ou cujo produto rtão atender aos
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da
aplicação da margem de preferência, setn prejuízo das penalidades cabíveis.
10.7.1 - Nessa liipótese, bem como eln caso de inabilitação do licitante, as propostas serão
reclassificadas, para fins de nova aplicação da Inargern de preferêtrcia.
l0,B - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examitrará a proposta ou latrce
subsequente, e, assim sucessivalneute, tta ordem de classificação.
10.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informaudo no "chat" a trova data e horário
para a sua continuidade.
10.10 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apreseutou o lance mais vantajoso, cour o fim de negociar a obtenção de tnelhor preço, vedada a
negociação ern condições diversas das previstas ueste Edital.
10.10.1 - Tarnbém nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para qLIe seja obtido preço melhor.
10.10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acoltlpanhada pelos demais
licitantes.
10.11 - Nos itens não exclusivos para a participação de nricroernpresas e elxpresas de pequetto pofie,
selrpre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá uova
verificação, pelo sisterna, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.12 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta,
licitante, observado o disposto neste Edital.

o

pregoeiro verificará

a habilitação

do

I1.O - DA HABILITAÇÃO
11.1 - Corno condição prévia ao exalTte da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

classificada errr primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que irnpeça a parlicipação tto ceftallle ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1 -ConsultaConsolidadadePessoaJLrrídicadoTribunal deCotttasdaUnião(https://certidoesapf-.apps.tcu. gov.brl)

A consulta aos cadastros será realizada em nor.ne da empresa licitante e tarnbém de seu sócio
rnajoritário, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, deutre as sanções irnpostas ao
responsável pela prática de ato de iniprobidade administrativa, a proibição de contratar coln o Poder
Público, inclusive por interrnédio de pessoa jurídica da qual seja sócio rnajoritário.
11.1.2.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Inrpeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das elnpresàs t.rl'
11.1

.2 -

Indiretas.

apoutadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
11.1.2.2 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas

de

fornecirnento similares, dentre outros.
1l .1 .2.3 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação-
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I 1.1 ,3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, pqr
condição de parlicipação.
ll.l.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sisterna, da eventual ocorrênciaado
enrpate ficto, previsto nos arts.44 e 45 da Lei Cornplernentar rf 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11.2 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confinnação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via e-mai[, no prazo de 02 (duas) Itoras, sob pena de inabilitação.
1L3 - Sornente haverá a necessidade de cornprovação do preenchimento de requisitos mediattte
apresentação dos docurnentos originais não-digitais quando houver dúvida e,. relação à integridade do
docurnento digital.
1 1.4 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
1 1.5 - Se o licitante for a rnatriz, todos os docurrentos deverão estar em notne da rnatriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria naÍureza, cornprovadamente, forem ernitidos sotnente eln ltolrle darnatriz.
11.5.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com difereuças de ttúmeros de

docuurentos peftinentes ao CND

e ao CRF/FGTS,

quaudo

for

comprovada

a

-.),
'{/

centralização do

recolh imento dessas contribuições.

11.6 - Ressalvado o disposto no item 7,3, os licitantes deverão encaminltar, nos termos deste Edital, a
docurnentação relacionada nos itens a seguir, para Íins de habilitação:
11.6.1 - HABTLTTAÇÃO runÍ»rc,q
1 1.6.1 .1 - Cédula de Identidade do(s) adrninistrador(res);
11.6.1.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, no registro público de empresa
mercantil da Junta Comercial da sede da licitante;

11.6.1.3 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidado em vigor devidamente
registrado no registro púrblico de empresa rnercantil da Junta Cornercial, ern se tratando de sociedades
ernpresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de docurnelttos de eleição de seus
admin istradores;
11.6.1.4 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas
- no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acornpanhada de prova da diretoria em exercício;
11.6.1.5 - Decreto de Autorização, ern se tratando de empresa ou sociedade estrangeira etn

funcionamerrto no País, e Ato de Registro de Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assitn o exigir;
11.6.1.6 - Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras, no caso de cooperativa,
acompanhado dos seguintes documentos:
a. Ato constitutivo ou estatuto social, r.ros termos dos arts. 15 a21 dalei 5.164171;
b. Cornprovação da cornposição dos órgãos de adrninistração da cooperativa; (diretoria e
conselheiros), consoante arÍ. 47 da lei 5.'7 641'7 1 ;
c. Ata de fundação da coopelativa;
d. Ata de assetnbleia que aprovou o estatuto social;
e. Regimento interrro com a Ata da assernbleia que o aprovotl;
f. Regimento dos fundos constituíclos pelos cooperados com a Ata da assembleia que os
aprovou;
g. Editais das 03 últimas assembleias gerais extraordinárias.

rl

2 - QUAL r F rCAÇÃO n C OwôpttC O- FrNANC E IRA
11.6.2.1 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, estando dispensadas da presente exigência as cooperativas enquadradas nos terlnos do Art. 34,
da Lei Federal rf 11 .48812001 .
11.6.2.2 - Balanço Patrirnonial e dernonstrações contábeis do últirno exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, coln termos de abeftura e encerramento do Livro Diário,
1

1. 6.

Av. DrogÕo do Mor, 230, Centro. Arqcqti*CE - Brosil CEP: ó2800-000
(+55 88) 3421-,l050 | (55 88) 3421-1?45 | v;vti',.r,rrc(.i.iii.ce.rttrv.l)t

PRBFSITURA
:l

i.

/'/
TY1AI

ARACAÍf,
Âs

fü/

i,tissr)ls Íill plülllillíl) ttí

a\
(í'
).,

devidarnente registrado na Junta Comercial de origem que comprovem a boa situação financêira daen-lpresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há rnais de 03 (três) rlleses da data de apresentação da proposta,
devidarnente assinados por contabilista registrado no CRC,
11.6.2.3 - O Microempreendedor Individual-MEl que no ano-calendário auterior não tenha
auferido receita bruta de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), está dispensado da apresentação do
Balanço Patrirnonial e dernonstrações contábeis do úrltirno exercício social na fonna do itern anterior,
confonne art. 1.179 §25 do Código Civil e artigo 18-4, § lo da Lei Complementar no 12312006,
entretanto deverá apresentar a DASNSIMEI (Declaração Attual do Simples Nacional
M icroernpreendedor Individual).
11.6.2.4. No caso de ernpresa constituída no exercício social vigente, admite-se apresentação
de balanço patrimonial e dernoustrações contábeis referentes ao período existência da sociedade;
11.6.2.5 - É aclrnissível o balanço interrnediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatLrto
social.
11.6.2.6 - Cornprovação da boa situação financeira será baseada rta obtenção de índice de
Liquidez Geral (LG) maior que urn (>1), resultantes da aplicação da seguirrte fórmula:

LG:
SG:

Ativo Circulante * Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante

*

Passivo Não Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC:

Ativo Circulante
Passivo Circulante

- QUALTFTCAÇÃO TECNTCA
11.6.3.1 - Cornprovação de aptidão para o fornecirnento de bens etn características,
qLrantidades e prazos cornpatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoasjurídicas de direito público ou privado.
a) Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o Pregoeiro e Equipe de Apoio,
poderão promover diligência junto a ernitente, a fim de colrprovar a veracidade do Atestado de
Capacidade Técnica em questão, e:
11.6.3.2 - Alvará Sanitário ernitido pela Vigilância Sanitária do Município sede da licitante,
11.6.3

dentro clo prazo de validade.

REGULARIDÁDE FISCAL E TRABÁLHISTA
11.6.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ devidamente

11.6.4 -

ativa;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver
relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pefiinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
11.6.4.2

-

contratual;

11.6.4.3 - Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal, EstadLral e Municipal do
domicílio ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
11.6.4.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Ternpo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprirnento dos encargos sociais
instituídos por lei;
11.6.4.4.1 - No caso de Cooperativa, a mesma está dispensada da apresentação dos
docurnentos relativos ao FGTS dos cooperados, para efeito desta dispensa, deverá apresentar o seguinte:
a. DECLARAÇÃO constando que, caso vencedor da licitação, o objeto será produzido
ou cot-nercializado por ela própria através de seus cooperados.
b. ATA DA SESSÃO em que os cooperados autorizararg a cooperaÍiva a participar da
/ ,,
licitação e executar o contrato caso seja veucedora.
.\,
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c. RELAÇÃO DOS COOPERADOS que produzirão ou comercializarão\sobjê,to'da
licitação discriminado, comprovando através de documento a data de ingresso de cada
um deles na cooperativa.
11.6.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidagão das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;
ll.7 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualifrcada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.

11.7.1

-A

declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

habilitação.

11.8 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrigão no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocadapara, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regulaização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
11.9 - A não-regularizaçáo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretarâ a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação frscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo parurcgularizaçáo.
11.10 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário pata a continuidade da mesma.
ll.ll - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
ll.l2 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n5 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente. 1 1 . 13 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
11.13.1 - Não havendo a comprovagão cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairâ sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitagão
do licitante nos remanescentes.
11.14 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
I2.O - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
12.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encamirthada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
12.1 .1 - Ser redigida em lírrgua portuguesa, datilografada ou digitada, em urna via, sertt etnettdas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úrltirna folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal.
12.1.2 - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagarnento.
12.2 - A proposta

final deverá ser docurnentada nos autos e será levada em consideração no clecorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
12.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais cotno lnarca, rnodelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
12.3 - Os preços deverão ser expressos em tnoeda correute uacional, o valor uuitário ern algarisrnos e o
valor global enr algarismos e por extenso (art. 5o da Lei n' 8.666193).
....
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12.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
12.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, lirnitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgarnento a mais de urn resultado, sob
pena de desclassifi cação.
12.5 - A proposta deverá obedecer aos tennos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas oll que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12.6

- As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complçnlentares

estarão disponíveis na internet, após a hornologação.
12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Licitante será declarada vencedora, e
os presentes à sessão serão cornunicados.
13.0 - DOS RECURSOS
13.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaçáo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou elnpresa de pequeuo porte, se for o caso, será cottcedido o prazo de no mínimo

trinta rninutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretencle recorrer e por quais motivos, eln carnpo próprio do
sisterna.

13.2 - Havendo quem se rnauifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
rnotivação da intenção de recorrer, para decidir se adrnite ou rrão o recurso, furtdamentadamente.
13.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de aclmissibilidade do recurso.
13.2.2 - A falta de manifestação rnotivada do licitante quanto à intenção de recorrer irnportará a
decadência desse direito.

13.2.3 - Urna vez admitido o recurso, o recorrente tera, a parlir de eutão, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intitnados para,

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
corneçarão a coutar do término do prazo do recorreute, sendo-lhes assegurada vista irnediata dos
elernentos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.3 - O acolhimento do recurso invalidatão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.4 - Os autos do processo pennanecerão cour vista franqueada aos interessados, no endereço coustaltte
neste Edital.

DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICÁ
A sessão púrblica poderá ser reabefta:
14.1.1 - Nas hipóteses de provimento de reclrrso que leve à anulação de atos anteriores àrealizaçáo
da sessão pública precedente oLr ern que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
T4.O -

14.1 -

repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quattdo o licitante
cleclarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o itrstt'umento equivalente ott ttão cottrprovar a
regularização fiscal e trabalhista, rros termos do art.43, §1" da LC rf 12312006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatarnente posteriores ao encerrarnento da etapa de lances.
14.2 - Todos os licitantes relnauesceutes deverão ser couvocados para acompanhar a sessão reabefta.
14.2.1 - A convocação se dará por meio do sisterna eletrônico ("cltat"), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo coln a fase do procedimento licitatório.
15.0 . DA

ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
- O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
"uro
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recurso,
15.1

apresentados.

15.2

- Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos

hornologará o procedimento

licitatório.
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15.3-AautoridadesuperiorclestalicitaçãosereservaodireitodenãohornologarapresenteLicitação,'nô'''
interesse da Adrninistração e mediante fundamentação escrita, sem que caiba qualquer das licitantes o
direito de reclarnação ou indenizaçáo.
T6.0 DA

FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

l6.l - Hornologado o resultado do Pregão, respeitada a ordern de classificação dos itens a ser registrado,
Ata de Registro de Preços anexo

deste
edital, que aperfeiçoará o compromisso de execução dos serviços nas condições estabelecidas, que
observará os terrnos clo Decreto Municipal no 012 de 07 de fevereiro de2017, da Lei n.'8.666193, da Lei

será(ão) convocada(s) a(s) adjudicatária(s) para assinatura da

n." 10.520/02, e demais nomlas do edital desse procedirnento licitatório.
16.1.1 - A classificação será mantida durante 12 (doze) rneses, a pafiir cla data da publicação da Ata de
Registro de Preços que a critério da Adrninistração poderá ser prorrogada por igual período, nos termos
do inciso III do §3" do ar1. 15 da Lei rf 8.666193.
16.2 - Constarão da Ata de Registro de Preços as segttintes infonnações:
a) identificação do processo;
b) caracterização do objeto;
c) identificação das eurpresas vencedoras;
d) planilha dos itens ofertados pelas licitantes classificadas, corttendo descrição detalhada dos produtos,
quantidade, marca, preço unitár'io e total;
e) direitos e responsabilidades das partes;
f) dernais condições atinentes à execução do serviço.
16.3 - A Ata de Registro de Preços será lavrada ern tantas vias quanto forem as erxpresas classificadas.
16.4 - A licitante que tenha o seu preço registrado será denominado beneficiária da Ata de Registro de
Preços - ARP.
16.5 - A Convocação de que trata o item 16.1 deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogável por igual período desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, sob
pena, de decair o direito à beneficência da Ata de Registro de Preços, sern prejuízo das sanções previstas
no disposto no aft. 87 da Lei rf 8.666193.
16.6 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços a ernpresa adjudicatária obrigar-se-á a exectttar o objeto a
ela adjLrclicado, corn integral obediência às norrnas avençadas em relação aos elementos propostos, a
responder pelo curnprimento da proposta apresentada.
16.7 - Ern caso de recusa ou irnpossibilidade da beneficiária do registro em assinar a Ata de Registro de
Preços, ou quando a mesma não apresentar justificativa, a Adtninistração adotará as providências cabíveis
à iniposição de sanção, bem como corrvocará as licitantes remanescente, desde que respeitada à ordem de
classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata
de Registro de Preços.
16.8 - Na corrvocação das licitantes remarlesceutes, será observada a classificação final da sessão

originária do pregão, deverrdo a(s) convocada(s) apresentar(em) os docurnentos de habilitação cu.la
validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data darealizaçáo do Pregão.
16.9 - Durante o prazo de validade da Ata, a Adrninistração não ficará obrigada a efetivar as cotttratações
que dela poderiar.r-r advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros rrrcios, respeitada a lcgislação relativa
às licitações.
16.10 - A contratação da empresa classificada, respeitados os demais critérios aqui descritos, far-se-á pelo
Termo Contratual.
16.11 - Durante a validade da Ata de Registro de Preços a empresa beneficiária não poderá alegar a
indisponibilidade de fornecero o objeto ora licitado, sob pena, de lhe serem aplicadas as sanções previstas
no presente Edital.
16.12 - A Unidade Administrativa pronrotora da presente licitação será o órgão gestor da Ata de Registro
de Preços - ARP.
17.0 DAS ALTERAÇÕES NÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 - A Ata do Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no
Decreto Municipal no 012 de 07 de fevereiro de2017, daLei n." 8.666193, da Lei n." 10.520/02, e demais
normas do edital desse procedimento licitatório.
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17.1.1 -O(s)preço(s)registrado(s)poderá(ão)serrevisto(s)emdecorrênciadeeventual

I

iü
reduçãodaqueles

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registt'ados, cabendo a Adrlittistração,
prornover as necessárias negociações junto à(s) Beneficiária(s) da ARP.
17.2 - Quando, por motivo superveniente, o preço inicialrnente registrado tornar-se superior ao preço
praticado no rnercado, a Administração deverá:
11 .2.1 - Corrvocar a empresa adjudicatária, paÍa negociar a adequada redução do preço;
11 .2.2 - Liberar a elnpresa adjudicatária do courpromisso assurnido, caso se frustre essa negociação;
11.2.3 - Convocar as remanescentes visando igual oportunidade de negociação.
17.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao registrado e a Beneficiâria da ARP, tnediante
requerimento fundarnentado, clemonstrar a impossibilidade de cumprir o compromisso, a Administração
poderá:
11.3.1 - Liberar a Beneficiária da ARP do compromisso assumido, sern iniciar proceditnento para apltrar
falta que impliqLre em aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos tnotivos apresentados e se
a comunicação ocorrer antes do início da execução do contrato;
1'7 .3.2 - Convocar as demais Beneficiárias da ARP visando igual oporlunidade de negociação.

-

Frustradas as negociações, a Administração providenciarâ a revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção de contratação rnais vantajosa.
17.4

18.0

DO CANCELAMENTO DÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente ata de registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito:

I 8.1 -

I 8.1 .1 - Pela adrninistração quando:

a) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial na execução do serviço, a critério da
administração;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a Betteficiária da
ARP não aceitar reduzi-lo;
d) Por razões de interesse púrblico devidamente der.nonstrado e justificado pela administração;
18.1.2 - Pelas signatárias, quando, mediante solicitação por escrito, cornprovareur estar irnpossibilitadas
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Adrninistração, quando
conrprovada a ocorrência das hipóteses previstas nos afts. 77 e 18 e ua fortna dos aÍs. 79 e 80 da Lei
Federal 8.666193.
18.1.3 - A solicitação das signatárias para cancelar.nento dos preços registrados deverá ser fonnulada coln
a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Adrninistração a aplicação das penalidades, caso não aceita
as razões do pedido.
18.1.4 - A comunicação do cancelamerrto do preço registrado será feita por correspondência cotn aviso de
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
18.1.4.1 -Nocasodeserinacessível ouignoradooendereçodaBeneficiáriadaARP,acomunicaçãoserá
feita mediante publicação no órgão de divulgação oficial do Município, cottsiderando-se cancelado o
registro na data da publicação oficial.

c)

19.0 -

DO CONTRATO

19.1 - Após a homologação e a assinatura da Ata de Registro de Preço, etn sendo realizada a contratação,
será firmado Terrno de Contrato, confonne rninuta anexa ao presente Edital, que deverá ser assinado pelas
partes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de recebimento da convocação eucaminhada à

licitarrte vencedora;
19.2 - Alternativarnente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encamitthá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebirnento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de sert
recebimento.

19.2.2. C) prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do ad.iudicatário e aceita pela Adniinistração.

I
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19. 3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato ou instrumento
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo
para tal e devidarnente fundamentada;

19.4-Oprazode vigênciadacontratação,quandocouberseráde 12(doze) Ineses.NotaExplicativa: A
vigência do coutrato poderá ultrapassar o exercício finatrceiro, desde qLre as despesas referelttes à
contratação sejam integrahnente empenhadas ate 31 de dezembro, para fins de inscrição ern restos a
pagar, corrfomre Orientação Normativa AGU no 39, de 1311212011;
19.5 - Se a Adjudicatária injustificadamente recusar-se a assinar o Coutrato, poderá ser convocada outra
licitante, desde que respeitada ordem de classificação, para, depois de feita a negociação, verificada a
aceitabilidade da proposta e cornprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, setn
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais;
19.6 - A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por Agente Público especialmente
desigrrado para este firn pela Unidade Gerenciadora da Licitação, de acordo corn o estabelecido no arÍ. 67,
da Lei Federal n'8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.
DO REAJUSTAMENTO
-OspreçosregistradosnãosofrerãoreajusteduranteavigênciadaAtadeRegistrodePreços-ARP,
17.1
salvo na condição do teor do itern 18.1 deste edital, utilizando a variação de índices oficiais à época do

2O.O -

reaj r.rste.

DO REEOUILÍBRIO ECONôMICO.FINANCEIRO
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de cottsequêttcias
incalculáveis, retardadores ou irnpeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, elr caso de força tnaior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econôrnica extraordinária e extracontratual, poderá,
mediante procedirnento administrativo onde reste demonstrada tal situação e terrno de alteração, ser
restabelecida a relação que as partes pactuaram iniciahrente entre os encargos da contratada e a
retribuição da Administração para ajusta remuneração do fornecimento, ob.ietivando a manutenção do
equilíbrio econôrrico-financeiro, na fon.na do Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da Lei 8.666193, podendo ser
registrado por simples apostila (§8").

2T.O -

21.1

- Na hipótese de sobrevirern

22.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
22.1 - As obrigações da Contratante são aquelas arroladas na Ata de Registro de Preços e na Minuta
Coutratual, auexo deste eclital.

23.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
23.1 - As obrigações da Contratada são aquelas arroladas na Ata de Registro de Preços e na Minuta
Contratual, anexo deste edital.
24.0 - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
24.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos ua Ata de Registro de Preços e rra
Minuta Contratual, anexo deste edital.
25.0 - DO PAGAMENTO
25.1 - O pagamento será efetuado proporcionalmente ao que for solicitado pela Contratante, ern até 30
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
22.2 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/FatLrra ou circuustância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saueadoras. Nesta

hipótese,

o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularizaçáo da situação,

acarretando qualquàr ônus pa.a a

ttão

Contratante;

"'',i

22.3 - A Contratacla regularmente optante pelo Sirnples Nacional, institLrído pelo Art. l2o da Lei --'\'
Complemerrtar n" 123106, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo
referido

regirne;

.:. .
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22.4 - O pagarnento será efetuaclo por meio cle transferência bancária ern conta corrente, rta agência e
estabelecimento bancário indicado pela Contratada;
22.5 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato;
22.6 - A Liberação do pagamento fica condicionada à apresentação de doculnetrtos eur originais,

xerocópia acompanhadas dos originais ou de xerocópia autenticada, da regularidade para com as
Fazendas Federal (CND Tributos Federais), Estadual (CND TribLrtos Estaduais), Municipal (CND
TribLrtos Municipais) e Trabalhista (CND Trabalhista);
22.7 - Nenhum pagarnento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação por
qualquer obrigação financeira, seln que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação
financeira por atraso de pagamento.
23.0 - DA SUBCONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
23.1 - Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para a execugão do corttrato original até o
lirnite de 30% (trinta por cento) do valor contratado. Contudo, ern qualquer situação, a CONTRATADA é
a íurica e integral responsável pela execução global do contrato.
23.2 - Ern hipótese nenhurna, haverá relacionarrento contratual oLr legal da CONTRATANTE, colll os
subcontratados.
23,3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizaçáo de subcontratações por razões
técnicas ou administrativas, visando unicamente o perfeito curnpritlento do contrato.
24.0 - DA GARANTIÁ CONTRATUAL
24.1 - A critério da Adrninistração e conforme o caso poderá ser exigido prestação de garantia para esta
contratação visando à segurança da execução do contrato e eventuais alterações.

PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVÁS
As penalidades estão previstas na Minuta do Contrato anexa a este edital.

25.0 - DAS

25.1

-

26.0 _ DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO:

26.1_ ESCLARECIMENTO:
26.1 .1 - Os pedidos de esclarecirnentos referentes ao presente edital e seus auexos, deverão ser
enviados para o Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pirblica,
exclusivamente através do meio eletrônico: ptpgãiq,Amçi1ti(rlg1ryil.-c-orn, identificando o nútmero do
pregão.

26.1.2 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecitnentos lro prazo de dois clias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios forrnais aos respoltsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos;
26.1 .3 - Os pedidos de esclarecirnentos não suspendelx os prazos previstos tro certatne;

26.1.4 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a adrninistração.
26.2 _ IMPUGNAÇÃO:

- Até 03 (três) dias írteis antes da data fixada para abeftura da sessão pírblica, qualquer
pessoa poderá impugnar o presente Edital, rnediante petição por escrito, protocolizada, na sala de
26.2.1

licitações da Prefeitura, situada no endereço constante do preâmbulo deste edital ou através do rneio
eletrônico: ll_lç_gii-e,íll4qiil-ríf?g11-.Ill..ç-e-n.1, que preencharn os seguintes requisitos:
26.2.1.1 - o endereçarnento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de ARACATI;

26.2.1.2 - a identificação precisa e completa do autor e seu representattte legal
(acompanhado dos docurnentos cornprobatórios) se for o caso, contendo o l-lotrle,
prenolle, estaclo civil, profissão, dorr-ricílio, número do docutneltto de identificação,
dentro do prazo editalício;
26.2.1.3 - o fato e o fundarnento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou
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26.2.1.4 - o pedido, corn suas especificações;
26.2.2 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
arrexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úrteis contados da data cle recebimento
da irnpugnação;

26.2.3 - No caso de acolhirlento da petição contra o ato convocatório, será designada uova data
para a realização do ceftame, exceto se a alteração não afetar a forrnulação das propostas;
26.2.4 - Não serão acolhidas as irnpugnações irnotivadas, apresentadas interr,pestivarnente e/ou
subscritas por representante não habilitado ou não iderrtificado no processo para responder pela licitante;
26.2,5 - As irnpugnações não suspendem os prazos previstos no cefiame;
26.2.6. A coucessão de efeito suspensivo à impugnação é rnedida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação;
27.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1 -Todas as declarações exigidas neste editaldeverão ser assinadas por representante legal da licitante.
21 .2 - Os anexos oferecidos pela adrninistração são apenas para orientação a Licitante não lravendo a
necessidade de seretn reproduzidos exatamertte iguais, bastando não comprometer o entendimento do que
se exige.
21.3 - O Pregoeiro ou à Autoridade Superior, facultativamente, poderá em qualquer fase do julgamento
prol-nover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do
ofeftado, betn como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundarnentar as decisões.
21.4 - QLralquer rnodificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação ern que

se deu o texto original,

reabrindo-se

o prazo iniciahnente estabelecido, exceto quando,

inquestionavehnente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21.5 - Não serão considerados tnotivos para desclassificação as simples omissões (não essenciais) ou
erros tnateriais na proposta ou da docurnentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquern o
processamettto da licitação e o entendirnento da proposta, e que não firam os direitos das demais
licitantes, sendo a decisão, para tanto, de total consentimento da comissão,
27.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos rreste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencittreuto. Só se iniciam e vencern os prazos ern dias de expediente na Administração.
21.1 - A hornologação do resultado desta Iicitação não implicará direito à contratação.
21.8 - A presente licitação sotlente poderá ser revogada por razã,o de interesse público decorrente de fato
sttpervenietrte devidarnente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundarnentado.
21.9 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei no 10.520, de 1710'112002,
Decreto tro 3.555, de 08/08/2000, Decreto Federal no 10.024 de2010912019, Decreto MLrnicipal no 012 de
07 de fevereiro de 2017, Lei Cornplementar no 12312006 - Lei Geral da Microernpresa, coln as alterações
da Lei Complementar no 14712014, e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a
Lei no 8.666193, de 21106193, corrr suas alterações.
27.10 - O foro para dirirnir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Aracati/CE, com
exclusão de qualquer outro.
21 .1 1 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I - Termo de Referência;
II - Modelo de Proposta;
III - Termo de Adesão - BLL;
IV

- Custo pelaUtilização do Sistema;
- Declaração de Inidoneidade;
VI - Declaragão de Cumprimento de Habilitação;
VII - Declaragão Menor de Idade;
VIII - Declaração ME/EPP;
IX - Declaração de Vínculo;
X - Minuta da Ata de Registro de Preços;
XI - Minuta do Contrato;

re
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ANEXO XII
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Declaração de Impedimento de Participação de Consórcio.

Aracatil CE, 02 de fevereiro de 2021.

osPinheiro

Germ
Secretária Municipal da

idadania e Desenvolvimento Social

tã

Werisleik Pontes Matias
Municipal de Segurança Cidadã

de Almeida

Turismo e Cultura

e Ordem

,-\

aN@)
Ana LVel|.da-Ce*ta M ello
Secretária MLrricipal de Educação
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cu"adluminski

Alves

Secretária Municipal
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José

Caio Cesar Mira
Secretário de Infl
Desenvolvimen

{ômulo/Magalhães Aguiar

Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito
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