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EDITÁL PREGÀO ET,ETRôNICO PARÁ REGISTRO DE PREÇOS N." I7.006/2021 - SRP

PREÂMBULO
O Municipio do Amcati, através cla Secrelâriâ de Segurança Cidadã e Ordem Pública' torna público paÍa
conhecimento dos i eressados, que o Pregoeiro c ê equipe de apoio, designados por ato do Prefeito
Mu,icioal.,.rue ora ir)tegra os auràs, estará iealizando licitação pâra Registro de Preços na modalidade de
PREGÁO, na forma EiETRÔNIC^, do tipo meÍor preço, para atendimento do objeto dcsta licitação,
confornre objeto descrito neste Edital, tudo áe confonnidade co, as regras estipuladas nâ Lci n" 10.520, de
Decreto Mun icipal
I 7/0 7/2002, becreto n' 3 .5 5 5 , de 08/0 8/2 000, Decíeto FedeÍal n0 ) O 024 dc 2010912019 ,
com as
da
Microempresa,
Lci
Geral
n" 012 de 07 de levereiro de 2017, Lei Complementar n" 12312006
no que
subsidiariamente,
alteragões dâ Lei complcnlentar no t4?/2014, e lcgislação correlata aplicando-se,
presente
no
coubei, a Lei n" 8.666/93, dc 21106/93, com suas alterações, bem como pelas nÔnnas contidâs
F.lilâl c seus anexos.

--cretariarle Sequrança Cidadã e Ordêm Públicâ

Ôrsão Gerenciador:

Ddtd e Horu de |nício

de

Recebinlenb Aus ProPoslds :
Dato e Haru de 1érmina de
Recebinento das Proposías:

Data e Horu da Disputa de
Lances:

08/09/20210800m
20/09/2021 - 08h00m
20/09/2021 - 09h30m

t**t.bll.,)IsJr(r*.1-

Local da Sessão:
Refeftncia de Tempo:

ldentíficado no

link trg!599!!L-

de Brasilia-DF
Menor Preço nor Item

Ilorário Oficiat

Tipo de Liciídção:
RePine da FarneciDktlío:

Poí Demandâ
Nâtsniele Gondim Rodrigues

do cellâme na
Não havendo expediente ou oconendo qualquer fato supeÍvenieÍlto que impeça a Ícalizaçâo
no mesmo
data marcada, a se;são será automaticamente kansferida paÍa o primeiro dia útil subsequente,
em
contrário.
Pregoeiro
do
comunicação
horário e local arÍeriormente cstabelecido, desde que não haja

§

^

§

ou em
Sempre que as palavras ou siSlâs indicadâs abaixo aparecerem neste documento dc Edital'

quaisquer de seus anexos, tcrão os scguintes siSnificados:

t PMA:

PrcÍeituva MuniciPal de Aracali/CE:
LME/EPP: Micrc enlpreso / E] prc$ct de Peque oPotte;
t DOE/DOU: Di(bio Olciol do Ejtado / Diário Olciol dd UniAo:
l,SRP: Sislema cle Regislrc de Pteças;
Tribunal de Contas do Esíctdo da Cedr.i.
, BLL: Bolsa (le LicitaÇões e Leilões (lo Brasil, órgãa pro'redor da ltisíema, et1íiclade conreniada com
esla municip(lidacle, nedia le Terma de Apaio Técnico-Operacional em riSot:
x RFB: Reccitd Fedetdl do Br1:il

tTCE:

LicitaÇões
O prescnte Edital e todos os seus âncxos estão acessíveis a quem intercssarjunto ao Setor de
fE em
lácaliiado no endereço constânte do preâmbulo deslc edital, onde serão fornecidos GRATUITAMEN
arquivos compatíveis com os Softwares PDF, Auto-Cad, Word e. Excel que se fizerem
pÍ2-zo de alé 24
oc;sião o inte;essado deverá trazeÍ um Pen Drive pâra a 8râvação do mesmo, onde terá um

§

*":*1tl"",Ii

Av- DrogÔo do Moí.230, CenlÍo,

{+5s3ã) 342r-r05C
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(vinte e quatro) horas írteis, após o recebimento, para efetuar, por escrito, qualqxer recla[râ9ão peÍinente
iulhu n" g,uruçao do. urquivos ou podcrá adquiri-lo nos endereçosr httpr/muricipios.lcc.ce.go!.búlicitâcoes
/ wwrv.bll.otBbr.
§ O cetame será realizado por meio do âplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsâ de
Licitâções e Leilôes do Brasil- BLL| !!!llr.UlLq&Lt

CONDIÇÕf,S
],0 - DO OBIETO

iem como objetor Regisrro de preço para furura e evenrual âquisição de nareriais
de sinal]zação visual e âflns para manutcnção e instalação paÍa atender as necessidade do DÉMIITRAN'

IJ _ elilGiiãli"itução

junto a Secretâriâ de Segurança Cidadã e Ordem Públicâ.
l.z _ A licitaçao é coÃposta por 05 (cinco) ltens, conforme tabelâ constante do Ternrô de Referência.
fâcultando-se ao licitante a participação dc scu interessc
1.3 - O critério de julgamento âdotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas
neste Editâl e seus Anexos quanto às cspecificaçôcs do objeto
2.0 _ DOS RECURSOS ORCÁMENTÁRIOS

,lja

oriundas dâ presente Atâ, correrão à conta de dotâ9ões
d""p"a"a d""-*"t"a,L"a
".ntratações
municipais vigentes, em fâvor dâ Sccretâria
orçaDrenlos
orçamentári;s consignadâs nos respectivos
da expediçâo das competentes ordens de
época
Municipal de Segurãnça Cidadã e ordern Pública, à
comprrautorizações de fomecimento.
3.0 _ DO CREDÊNCIAMENTO

ll-P"d"ú"p",ttaQald".t"Licitaçãotodasequaisquerenprcsasousociedades,regularme[te

que satislaçam
estâbelecidas no fais, que sejâm especializadas e credenciadas no objeto destÂ licitagão e
seus
Anexos'
todâs as exigências, especificagões e normas contidas nesfe Edital e
por ela
3.2 - Poderão padi;ip;r deste iregão Eletrônico as empresâs que apresentaren toda a documelÍação
cxigida paÍâ raspectivo cadaskamento.iunto à Bolsa de Licitagões e Leilões'
- É vedada a participação dc empresâ enl lornla dc consórcios ou grupos dc empresas'
3.4 - Não poderá paúicipár da licitação a ernpresa que estiver sob falônciâ, concordata, concurso de credorcs,
pública
disxnuçãd, liquidação ou que tenhasido de;larada inidônea por órgão ou entidâde da administragãÔ

l.l

'
periodo de
direta ou ind ireta, fcderal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo
suspensão no âmbito da administrrção municipal.
i.5 - O licitânte dcverá estâr credenciado, di forma direta ou âtravés de empresas associadas à Bolsa de
dâs
Licitaçoes do Brâsil, até no minimo uma hora anlcs do horário fixado no edital pârâ o recebimento

propostas.
à.6 - O cadastramento do licitantc dcverá ser requerido acompanhado dos scguintes documentosl
junto à Bolsa'
â) Instrumcnto paíicular de mandato outorgândo à operador devidamente credenciado
pela
de
Licitações do
Bolsa
de sua reprcscntação no pregãó, confornle modelo lornecido

poderei espccíficos
Brasil. (ANEXO III)

L) Declaração de seu pleno conhecimento! de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital, conforrnJmodelo fornecido pela Bolsâ dc Licitaçõcs do Brasil .
preço' marcâ
c) Espccificáçôes do produlo objetô da licitação em conformidade com edital, constando
inserção de
ARQ'
no
icone
pregoeiro
do
solicitação
,nodio J em ca;o de itens espccífrcos mediante
"catálogos do fabricante. ,,A etnpreia participante do certâme não deve ser identificada" Decreto 5.450/05 art.

'

24 paúgrafo 50.

quc
di O custo dc operacionâlização e uso do sisicma ficará a cargo do Lic;tante vencedor do ccÍame'
percentuâl
paga.á a Bolsa de LicitagOes do Brasil, provedora do sistenla elelrônico, o equivalente ao
irãU"t""iao pelâ mcsma ábre o valor con'tratuol rjustado, â htulo dc ta\a pelâ utilizâção dos Íecursos de
tecnologia da infomação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL Bolsa de Licitagões
do Brasil, (ANExo ID.

Av. )ÍogÕo do Mor,230, Cenlro,
{+55 88)3421 lO50

I

ArocolicE- Bío5i1 CEP: ó2800{00
sry'ôrocoli.ce oov bÍ

155 88) 3421-19451

fREFBITURA
í>, ARACATT;=,,r-ã,=,ã
YY
DO

no
3.7 - A microempresa ou empresa dc pequeno porte, alóm da apresentâção da decJaração constante
preço
a
ser
de
inicial
proposta
dâ
ANEXO v, para fins de habiiitação, dcverá, quândo do cadastramento
digitado no sistema, verificar nos àados cadasrráis se a.sinalou o regime ME/EPP no sistemâ confonne o seu
reiime de tributaçãá para fazer valer o direito de prioridadc do desempaÍe An 44 e 45 daLC 12312006'

4.0

DO REGALÀMENTO OPER'4CIONÁL DO CERTÁME

;@da

equipe de apoio, que terá, cm especial, âs

seguintes atribuições:
a) acompanhar os trâbalhos da equipe de apoio;
b) Íesponder as questões formulâdas pelos fornecedores, relaiivâs ao certame;
c) abrir as propostâs de preços;
d) analisar a âceitabilidâde das propostas;
e) dcsclassificar propostâs indicando os
fi"onaurit o. p.à""ài.entos rclativos aos lances e à escolha da pÍopostâ do lance de menor
g) verificar a habilitação do proponelte classificado em primeiro lugar;

motivos;

h) declarâr o vencedor:
i) receber, examinar e dccidir sobrc a pellinônciT dos recuÍsos:
j) elâborar a atâ dâ sessão;
L) encaminhar o processo à autoridade superior pâra honologar e autorizâr a contrataçãÔ;

Ij abrir processo'administrativo

para apuração àe inegulari<tades visando a aplicaçâo de penalidades

previstas nâ legislação.

nomear através do instrumento de
lrrídicâs ou 6rmas individuais intcressâdas aleverão
*:d"i:119"
dcvidamente
,r*auto j."ritto i',o item 4.6 "a", com firma rcconhecida, operador
de preços e
lances "ll:::]!:":
para
formular
l*pi"." á..""i"a" à Bolsa de Licitaçôes do Brasil' âtÍibuindo poderes

fr:.I- A. p"rru".

praticar Íodos os dcmais Âtos e opelações no sitel www bll'org br'
de
!.2 - A participaçao do licitante no pregão eletrônico se darã por meio de paíticipação diretâ ou através

seu
à BLL - Bolsâ di Licitaçoes do Brasil, a qrral deverá manifcstar' por meio de
às
e
aterrdimento
aceitação
campo próprio do sistema, pleno conhecimenÍo,
"pJ."a".
exigências de habilitação previstas no Edital.
propostâ de preço e lanccs
5.3 - O acesso do operudo. ao pregão, pâra efeito de encaminhamento de
prévia dcfinição de senha privâtiva'
sroessivos de preço", erl norne do lici-tantc, somente se dará mediante
pregão
de idcntificaçao a senio dos operadores poderão ser utilizadas ern qualquer
!.,i --,t
_
"
da BLL Bolsa Dc
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativâ
cletrônico,"fr"ri,
Licitações do Brasil.
uso-em quâlquer tÍ^nsação
ij " É a" "*"trlllrn."tponsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem comoseu
_
Licitações do Brasil a
efctuadâ diretamente ou por seu represcntante, nã-o cabenrlo a BLL Bolsa de
p.. *enàais danos decorrentes rle uso indevido da senhâ, ainda que por terceiros
'""p..r"f,iiia"a"
junlo âo sistema eletrônico implica a
5.6 - O credenciâmento
-i"À"1 do fornecedor e d< seu representlntc legcl
pelos atos praticados e ir presunçào de capacidade técnica para realizagão das
,".p"À"úiilã"à"
transâções inerentes ao pregão eletrônico

",rpr"t"!1.."ii"0".
J"tigr"a", em

PARTICIPÁçÃO!9!!89!.8
da senhâ pes§oal e
-rrla Elctrônica se dará por rneio da digitâção
i.i un.f"iir"i áo' replesentalntc- credenciado (operrdor dâ coÍrelorc de mercldorias) e subsequentc
data e

6.0 - DA

;1 -ã p",ti;lp"r:il" P*gã.

eletronico' obscrvados
encaminhamenlo da;roposta de pregos, exclu§ivâmente por rÍeio do sistemâ
horário limite estabclecido.
a sessão. pública do
6-2
Cabeú ao fornecedor âcompânhar as operaçôcs Do sistema eletrônico -durante
de quaisquer
inobservância
da
diantc
pr"gao, ii*nao ,.rpon.ável pelo ônus decorrente dà perda de negócios
ineisagens enritidas pclo sistema ou da desconexão do seu

-

rcpresentante;

Àv. DíogÕo do Moí,23O, cenko, ÁÍocoiicE_ BrosilCEP: ó280G000
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6.3 - O licitânte responsabiliza-se exclusiva e Iormalmente pclâs transações efeluadas em seu nome, âssume
ou por seu
como Íirnes e verdàdeiras suas propostas e seus lances, iÍclusive os atos praticados dirctamente
promotora
da
reprcsentânte, cxcluida a respon;abllidade do provedor do sistemâ ou do órgão ou.entidâde
que
por
tcrceiros
,lanos àecorrentes d" uso irdevido dâs credcnciâis de acesso, ainda
iútuçâo po,
compativel com o objeto desta
"r"ntuui,
à.,t - i'od'"rao pu.ti"ipa. deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
IicitaÇã0.

porte, pala as
6.5 - Será concedido tratamento fâvorecido pârâ as microeDprcsas e empresas de pequcno
fâtniliar' o
para.o
agricultor
sociedades cooperativas mencionadâs no aúigo 34 da Lei rl" 11 488, dc 200J,
'p""soa fi"ica e po., o mi"roJmpreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
p."a,*., *.rf
Complementar no 123, de 2006.
6.6 - Não poderão pârticipar desta licitação os intcressâdosl
da legislação
6.6.1'- Proibiáos de paticipar de licitações c celebrar contratos administrâtivos, nâ lorma
vigente;
6.6-2 - Quc não atendam às condições deste Edital e scu(s) ânexo(s);
para receber
6.6.3 - Àstrangeiros que não tenham representagão legal no Brasil conr pÔdercs exprcssos
citação e responder administÍativa ou j udiciâlmcnte;
6.6.4 - Que se enquadrem nas vedaçõcs previstâs no ârtigo 9o da Lei n" 8 666, d() 1993;
otl
estcjârn sob falência, concurso de crcdores, concordata ou em processo de dissoluÇão
ã.ã.s "

à*

liquidâção;

' ;;;

Organizagões da Sociedade

Civil de

Intoresse Público

-

OSCIP, atuando ncssa condigão

(Acórdão n' ?4612014- ICU-Plcnário).
podcrá ser esclaÍec;da ou através de umâ
à.7 - Qualqucr dúvida em ,elação ao acesso no sistema operâcional'
ou pelos telefones: Curitiba-PR (41j 309?-4600, ou através da Bolsa de Licitaçôes do

"rp.Ào-ul.o"inao
Brasil ou pelo e-mail gQ.'!ê1a@blfalS br.

ÁPRESENTACÃO DA PROPOSTÁ E DOS DOCUMENTO$ DE HABILITACÃO
conl os
7.i - O.lt"tt""Ã """r.i.1t".ã", "r"l*ivamcnte por Deio do sistema, concomilanterÍente
preço'
ató a
o
dàcumJos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto oferlâdo e
âtttomâticâmente
dâta e o horário estabeláci<los fara abertura da sesião pública, quando, então, encer:rar_§e-á
7.0 - DA

â etapa de envio dessa documentaçâo.

i.i

-'o.nuio

oconcrá por
du proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edilal'

mcio de chave de accsso e senha.
habilitâção'
- a. vi".o".pr".us e Empresas dc Pequeno Porte devcrào ellcâminhrÍ a doctrmentação de
123'
.estriçâà de regulariáade fiscal e trabalhista, rlos tennos do cft 43' § t" da LC D"
fr"y

i.i

"i"a"qr"
^igir."
de 2006.
i.+ - tn"u.t,ira ao licitante

públicâ do
acompanhar as operaçõrs no sistcma elctronico durante a sessão
quaisquer
de
inobservância
diante
p."ga", i"""a" .".p"rtável pelo ônus decrnenie da perdc de negócios
'lâ
mensâgcns emitidas pelo sistema ou de sua desconexão'
proposta e os docunlentos
- Ãg u ut",ru.u àu .essão pública, os licitântcs poderão Íetirar ou substituir a
jnseridos no sistema;
de hâbilitâçâo ântêriormente
entre as propostas apresentadâs' o
7.6 - Náo será estabelecida, nessa etapa do cellame, ordcm de classificação
da proposta'
que somcnte ocofferâ após a realizagáo dos proccdimerltos dc negocraçào eJulgamenlo
somente serão
classificado
melhor
licitante
do
i.? - O|j do"rn,"nlo. qre compõem a proposta e I hâbllitaçào
de lances'
do
envio
o
cncerramentô
público
aPós
;"r";,aliaçaà do p,egoeiro e parâ acesso

i.i

ái.p";;il;";;;

I].0 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTÁ
p.opo.iã-íãiunt" o pttenchiÍnento, no sistema eletrônico' dos scguintes
&r
campos:

-õ l"tãú; d*-á

""rl-

.*

8.1.1 - Valor unitário ou percentual de desconto;
8.1.2 - Marca;

8.1.3 - Fabricânte;

Av. Droooo oo Mo'. ,30. ce'ro Á'oco'i_cl - B o$ 'EP: ó2800 000
\Il\@.a'ol oÍ'cê'oov b'
I+558ã)3421 l05O | í.588J14- -leá- l
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8.1.4 - Descrição detalhada do obieto, contendo as inlormações similares à cspecillcação
gârantia;
ou
de
prazo
validade
de
Referôncia: indicando, no que for aplicável, o modelo, nârcâ,
8.2 - Todâs as cspecificações do objcto contidas na proposta vinculam a Contratada'

8.3-Nosvalorespropostosestarãoinclusostodososcustosoperacio»ais,encargosprevidcnciários!

trabalhistas, tributári;s, iomerciais e qLraisquer outros que incidam direta ou ildiretâmente no fornecimento
dos bens.

Os preços ofertâdos, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

8,4

-

8.5

- o praio de validadi da proposta não será inferior â 90 (noventa) diâs, a contar da data de sua

alegação de erro'
responsabiiidâde do licitante, não lhe as;istindo o direito de pleitcar qualquer alteragão' sob
omissão ou qualquer outro prelexto
âpresentação.
8.6 - O li;itante dcverá declârar, pâra cada item, em campo próprio do sistema

BLL,

se o produto ofertado ó

mânufatuÍâdonacionalbeneficiadoporumdoscritéÍiosdemargemdepreferênciaindicadosnoTermode
Referência.
regência de contrâlâções
8.7 - Os licitantes devem rcspeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
públicas federais, quândo pârticiparem de licitagôes públicas;
pela Administração por parte dos conlratâdos
8.7.1 - O descumprimcnto àâs rcgras
"upiarnencionadas
da U»iào e, após o devido processo lcgal' gerar as

]'ribuirl dc Contis
scguintesconsequêrrcias;assinaturadeprazoparaaÍrdoçãodas.medidâs.necessáÍiasâocxatocumprimento
àuii, no, t".ro. do u.t. 71, inciso IX, ia Constituição; ou condenação dos agentes pírblicos responsávcisdee
da empresa contratâda ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
superfaturamento por sobÍepreço Da execução do contrato
pode cnsejar a fiscalização do

LANCES

-ÍlÍ:ubanu.u

nâ data,
du p."sente licitação dar-se-á em sessão públicâ, por mcio de sisteúa cletrôrico.
horário e local indicados neste EdiÍal
logo aquelas que não estejam
9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apÍescntadâs, desclâssifica11do desdc
com os reáui;itos estabelecidos neste Edital, col'ltenham vícios insaüáveis ou não
"onfo.íridua.
as especificações técnicas exigidas no Termo de Relcrência
apresentem
antes da etapa de lances
9.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o Iicitante
com acompanhâmerto cm
9.2.2 - A desclassificação será sempre furidameitada e rcgistrada no sistemâ,

"*

te,npo real por todos os paticipantes.
êh senlido contrário'
'9.2.3 jA
nao desclàssiÍicàção da propostr não impede o seujülgamento definitivo
levado a efeito na fase de aceitação.
estas pârticiparâo
9.3 - O sistema ordenârá automaticamente as propostas classificadas, sendo quc somente
da fâse de lances.

a;.ponitilizaÍá campo próprio parâ koca de mensrgens entre o PrcgoeiÍo e os Iicitantes'
o; licitarites deverào encirmúh'r lances exclusivanrente por meio do
ó ; l;il;;."il
irnediatamente inlomlados do seu recebimento e do valor consignado no registro
siJcm. elarônico, sendo"ompetiiiva,

óJ

-ô ,i.t".u

9.5.1 - O lance deverá scr ofertado pelô vâlor nnitário do Item'
parâ âbertura da sessão e
9.6 - os licitântes podcrão olerecer lances sucessivos, observândo o horário fixado
âs regras estâbelecidas no Editâl
por ele ofcrtado e registrado pelo
ô.2 -?l ti"iturt" .or"nte podeÍá oferecer lance de valor inferior âo ú'timo
sistcma.

g.g - o intervalo minimo de difcrença dc valorcs entÍe os lances, que iícidirá tânto em Íelação aos lances
no rrinimo de 0'50
internrediários quanto em relaçâo à proposta quc cobrir a nelhor oferta devcrá.ser
de
do valor un itário Nos tcrmos do aÍigo 3 1 , parágralo ún ico do Decreto n" 1 0 024'
i"i"qr."i"

"""**1,
zblg e nos termos da Instruqão Normativ^ SLTI/MP n" 03/2013-

ào dà sete,rbro de

l.l.

À"ü uaotuao paru o envio de lances o rnorlo de disputa "aberto", em que

as licitantes aprcsentârão lances

públicos e sucessivos, com prorrogações.
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9.10 - A etapa de envio de

lances nâ sessão p[rblicâ durará l0 (dez) minutos e, após isso, será prorrogâda
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do periodo de
duração da sessão pública.

9.ll-Aprorrogaçãoautomáticadaetapâdeenviodelances,seráde02(dois)minuto§eocorrerá
;empre que houver lances enviados ncsse periodo de proffogação, inclusive quando
de lances intcrmediários
sucess iva;llente

slr

tratar

9,12-Nahipótesedenãohavernovoslancesnaformaestabelecida'âsessãopúblicâseráencerrada
automaticamente,
9.13 - Encerrâda a sessão pública sem prorrogâção automática pclo sistema, a Pregoeira poderá, assessoÍado
preço'
pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etâpâ de envio de lances, em prol da consecução do Inelhor
nlediânte justifi câtiva.
9.14 - No caso de desconexão entre a Pregocira e o sistema no decoüer da etapa competitiva, o sistema
poderá pennânecer acessível à recepção do; lânces, relomando â Pregoeira, quando possivel, scm prejuízos
dos atos reâlizadôs.
9.15 - Quando a dcsconexão do sistemâ cletrônico para o pregoeiro pcrsistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciadà somente âpós decorridas vinte e quatro horas da
cornunicação do fató pelo Pregoeiro àos participantcs, no sítio eletrônico utilizâdo parâ divulgação
e seüs anexos'
9.16 - O iritério dej;lgamenú adotarlo ierá o menor prego, conforrne definido ncste Editâl
proposta'
de
sua
9.1? - Caso o licitânle não apresente lanoes, concorrerá com o valor
9.18. O sistemâ informará â proposta de nrenor preço âo encenar a fase dc disputa
g.l9 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação ejulganento da proposta'

IO.O. DA ACEITÁBILIDÀDE DA PROPOSTA VENCEDOM,

@inaráapropostaclâssificadaemprinleilolugâr
preço em relâção ao máximo estipulado para

quanto à adequação ao objcto e à compatibilidade do
e no § 9o do
contratação neite E<lital e em seus anexos, observado o disposto no paÍágrafo único do ârt 7"
art. 26 do Decreto n.' 10.024/2019.
preço rnáximo
10.2 - Será desclassificâda a pÍoposta ou o lânce vencedor, apresentaÍ prcço final superior ao
fixado (Acórdão no 1455/2018 -ÍCU - Plcnário)! ou que aprcsentar preço mânifestanente inexequivel'
simbólicos'
1012.1 - Considera-sc inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
dos
acrescidos
mcrcado,
de
e
sâlários
irrisórios ou de valor zero, incomiatíveis càm-os prcços dós insumos
minimos.
limites
cstabelecido
Íespectivos cncargos, ainda quc à ato convocatóiio da licitação não tenha
."-*i".i"* a materiais e instalaçõcs de propriedade do próprio licitante, para os quais ele

"_J"i"'qr"ra"
renuncie a porcela uu e tolalidâde da rclnuneraçao.
10.3 - Quálquer interessado poderá rcquerer que

se realizem diligências para aferir a exequibilidade c a
t"gutiaoà" aá, ptopo.tus, devendo apresentar as pro!as ou os indlcios quc fuldamentam a suspeita;
pública prra a re.lizâçào de diligências, com vistâs
t Ol+ - Nu f,lpOà." a" n"cessidadc di suspensào àr scssào

prévio no
uo run"u..,rto das propostas, a sessão pública somcnte poderá ser reiniciada mediante aviso
atal
em
sistema com, no minimo, vinie e quatro horas de antecedôncia, e a ocorrência será registrada
por meio dc
complementar,
digital
para
enviar
documento
poderá
o
licitante
convocar
tO-S - O e."go";to
da proposta'
lLrncionalidad-e disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob penâde.nâo aceitação
e justificada do
10.6 - O pÍazo esiabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitaçâo esüita
licitante, fàrrrulada antes de filldo o prazo, e iormalnente âceita pelo Pregoeiro'
os que conte'lham
10.ô.1 - Dentrc os documentos pâssiveis dc solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se
além de
procedôncia,
c
as caracteristicas do material ofertaá0, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
por
meio
outras informações peÍirlentes, a exemplo de câtálogos, folhetos ou pÍopostâs, encaminhados
ulterior
preiuízo
do
seu
eletrônico, ou, se for o câso, por oütro meio e prazo iÀdicados pelo Pregoeiro, sem
envio pelo sistema eletrônico, sob pena dc não aceitação dâ proposta
j
atender aos
10.7 O licitante que não apresentar o documento comprobâtório, ou cujo produto não
aplicação
da
poderá
usulruir
não
aplicáveis,
regulamentos tócnicos pcrtinenies e nonnâs técnicas brasilciras
dimargem de preferênciâ, sem prejuizo das penalidades cabíveis'
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Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação
reclassificadas, para fins de nova aplicação dâ lnaÍgem de prefcrência
10.8 - Se a prôposta ou lance vencedor for dcsclâssificado, o Pregociro examinará a prcposta ou lance
10.7.1

subsequentc, e, âssim sucessivamente, nâ ordem de classificação
tO.g -'Havenao llecessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
para a sua contilruidâde.

"chat" a nova data e horário

Pregoeiro podeÍá cncaminhar, por meio do siste,ra cletrônico, contrâproposta ao licitalte que
apresentou o lÀce mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversâs das previstas neste Edital.
l0.ló.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subscquenle,
poderá negociar com o licitante para que sejâ obÍido preço melhor.
10.10:2 - A negociâçâo seiá reátizadà por meio do sistema, podcndo ser acompanhada pelos demais
10.10

-O

'

licitântes.

Nos itens não exclusivos para a panicipação de microemprcsas e empresas de pequeno porte, sempre
haverá nova veÍificação, pelo
lue a proposta não foÍ aceita, e antes àe o Picgoeiro passar à subsequente,
de 2006,
s'i.t"n',â, iu er"ntuul ocorrência ilo empate ficto, previsto llos ârtigos 44 e 45 da LC n' 123,
caso
se
for
o
seguindo-se a disciplina anles estabeleoida,
do licitânte'
10112 - Encerrada à análise quanlo à aceitação da proposta, o pregociro verificará a habilitação
observado o disposto neste Edital.
10.1 1 -

11.0. DÁ HABILITACÃO
pÉ"ia ao exame dâ documentâção de habilitaçâo do licitante detentor dâ proposta
l f-l

fC"*"

""rdlçâ"
primeiio lugar,
classificada em

Pregoeiro verificârá o eventual descumprinento das condiçõcs de
futura
participação, especialmente qianto à exiitôncia de sanção que impeça a participação no certâme ou a

o

contratação, mediante a consulta aos seguintes câdastros:

(httpsi//ceÍidoes11.i.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

apf.apps.tcu.gov.br/).

' ii.t.z -1 consutia aos cadastros será rcalizada

cm nome da empresa licitante e tâmbém de seu sócio
ao
majoritário, por força do aíigo 12 da Lei n' 8-429' de 1992, que prevê, dentre as saDçôes impostas
Poder
Púb'ico'
com
o
contratar
proibição
de
a
i",ir*.au"i i"ru p.aii"u dc ato"de improbidadc administrativa,
in.iu.i'e poi inreirnidio de pe<soajtuidita da quâl seja sócio majoritário
11.1.2.1 - Caso conste na Consirlta d; Situâçào do Fornecedor a existênciâ dc Ocorrôncias
apontadas
lmpeditivas Inàiretas, o gestor diliSenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
no Relatório de Ocorrências Impcditivas hdiretas.
de
11.1.2.2 - A teniativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários' linhas
fornecimento similaÍes. dentre outros.
I 1.1.2.3 _ O licitantc será convocado pâra mânifestação previanente à sua desclâssificação'
por falta de
11.1.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado'
condiçào de padicipagão.
4'
caso dc inâbi l;tâção, hâvcrá nova veril'icação' pelo sistema, da eventual ocorrênc ia do
l'l .
a disciplina antes
empate ficto, previÍo nos arts. 44 e 45 àa Lei Complementar n" 123, de 2006, seguindo-se

L

\á

e.r.belccida pcra dceilâçào da propona subscquenle.
it.Z - Hur"ndo a necessidaáe àe envio de documentos de hâbilitrçào complementares, necessários à
daqueles exigidos neste Ildital e já apresentados, o liciirnle será convocâdo a encâminhá-los'
"ãnnr.rçao
em formato digital, via e-Ãail, no prazo de 02 (duâs) horas' sob pena de inêbilitação
requisitos mediantc apresentação
I l.l - Soment; haverá a nccessidade de compÍovaçio do preenchimenlo de
do documento digital'
àos documentos originais não_digitais quando houver düvida ern retaçio à inregridade
salvo aqueles
diferentes'
de
CNPJ/CPF
indicâção
com
11.4 - Não serão a;itos documãntos àe habilitação
legalmente pennitidos.
for a
I is - se o iicitante for a matriz. todos os documentos deverão estâr em nome da matriz, e se o licitante
púpria
que,
pela
documentos
filial. todos os documentos deverào estar em nome cla filial, exceto âqueles
nalureza! conprovadamente, forem emitidos somente cm nome da matÍiz'
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Serâo aceitos regishos de CNPJ de licitante mâtriz e filiÍII com diferençâs de números de
documentos pertinentes ao cND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centÍalização do recolhimento

.5.1

-

dessas conttibuições.

Ressalvado o disposto no item ?.3, os licitânles deverãô encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação rclacionada nos itens a seguir, para fins de habilitaçâol

11.6

-

11.6.1 -

HABILITÁÇÃO TURÍD]CA

11.6.1.1 - Cédula de Identidâdc do(s) administÍador(res);

- Registro Co)ncrcial, no caso de emprcsa individual, no registro público de crnpresa

11.6.1.2

mercantil dâ Junta Comercial da sede da licitanle;
11.6.1.3 - Ato Constitutivo, Estattúo ou Conlrâto Social Consolidado em vigor devidamente
registrâdo no registro público dc empresa mercantil da Junta Comercial, em se trâtândo de sociedades
de sociedades por ações, acompânhado dc documcntos de eleigão de seus
eÃpresárias

",
administradorcs;
I

io

"u.o

-

l.;.1.4 - Inscrição do Alo Constitutivo, no câso de sociedades simples - exceto cooperativas

no Cartório dc Registro das Pessoas Juridi§as acompanhada de provâ da diÍetoria em exeÍcrcio;
11.6.i.5 - Decrcto de Autorizagão, em se tratândo de empresa ou sociedade esíangcira em
no Pais, e Ato de Registro de Autotização parâ Funcionamento expedido pclo órgão

funcionamento

a'.im o e:.igir:
Registro na organ-ização das Cooperativas Brasileiras, no caso dc cooperativa'

competentc. quando a atividade

'

it.o.t.O

-

aco:npanhado dos seguintes documentos:
Aú constitutivo ou estatulo social' nos ternos dos

aús 15 a 21 dale;5''7641711
da cooperâtiva; (diretoria
de
administÍação
órgãos
dos
b. Comprovagão da composição
consclheircs), consoante aÍÍ 17 d^lci 5 7641'11,
c. Ata de fundação dâ cooperâiiva;
d. Ata de assemblcia que aprovou o estatuto social;
e. Regimento interno com a Ata da assembleia que o aprovou;
f. Relimento dos fundos constituidos pelos cooperados con1

a Atâ da assenblcia que

e

os

aprovotl;
g. Editais das 03 últimas assembleias gerâis cxtraordinárias'

1.6.2. QUALIFICÁÇÃO ECONôMICO.FINANCEIRÁ
11.6.2:l - Ccrtidão negativâ dc falência e concordatâ expedida pelo distribuidor da sede da
Art' 34' da
licitante, estando dispensa<las da prJsenie exigência as cooperâtivas enquadradâs nos temlos do
1

..

Lei Federal

n'

11.488/2007

já

11622 - Bâlanço Patrimonial e demonstragões contábeis do último excrcício social'
exigiveiseapresentadornofor*udâlei,conltennosdeâberturaecncerramentodoLivroDiário'

financeira da emprcsa'
devfdamcnte àgistrado nâ Junta Comercial de origen que comprovem a boa situação
por indices
vedada a sua s'ubstituição por balancetes ou balançoi provisórios, podendo ser atualizados
ia mais de 03 (trôs) mescs dâ dâta de âpresentâção dâ proposta' devidâmente
qr-a"
"r*i"i"
assinâdos por contabilistâ rcgistrado no CRC.

".*"oà*

11,.6.2.3'OMicroempreendedorlndi\idual-MElqueloano-calendár'ioanteriornãolenha

auferido rcceita bruta de âté R$ Si.000,00 (oirenta e um rnil reais). cstà dispensado da apresentação.do

llalanço patrimonial e demonstrâções contáioeis do último exercicio social na forma do item
conformean.1.179§25doCódigoCivileartigols-A,§l"daLeiComplementarno123/2006'entretânto
Individual)'
dcverá aprcsentar a DASNSIMEI (Declaração Arrual do Simples Nacional -.Microempreendedor
l1.6.2.4.Nocasodcempresâconslituídanoexãrcíciosocialvigente,admite_seapresertâçãode

anterior,

balânÇo Datrirnoniâl e dernoDstraÇões contábeis rclerentes ao

11.6.2.5

-

pe

E admissr\§l o balanço iffernrediário,

odo existênciâ da sociedade;

se decorrer de

lei ou contrâto social/estatuto

social.

de
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Ari\o Circulanrc - Reali/i\el a Lorrgo Pralo
Pa\\i\o Circulante - Pa"ivo Náo Circulanle
SG=

-,.r lO !

Ativo Total
Circulante + Passivo Não Circulante
[assivo

Y&

47

Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulantc

inlerior ou igual a l(um) em qualqucr dos
(SG)
e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar
indices de Liquidez Geral (LG), Solvôncia Geral
11.6.2.6.1

-

empresas, que apresentaÍem resultado

patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor iotal estimado da contratação.
11.6.3

- |UÀLIFICAÇÃO TÉCNICA

quântidades
-11.ó3i7 - Comprovaçao de aptidão parâ o fornecimellto de bens em carâcterísticas,
de
âprescntação
por
meio
da
pe{tirentc,
ltem
ou
com
o
e prazos compatíveis com o objeto desta licitaçáo,
privado.
at;$ados fomecidos por pessoasjurídicas de direito público ou
a) tsm haveir<lo dúvida accrca da veracidade do documento, o PreSoeiro c Equipe de Apoio'
poderão promover diligênciajunto a emitentc, a fim de comprcvar a veracidade do Atestâdo de Capacidade
TécDica em questão, e:
i - Constatada a veracidade, será confirmada a hâbilitagão da Iicitânte;

a não veracidade, a licitante será inabilitâda, sendo o fato encaminhado à
dolo!
Procuradoriâ Geral do MunicÍpio para que sc.ja âberto processo administrativo, e comprovâdo o

ll

-

Constatâda

aplicadas as sangões administrâtivas cabívcis, conforme a legislação vigente'

REGALÁRIDADE FISCAL E TRÁBALHISTA
11.6.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa JuÍidica

11.6.4 .

-

CNPJ devidamente

ativa;

Prova de insüição no câdastro de contribuintes estadual' pertinente âo seu ramo de
atividade e compativclcoú o objeto contrâtual;
e Municipal do domicilio
1 l.L.4.l - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual
ou sede dâ Licitante, ou outra equivalentc, na forma da lei;
por Tempo
11.6.4.4 - Prova de rcgularidâdc relativa à Seguridadc Social e ao Fundo de GaÍântia
por lei;
instituídos
sociais
dos
encârgos
de Serviço (FGTS), demonstrando;ituação regular no cumprimento
dos
da
apresentaçâo
116.4.4.1 - No caso de Cãoperativa, a mesma está dispensada
o
seguinte:
apresentâr
documentos rclalivos âo FGTS dos cooperados, pâra efeito desta dispe$sa, deverá
o objeto será produzido ou
Iicitação,
da
que,
caso
verrcedor
;onstandà
a DECLARAÇÃO
cornercializado por ela própria através de scus cooperados'
b. ATA DA SESSÃO em'que os cooperâdos autorizaram a cooperativâ a participar da
11 6 4.2

^

-

licitâção c executar o contrâto câso sejs vencedora'

nflaçao

".
licitagão

DoS cooPERADo3 quc produzirão ou comercializarão o objeto

discrimilado,

dâ

comprovando através de docuÍrento a data de ingresso de cada um

deles na cooperâtivil

Provâ de irexistência de débitos inadimplidos perânte a Justiça do Trabâlho'
Leis do
mediânte a aprescntaçâo dc ceftidão negâtiva, nos rcrmos do Títülo VII_A da Consolidação das
Trâbalho, aprovada pelo Decreto_Lei no 5.452, de io de maio de 1943;
11.8 OATROS DOCUMENTOS DE HÁBILITÁÇAO
I1.8.1 Declarâçôes contidâs no anexo V do Termo Convocaiório

11.6.45

-
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eiistência de restrição Íelativamente à Íegularidâde fiscal e trabalhista não impede qne â licitante
que âtenda
qLralificada como rnicroempresa ou emptesa de pequeno porte scja declarada vencedora' uma vez
á todas as demais exigências do edilâl
à fase de
11.9.1 - A d;laração do vencedor aconteccrá no momento imediatamenle posterior

ll.

hab il itação.
oLr
Caso a proposta mais vantâjosa seja ofertada por licitante qualilicadâ conlo microempresa
que
à
rcgulâridade
tange
emprcsa rle pequeno porte, e uma vez constata'da a existência de alguma restrição no
do
fis"ul e rrabalhista, a rnesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis' âpós a declarâção
da
ven."dor, comp.ovar a regulaÍização. O prázo podeiri' ser pronogado por-igual.ÍJeríodo' a cÍitério
dejustificâtivâ'
apresentação
mcdiante
admiDistrâção ;ública, quan-do requerida pelo licitante,
a inâbil itação
i t . t I - e nao-i"gu tu.iráçao fi scai e tr abaih ista no prazo previsto no slrbitem anterior acarretará
dos licitantes
a
convocaçâo
do licitante, seni prejuizo das sanções prcvistas neste Erlital, sendo facullada
microempresa'
outra
,"ruu"r"",Í"r, ná oid",, d" classificação. Se, na orrlem de classificação, seguir_se
a. p"qr.no po,r" ou sociedáde cooperâtiva com alguma restrição na documentação llscâl e

11,10

-

","p."."
trabalhisra, será corrccdido

o me'rno prazo para regullrrizdçào'
Pregoeiro suspendcrá a
I 1.12 - Havendo necessidade de anaiisar minucioiamente os documentos exigidos, o
da
mesma
sessão, informando no "chat" a novâ datâ e horário para â continuidade
por nào apresentar quaisqucr dos
I l.l3 , será inabilitâdo o licitante que não comprovar sua habilitaçào, scja
I
docurnentos erigidos. ou âpre.enlá_loç em decacor.lo com o estabelecido neste 'lital'
porte.
em havendo iDâbilitação,
pequeno
de
e
cmpresâs
microempresas
a
ll.14 - Nos iteis nâo exciusivos
píevisto nos artigos 44 e 45 da
haverá nova verificaçao, pelo sistema, da eventual ocoffêncra rlo empale tlcto,
,,5 lz:, de 2006, seguindo-se a disciplin.r anles estabelecicla parâ aceitâçào da proposia subscquente'

ià

outro item' ficârá
1l.15 - O iicifante provÉorian,ente vencedor em um item, que estiver concorrendo en
do item
as
exigôncias
isto
é,
somando
rcquisitos de habilitagão cumLrlativamente'
pena
inabilitação'
"s
de
sob
" ""rp.""!t
"i.ig"a"r"""*'X
do item efi que estiver concorrendo, e assim sucessivamente'

ir"
"í
além da aplicação das sanções cabiveis.

recairá
a colnprovação cumulativa dos requisitos de hâbilitaçâo' a inabilitação
para a habjlitação do licitante
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valàr(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)
nos rcmanesccntes.
ii.t o - constataao o atendimento às exigôncias de habilitâção fixadâs no Edital' o licitântc será declalado
I

l.I5.1 - Não havendo

I2.O - DO ENCAMINEÁMENTO DÁ PROPOSTÁ

_f,i.":",
@edordeveráSeÍencaminhadanoprazode24(vintee
â contâr da solicitâção do Pregoeiro no sistema elelrônico
q

*f,

r"tr"i

devcrá:

p"nâ de desclassi{icâção,

e

em lingüa poútlgucsa, datilografada ou digitada'. em .uma via' sem emendas'
pelo licitantc ou
ou õssalvas, dcvendô a úliirna folha sei assinada e as demais tubricadas

l2.l.l - Ser rerJigida

,u.u.ur.
"nt."li,,ha,lcÊal.
seu
reorcseltantr'
"-'i;i;:'à;,lt;^indicaçàodobarrco,númcrodacontâcagênciadolieitanlevencedor'parafinsde
lagârnento.

'r)ii I g

da
p.oportu final deverí ser documentadâ nôs autos c setá lcvada em consideração no decorrer
câso'
execução ào contrato e aplicação de eventual sanção à Contratâda, se for o
marca' modelo' iipo'
12.2.1 - Todas as especificaçoes do objeto contidas na proposta, tâis como

fabricante e procedência, vinculam a Contratadâ
unitário em algarismos e o valor
12.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
q1)
olobâl em alÊâÍismo( e por ÉÀlenso (an. 50 da I ci no 8'606
"
o. prcços unitários e o prcço global' prevalecerão os primeiros;
ó";;r."áo aiu".gtn.in
"nt."
prevaleccrão estes
diu"rgôn"iu entre o; valores nu,néiicos e os valorcs exprcssos por extenso,
no

"--

z

it3:i-

"uro,1"
últimos.

Av- Drooôo oo Mo'. ?10. Ce'!o A'ocoli Ct - Eroi CLP: ó7800 000
(-55Sãt 3.21 lO5l 15588) 3.?'-lr4§, sw.orcca''ce'oo' 'L '

óNrc/à o"\

/-o",,

).2.4

. 61

-A

<lcverá ser

lirmc e precisa, limitada, rigorosaDlente, ao objeto deste Edital, sem conter

penâ do desclassificação.
,1everá obedecer aos termos deste Editâl c seus Anexos, não sendo cottsiderada aq,ela que
não correiponda às especificações ali contidas ou quc estâbeleça vínculo à propostâ de outro licilânte.

i2.5 , A proposfa

12.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complemcntares estarão
disponíveis nâ i[ternet, após a hoÍrologaçâo.
l2.i - Constatado o atenàimento das cxigências fixadas no edital, â Licitanie será declarada venccdora, e os
presentes à sessão serão comunicados.

13.0. DOS RECURSOS
- D."I"*,t" r",""dor c decorrida a fase de rcgulârização fiscal e trabalhista da Iicitante qualificada
" ou emprcsa de pequeno po(e, se ior o caso, será concedido o praTô de no minimo viDte
como microemprosa
minutos, para ôDe qualquei licitantá rttanifesie a intenção de reconer, de forma motivada, isto é, indicando
contrâ q;l(is) àeci;ão(des) pretende recorrer e por quâis motivos, em campo próprio do sistema
t:.2 - Hauenao quem se;nanifeste, caberá io Prcgoeiro verificâr a tempestividade e a existência de
notivação da intenção de recorrer, pârit decidir se âdmite ou não o reculso, fundâmentâdamente'
i3.2.t - N"aa" momento o Pregoeiro não adentrará )lo mérito rccursâj, mas apenâs verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
a
13.2.2 - A falta de rnanifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
decadência desse direito.
para
13.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recoffente terá, a paldr de então, o prâzo de três dias
para,
apreseltar aS razões, pelo Sistema eletrônico, ficândo os demâis licitantos, desde logo, intinlados
a
que
dias,
começarão
três
em.outros
elctrônico,
pelo
sistemâ
querenr:lo, apresentarem contÍarrazões tambóm
i.dispensáveis
elemcntos
dos
vista
imediâta
contar dotéirnino do prazo do recorrentc, sendáJhcs assegurada

ft.I

à defesa de scus interesscs.
13.3 - O acolhimento do rccurso invâlida tão somente os âtos insuscetíveis de aprovcitâDrento'

13,4

- Os autos do processo pernlanecerão com vista iranqueada aos intcressados, no endereço constante

nesÍe Editâ1.

14.1 - A sessão pública poderá scr reabertal
da
14.1.1 - l.ias hipóieses de provimento de recurso que levc à anülação de âtos anteriores à reâlização
em quc serão rcpetidos
sessão pública precedelÍe ou em que seja anulâda a própria sessão pública, situação

-

os atos ânulados e os que dele dcpendam
declarado
14.1.2 - Quando houver erro nâ aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
regulârizâção
a
não
comprovar
venccdor não assiDar o contrato. não retira; o iDsirumento equivalente ou
da LC n' 12112006 Nessas hipóteses' serão adotados os
do ârt.43,

fiscal e trabalhistâ, nos teÍmos

§1"

procedimcntos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances'
i4.2 - Todos os licilântes remânescentes deverão scr convocados pâra acompanhâr a sessão rcabertâ'

14.2.1-Aconvocaçâoscdarápormeiodosistenaeletrônico("chat"),e-ma;l'ou'ainda'fac-símile'
de acordo com a fase do procedimento

licitatório.

15.0. DA ADJUDICACÀO E DA HOVOLOGAÇÃO

@olicirântedeclaradovcncedor.porâtodoPregociro,casonão
competente, após a regular decisão dos recursos
hâja interp;sição de tecurso, ou pela âútoridade
apresentados.

15.2

-

Após a fâse recursâl, constâtadâ a regularidâde dos âtos praticados, a autoÍidade competente

licitantes o direito
qualquer
interesse da Administ.ação e mediante fundamcntação escrita, sem que câiba
'lâs
dc rcclamação ou indenização.
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PRAFEITURA I'O

ARACATI_=*Ç
16.0 DA FORILALIZACÃO DÁ

A'fÁ DE REGISTRO DE PRECOS.

ÁF!

@aaordemdec,âSsificaçãodoSitensaserregistrado,
Registro de Preços anexo deste edital,

convo;dâ(s) a(s) adjudicatáLia(s) para rssinatura da Ata de
que observará os
dc execuçào dos serriços nàs cond,çõe-s
que apárfeiçoará o
-estabelecidas,
"ânlpioai..o
Lci
n " l0'520/02, e
da
Lci
n."
8.666/93,
2017,
da
fevereiro
de
r1e
07
de
ô.,ro. do ó""."to Municipal n'012
demâis normas do edital desse procedimento Iicitatório
de
ii.t.t -,e ctnttif:"uçao será Áantida duralte 12 (doze) meses, a paÍir da data da publicação dâ Ata do
período,
nos
termos
n"gi.tro d" f,"ço" qr" a critério da Administrâção poderá ser prorrogada por igual
inciso III do §3" do art. 15 da Lei n" 8 666/93.
será(âo)

16.2 - Constarão da Ata de Registro de Pregos as seguintes informações:
a) identificação do processo;
b) caracterizâção do objeto;
c) id€ntificação das empresas vencedoras;

dj planilha dos itens

É"'",, sr-

àfertados pelas licitantes classificadas, contendo descdção detâlhâda

quantidade, marca, prego unitáÍio e totâl;
e) diÍeitos e responsabilidades das partes;

0

demâis condigões atinentes à cxecução do serviço

t6.3 - Â eta dc Registro de Preços será lavrada em tântas vias quanto forcm as empresas classificadas'
Registro de Pregos
17.4 - A licitântc q;e tenha o seu preço registrado será denomirrado beneficiária dâ Ata de
. ARP,
(cinco) dias úteis'
16.5 - A Convocação de que trata o itcn l5.l dcverá ser âtendida no prazo máximo de 05
pena' de
p.oirogau"i p- ig'ruf p"ràdo d".d" qr" o"o.ra motivo justiÍicado e aceito pela Administração, sob
previstas no disposto
àecair-o direito àieneficência da Ata dc Registro de Preços, sem prejuízo das sanções
no âft. 87 dâ Lci n" 8.666/93.
o obieto a ela
16.6 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresâ âdjudicatária obrigar_se-á a executar
propostos'
a responder
integral obediêrtcia às r,oi,ro. urençudu. éln tclagão âos elemcntos
uá.1ra;"uao,

"o, da proposta apresentada.
pelo cumprimento

i;.,

- ÉÀ

**

d" ,"c,,à o, irnpossibilirladc da beneficiária do registro em

assinar a Ata de Registro de

pÍovidênoiâs cabiveis à
Preços, ou quando a mesnlâ não apresentar ustificat ivâ, a Àdministração adotará as
que
rcspeitada à ordcm de
desd€
as licitantes remaDescente,
imposição áe sânção, bem
"onvo"uú
"o.o
assinar a Ata de
a
negociação'
aôois de comprovados os requisitos habilitatórios e feilâ
j

ú",

"ià'r,Íi*çaã,
Registro de Preços.

finâl da sessão originária
l618 - Na convocaçao das licitantes rcmanescentes, será obseNada a clâssificação
cuja validade tcnha-se
habilitação
de
os
documentos
ià" p,.gã", à"*"á" «s) convocada(s) aprcsenta(em)
erpirado no prazo transcorridu Ja da(a da rcdli/Jçào do Pregào'
que
a Administraçào nào fic'rá obrigada a efetivar as contratações
i6i9 - Du.uni" o p.uro ,le validade da
às
relativa
legislaçâo
^ta, â âdoção de outros meios, Íespeitada a
a"f" p"a"ti". aàvir, ficando_Lhe facultâda
licitaçôes.

li.io'-,c.

"o***çao
Termo Contrâtual.

pelo
da empresa classificada. rcspeitados os demais critérios aqui descritos' far_se-á

16.ll - Durante a vatidade da Ata de Registro de Preços a empresa beneficiária não poderá âlegar a
iniltp*úiiiaua" a" fornecer o objeto ora liciitado, sob pcna, de lhc serem aplicadas as sanções previstas no
presente EditâI.

if.tZ - e Unidud",q.drinistrativa

promotorâ da presentc licitação será o órgâo gestor da Ata dc Registro de

Preços - ARP.

Mu;icipal n' 0l2 de-0? de fever;iro de 2017, dâ Lci
editâl dcsse proccdimenÍo licitalório.

cidas àsdisfosições contidas no Decreto
Lei r'" 10 520/02, e dcmais normas do

n." 8 666/93, da
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- OG) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em dccorrência de eventual tedução dâqueles
praticâdos no mercado, ou de fâto que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Administração,
17.1.1

promover as necessárias negoc iações j unto à(s) Beneficiária(s) da

17.2

-

Quando, por motivo supervenierte,

^RP.
registrado tornar-sc superior ao
o preço inicialmente

preço

praricaLlo no mercado. â Admin''Ircçio dcvcrá:

adjudicatária, pâra neSociar a âdequada redução do preçoi
i7.2.1 - Conro"rr o
".presa
17.2.2 - Liberar a empresa âdjudicatária do compromisso assumido, caso se früstre essa negociaçào:
17.2.1 - Conr,,rcar as remirnescenle\ vicando igual opoíunidade ,le ne8ociaçáo
17.3 - Quando o prego de mercado tornar_ie superior Âo registrado e a Beneficiária da ARP, mediante
retluerimento f,rndàmántado, detlrorstrar a impossibilidade de cumprir o compronisso, a Administração
podcÍá:

ll.:.t

do compromisso assumido, sern iniciâÍ procediDlento para âpurar
penalidade, se conÍjrmado â veracidade dos motivos apresentados e sc a
falta que in1plique eln aplicação de ^RP
comunicação ocorrer antes do início da execução do contrâto;
visândo igual oportunidade de negociaçào'
1?.3.2 - Convocar as demâis Bcneficiáriâs da
^RP
providenciârá a rovogâçâo da Ata de Registro de Preços'
â
Administração
17.4 - Frustradas as negociações,

- Lib".u. a Bcneficiária da

adotando as medidas cabíveis para a obtenção de contratâção mais vântajosa.
18,0

DO CANCELAMENTO DA ÁTA DE REGISTRO DE IRPCQS .
de rcgistro de preços poderá ser cancelada de pleno dircitoi

l&1 - A prescnte atâ

18.1.1 - Pelâ âdrninistração quando;
â) A detentora não curnprir as obrigâções constântes desta Ata de RcgisÚo de Pregos;

bj

íuNrc/e}\
',-\
i -'
c--R.X ií\
/^Y

l.

ti,,

; P* I.Í'

-\1,.

(l&
Ém qualquer das hipótescs de inexecução total ou parcial na execução do scrviço, â cntêfio-

administrâção;
Os preços registrados se apresentarcm superiores aos praticÂdos no rnercadol e a Beneficiária da
ARP não âccitar reduzi-lo;
d) PoÍ razões de inieresse público devidamente demonstrâdo ejustificado pela adminislração;
tt. t.á - pelas signatárias, quanào, mcdiante solicitagão por escrito, compÍovarem estar impossibilitàdas de
â
cumprir as exigê-ncias dcsta Ata dc Registro de Preços, ou' ajuízo da Administração,.quando comprovada
8
666/93'
Federal
e
80
da
Lei
âlts.
79
oco,iê.cia das-hipóteses previstas nos arts. 77 e ?8 e na forma dos
ser formulada com a
1g.1.3 - A solicitação das signatárias para cancelamento dos preços registrados deverá
áas, lacuiada à Administração a aplicação das peralidades, caso não aceita as
antecedência dc:ó

c)

ltrintal

razões do pedido.

corn aviso de
1g.1.4 - À comunicação do cancelame,to do preço registrado será feira por colTespondência
de
Preços'
Registro
que
ao
dcram origcm
recebimento,juntando-se o comprovante aos autos
scrá
18.1.4.1 - No caso de ser inâcessível ou ignorâdo o endercço da Beneficiária da ARP, a comunicagão
o
Íegistro
cancelado
Í.eita mediante publicação no órgão de divúgação oficial do Muricípio, considerando-se
na data da publicação oficial
19.0 - DO CONTRATO

lrl: Aú. " t*."I"g"ção

e a assirâtura da Atâ dc Registro de Preço, em sendo_ realizada â contraiâÇão'
quc deverá ser assinado pelas
será flrmado Tcrmo d; óontrato, confonne minuta anexa ao prosente Edital,
convocação encaminhada à
da
pun". no p."ro dc 05 (cinco) áias útcis, a pârtir da data de recebimento
licitante vcncedorâ;
parâ a assinaturâ do
19.2 - Alternativamente à convocação para comparecer pcrante o ór8ão ou entidadc
'lermo de Contrato ou aceite do instiumento equivalente, a Admiristração poderá encaminhálo para
(AR) ou
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediânte correspondência postal com aviso de recebimento
de seu
meio eletrônico! para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, â contar da data
recebimento,

previsto no subitem ânterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificâda do adjudicatátio e aceita pela Adminjstração.

ti.i.z. O pr*o
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19.3 " Qualquer solicitação de prorrogâção dc prazo para assinatura do termo de contrato ou instrunrento
equivalente, deconentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo
para tal e devidâmcnte fundâmentada;

19.4 - O prazo de vigência da contratâção, quando cortber será de 12 (doze) meses. Nota Explicâtiva; A
vigênciâ do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas rofereDtes à contratação
selam integralmente errpenhadas até 3l de dezembro, paÍa fins de inscÍição em restos a pagar' conlorme
Orientação Normâtiva AGU n' 39, de 13/1212011,
19.5 - Se a Adjudicatária idustificadamente rccusâÍ-se a assinar o Contrato, poderá ser convocada outra
licitante, desde que respeitada orderr de classificação, para, depois de feitâ a negociagão, verificada a
accitabilidade <la proposta e con'lprovados os Íequisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prqiuízo
dâs sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais;
19.6 - A execução contÍatual será acompânhada e Íiscâlizada por Agentc Público especialmente designado
para este fim pela Unidade Gcrenciadora da Licitação, de acordo corl o estabelecido no art. 67, da Lei
Federal no 8.66611993, a ser informado quando dâ lâvrêtura do instrumerrto contratual.
20.O - DO

REAJUSTÀMENTO

201 " Or pr"ç*."gi.t*dos não sofrerão reajuste durante a vigôncia da Ata de Registro de Preços - ARP,
salvo »a conáição Jo tcor do item 21.1 deste edital, utilizândo a variação dc índices oficiais à época do
reajuste.

@ievisiveis,ouprevisiveis,porérndeconseq,,ênciasincalcrrláveis.
caso de forçâ maior, cêso fortuito ou fato
retardadores ou impeditivos da execugão do ajustado, ou, âinda, em

do prilcipe, configuran<lo álea econônica extraordinária e extrâcontratual, podcrá, mediante procedimento
administiativo ond; reste demonstrada tal situação c tenno de altoragão, ser restabelecida a relação que âs
pa es pactuararn inicialmente entÍc os encârgos da contratâda e a Íetribuição da_Administrâção para a.justa
i".urÉ.açao do fornecirnento, objeiivândo a mânutenção do equilíbrio econômico_financeiro, na formâ do
Art. 65, Inciso lI, Alínea "d", da Lei 8.666/93, podendo ser registrado por simples apostila (§8')
22.1 - As obrigações da Contratânte são
Conkâtual. anexo deste edital.

23.1

- As obrigâções da ContÍatada

são

arroladas na Ata de Rcgistro de Preços e na Minula

ârroladas na Ata de Registro de Preços

c na Minuta

Contratual. anexo deste cdital.

241 - O.

"rúé.i".
Minutâ Contratual,

d" r"ceb,^.nto e aceitafrã do objcto estão previstos na Ata de Registro de Preços e na
ânexo deste cditâI.

25.0. DO PAGÁMEN:TO

,51 "õ p"p.""t" ."ú

cfetuado proporcionâlmente ao que for solicitado pela Contralânte, em ató 30
(trirrta) dias contados a partir dâ data dâ âprcsentação da Nota Fiscal/Faturâ pela Contratada;
à5.2 -- Huu"ndo erro n; apresentação d; Nota Fiscal/Fatura ou circunstância qüe impega â liquidação da
Nesta
despesâ, o pagamento ficará penderlte âtó que a Contratada providencie as mcdidas saneadoras
não
da
situagão,
da
regularização
âpós
a
conprovagão
lipàtese, o'p,iro para pâgamcnto illiciar_se-á
acaffetando qualquer ônus para a Contratante;

Contratada rcgularmente optante pelo Sirnples Nacional, instiluído pelo Art. l2o da Lei
Complementâr n'123/06, não sofrerá a retengão quanto aos impôstos e côntribuigões âbrangidos pelo
referido rcgime;

25.3

-A
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25.4

-O

.

pagamento será efetuado por meio de transfeÍência bancrária em conta corÍente' na agência e

estabelecimento bancário indicado pelâ Contratada:
25.5 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a seÍ efetuadâ pela ContÍatada,
que porventura não teÍha sido acordada no contrato;
i5.6 - a Liberaçao do pagamento fica condicionada à apresentação de documentos em originais, xerocópia
Federal
acompanhadas áo" originãi. ou de xerocópia autênticad4 da regularidade- para com as Fazendas

(CND Tributos Municipais)
1óNd ttiuuto. Federis), Estadual (cND Tributos Estaduais), Munioipal

e

Trabalhista (CND Trabalhista);
por qualquer
25.7 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidaçâo
financêira por
ãúrigaçao financeíu, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensaçâo
atrâso de pagamento.

Lr"n.. serviços pcra a e\ecuçào do contralo original até o
"utro.
(rintâ "ú"""1."1"É".
por cento) áo valor contratâdo. Contudo, em qualquer situação, a CONTRATADA é a
li;1ite de 30%^"ú^r

,6If

S"ã"

,.l"

responsável pela execução globâl do contrâto.
única e inlegral
-tripOtese

-

zã.2

n,r,
subcontratâdos,

nenhumâ, haverá reúcionamento contratual ou legâl da CONTRATANTE com os

26,S.ACoNTRATAN.|Ereservâ-seodireitodevetarautilizaçãodesubcontrataçõesporÍâzõestécnicas
ou admiristrativas, visando unicamente o perfeito cumprimento do contmto
27 íI

- DA GARANTA CONTLATUÀL
d^ Adal"l"*ção e conforrre o caso poderá ser exigido prestagão de garantia pâra
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contratação visando

à segurança da execução do conÍrato e evcntuâis alterações'

do conhâto anexâ â este edital.
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)9. I _ FSCI-ARECIMENTO:

referentes ao presenÍe edihl e seus anexos deveÍào ser
pública'
".aLarecimentos
puiu o Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixâda pâÍa abertüra da sessão
do
o
nirmero
"nu;uao,
do meio eletrônico: ü1uuielcgq!.4-infoarâcâti.ce.sov b, identificando

t'l.-ãfríta"t

a"

^t.uié.
"*"lrriuuin"nt"
pregào.

' -

dia' útei' uontado
2q.l .2 - O pr.goeiro respondcrá aos pcdido. dc e,clarccimentos no praTo de.doiq
pela
e)aboração do
responsáveis
aos
da data de recebimàntã do pedido, e poderá ieqLrisirar subsidios formais
edital

e dos anexosl

previstosno certamei
pelo sistcma e vinculaÍão o§
divulgadas
serão
pedidos
<lc
esclarccimentos
iS.i.+ - a..".po.tu. uos
pârticipântes c a âdministrâção.
29. L3 - Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos

29,2 _

IMPUGNÀCÃO:
qualquer pessoa
- Até 03 (i.ê.) dt"s úteis artes da data fixada para abertura da-sessão pública'
licitaÇões da
de
na
sâla
prctocolizadâ'
poa".a ilrlpugnu. o pr"ientá oaitot, medianre petiçào po' iscrito,
elctrônico:
do
meio
irrefeitura,' si'tuada no endereço constante rlo preámbulo dcste edital ou atràvés
requisitos:
$1a!Le-l9.sa!dr!r@ra'ratj.sr.sar"[, que p|eencham os seguintes
Municipal de ARACATI;
da
Prefeitura
PÍegoeiro
ao
i - o endercçamento
do
âutor e seu representante legal
precÀa
e
completa
29.212 - a identificação
for o câso' contcndo o nome'
se
(acompanhâdo dos documentos comprobâtórios)
do documento de identificâção'
número
prenome, estado civil, profissão, domicílio,
denlro do frâzo edilâlício:

t-l

Av, DroqÔo do Mor.230, CeniÍo, Arocoii'CE- BrosilCEP: ó280G000
lnSS eA1

:lZ

I - l OSO

I

(55 88) 3421

-I

945

I wlvw.omcoli.ce oov.bl

t'.::::

,O
;iii,iêifi__-.
\7

«i\Nrcià

^,,.,,,,,".,.,.",**;--

29.2.1.3

- a fato e o

fundamento

juridico de seu pedido, indicando quâis os itens

ou

subitens discutidos;
29.2.1.4 - o pedido, corn snas especificações;
29.2.2 - Caberír, âo Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Editâl e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contâdos da datâ de recebimento da
impugnação;
29.2.3 - No caso de acolhimento da petição contrâ o âto convocatório, será designada nova data para
a realizâção do certame, exccto se a alteração não êfetar a formulação das propostasi
29.2.4 - Não serão acolhidas as impugnaçôes imotivâdâs, apresentâdas intempestivâllrente e/ou
subscritas por representânte não habilitado ou não identificado no processo para responder pela licita[te;
29.2.5 - As impugnações ão suspendem os prâzos previstos no cefiame;
29.2.6. A concessão de efeito suspensivo à irnpugnâção é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregociro, nos autos do processo dc Iicitação;
3O.O -

DAS DISPOSIÇõES GERÀIS

30.1 - Todâs as declaraçôes exigidas ncste edital deverào scr assinadas por representante legâl dâ licitante.

são âpenas para orieDtação a Licitante não havendo a
iguais,
bastando não comprometer o cntendimento do que se
ncccssidade de serem reproduzidos exatarnente
exigc.

30.2

- Os anexos ofcrecidos pelâ administração

Pregoeiro ou à Auloidade Superior, facultativamente, poderá em quâlquer Íàse do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementâr a irstrução do processo e a aferigão do ofertado,
ben, como solicitar a elaborâção de pareceres técnicos destinados â fundamentaÍ âs dccisões.
30.4 - Quâlquer modificâçâo no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento dc publicâção em que se
deu o texto originâl, reabrindo-se o plazo iniciahnente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
30.3

-O

alteração não afetar a fornulação das propostas.
30.5 - Não scrão considerados motivos pata desclassificação âs simples omissões (não essenciais) ou effos
materiais na proposta ou da document^ção, desde que sejam irelevantes e não prejudiquem o processâmcnto
da licitação ; o entendirnento da proposta, e que não firam os direitos das dcmais licitartes, sendo a decisão'
pârd lanlo. de Iolâl con.enlimenlo Ja comissào.
10.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir_se_á o dia do inicio e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iriciam e vencem os prazos en dias de expediente na Administração.
30.7 A homologâção do rcsultado desta licitâção não inplicará direito à contratação.
30.8 - A presenti licitação somente poderá scr revogada por razão de intcresse público decorrente de fàto
superveniente devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, medianle parecer escrito e dcvidamente fundamentado.
o*irsos aplicar-sã-ão as disposições oonstantcs da Lei n" 10.520, de 1'710 712002, Decrcto Í1'
]0.9 - No,
"u.o.
3.55 5, de 08/08/2000, Decreto Fedcral no 10.024 dc2O/O9l2O19,Decreto Muricipal no 012 de 07 de feverciro

de 2017, Lei Conplementar n' 123/2006 - Lei Geral da MicÍoempresa, com as alterações dâ Lei
Complementar no 147 l2)l4, e legislação correlata apl icando_se, subsid iariamente, no que couber, a Le i n"
8 0ô6 91, de

2l

06 oJ. com suas aheraçôec.

30.10 - O foro para dirimir questões relativâs ao presente Edital será o da Comarcâ de AracâtíCE, com
cxclusão de qualqucr outro.
30.11 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I ' Termo de Referôncia;
ANEXO ll Modelo de Proposta;
ANExo Ill Termo de Adesão - BLLI
ÂNEXO IV Custo pela Utilizâção do Sistemal
ANEXO V- Modelos de dcclarações;
ANEXO VI Minuta da Ata de Registro de PrcÇos;
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ANEXO

VII -
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REEETT URA DO

ARACATI

Minuta do Contratot

Arâcari/CE. 02 de SetembÍo

z'.sr'ttct

de202b

)/
CEL.RR WERISLEIK PONTÊS MÀTIÀS
Secretário Municipâl d€ Segurança Cidadã e OÍdem Pública
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