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administrativo onde reste demonstrada tal situaÿao e termo aditivo, ser restabelecida a relato que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuito da Administrate para
a justa remunerate do fornecimento, objctivando a manutenÿao do equilibrio economico-financeiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada.

-

15 DAS SANCOES
15.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplcnte serao aplicadas as sanÿoes dos artigos 86 a 88
da Lei 8.666/93 e suas demais alteraÿoes.
15.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficara sujeita as seguintes sanfoes:
15.2.1 - Advertencia
15.2.2 - Multas necessarias, conforme segue:
15.2.2.1- multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na
prestaÿao dos servifos, contados do recebimento da ordem de servi<pos/autorizacao de fornecimento
no endereÿo constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
15.2.2.2- multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
15.3- Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
dcsenvolvimento do fomecimento/realizaÿao dos servifos, as atividades da administrate, desde que
nao caiba a aplicato de santo rnais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer
das obrigafdes definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o
complcmentem, nao abrangidas nos sub itens anteriorcs, serao aplicadas, sem prejuizo das demais
sanfoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
15.3.1- multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisite, ou
do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
15.4 - Suspensao temporaria do direito de participar em licitaÿoes e impedimento de contratar com a
Prefeitura de Pacoti pclo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicato das seguintes multas
e das demais cominafoes legais.
15.5 Declarato de inidoneidade para licitar ou contratar com Administrate Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punito, ou ate que seja promovida reabilitato, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

-

16 - DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÿAO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS

DITAMES LEGAIS

16.1 - A tentativa de fraude ou frusta to dos atos e afoes a serem realizados por parte dos
proponentes, ha qualquer momento do presente processo, podera caracterizar o enquadramento dos
mesmos nas sansoes dos crimes e penas pre vistas do Art. 90°, Art. 93° e Art. 96° da Lei Federal
8.666/93, e sendo necessario, ainda, abertura e instaurato do devido processo administrativo para a
averiguato e apuraÿao dos fatos ocorridos, de forma a aplicato das devidas penalidades e punifoes

cabiveis.
16.2 E facultado a Pregoeiro, em qualquer ausencia ou omissao quanto a instrufoes e ditames destc
edital, a aplicato das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento juridico brasileiro,
de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e afSes dos procedimentos do certame.

-
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propostas de preÿos e da documenta?§o de habilitacao, abertura dos envelopes, o seu exame e a
classificaftlo dos proponcntes, condufao dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da
proposta ou do lance de menor preco, adjudicacSo, quando nao houver recurso, elaboracao da ata,
conducao dos trabalhos da equipe de apoio, recebimento, o exame e a decisao sobre recursos e o
encaminhamento do processo devidamente instruido, apos a adjudicacao, a autoridade superior,
visando a homologacao c ou a contratafao;
9. EQUIPE DE APOIO: - Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal,
formada por, no minimo, 02 servidores que prestarao a necessaria assistencia ao PREGOEIRO

durante a realizacao do prcgao;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: - E o titular do orgao ou entidade de origem desta lidtacao,
Ordenadora de Despesa do(s) orgao(s) competente(s), incumbido de definir o objeto da licitacao,
elaborar seu Projeto Basico/Termo de referenda, determinar a abertura da licitacao, decidir os
recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposicao de
recurso, homologar o resultado da licitacao e promover a celebracao contratos;
11.MENOR PREQO POR LOTE-: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitacao.
12. PMP: - Prefeitura Municipal de Pacoti.

COMPOEM O PRESENTE EDITAL DAS PARTES A E B. CONFORME A SEGUIR
APRESENTADAS:
PARTE A - Condicoes para competicao, julgamcnto e adjudicacao
Em que sao estabelecidos os requisitos e as condicoes para competicao, julgamento e formalizacao
dos contratos.

PARTE B - ANEXOS
Anexo I - Termo de Referenda do Objeto;
Anexo II - Modelo de Proposta de Precos;
Anexo III - Modelo de Declaracoes/Procuracao;
Anexo IV -Minuta do Contrato.
1- DO OBJETO

-

A presente licitacao tern por objeto e a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE LOCAQAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA O
DESEN VOL VIMENTO DAS AQOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAQOES CONTIDAS NO
PROJETO BASICO/ TERMO DE REFERENCLA, tudo de acordo com as especificacdes dos
Anexos, parte integrante destc edital.

1.1

-

2 DAS CONDIQOES DE PARTICIPAQAO
2.1- Poderao participar desta licitacao, pessoa juridica sob a denominacao de sodedades empresarias
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por acoes, anonima e limitada)
e de sociedades simples (assodacSes, fundacoes e sodedades cooperativas) regularmente
estabelecidos neste Pais, cadastrados ou nao no Cadastro de Fomecedores da Prefeitura Municipal de
Pacoti e que satisfacam a todas as condicoes da legislacao em vigor, deste edital, inclusive tendo seus
objetivos sociais compativeis com o objeto da licitacao.
2.2 - A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da lidtacao implicara na
impossibilidadc de sua participacao no certame.
2.3 - Nao poderao participar licitantes com socios, diretores ou representantes comuns.
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2.3.1 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de pre?o for constatada a comunhao de socios,
dirctores ou representantes entre licitantcs participantes, somente uma delas podera participar do
certame.
2.3.2 - Se constatada a comunhao de socios, diretores ou representantes entre licitantes participantes
apos a abertura dos envelopes de pre?o, os respectivos participantes serSo automaticamente
desclassificados do certame, independentemente do pre<po proposto.
2.4 - Nao poderao participar da presente licitafao os interessados que se encontrem em processo de
falencia ou concordata, de dissoluÿao, de fusao, de cisao ou de incorpora<p3o, ou ainda, que estejam
cumprindo suspensao temporaria de participifao em hcitaÿao ou impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, ou tenham sido declaradas inidoneas e estejam impcdidas de
licitar ou contratar com a Administragao Publica Federal, Estadual e Municipal, bem como licitantes
que se aprcsentem constituidos na forma de empresas em consorcio, ou ainda.
2.5 - Empresas cujos diretores, gercntes, socios e responsaveis tecnicos sejam servidores ou dirigentes
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, membro efetivo ou substituto da Comissao de
Pregao, bem como o PREGOEIRO ou membro da Equipe de Apoio.
2.6 - A(s) empresa(s) participante(s) do presente processo licitatorio devera(ao) estar ciente que o
objeto adquirido estara sujeito a aceita<pao pelo orgSo recebedor, ao qual cabcra o direito de recusar
caso nao esteja de acordo com o especificado no Termo de Referenda da presente licitaÿo ou seja os
servifos de qualidade inferior ao solicitado ou ainda por questao de interesse publico devidamentc
justificado.
2.6 - A participaÿao na licitaÿao implica automaticamente na aceitafao integral e irretratavel dos
termos e conteudos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em
vigor; e a responsabilidade pela fidclidade e legitimidade das informaÿoes e dos documentos
aprcsentados em qualquer fase da licitaÿao.

-

2.7 As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP),
conforme incisos I e II do Artigo 3° da Lei Complcmentar n° 123, de 14 dc dezembro de 2006, e
que pretenderem usufruirem de seus beneflcios nesta Iicitafao do regime diferenciado e favorecido
previsto naquela lei, deverao apresentar, no ato do CREDENCIAMENTO a Certidao
Simpliflcada emitida pela Junta Comerdal, nos termos do art. 8° da IN 103/2007 do DNRC Departamento Nacional de Registro no Comercio.
2.8 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) que nao apresentarem a certidao prevista no subitem anterior,
poderao participar normalmente do certame, porem, em igualdade de condifoes com as empresas
nao enquadradas neste regime.
2.9-0 inicio da sessao de credenciamento dar-se-a ate o horario previsto no preambulo deste edital
sem tolerancia (para os proponentes) para possiveis atrasos, podendo haver atrasos exclusivamente
por parte da Comissao, somente em caso fortuito ou de for?a maior.

-

3 DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO
3.1 - Credenciamento;
3.2 - Recebimento dos envelopes de “propostas de prefos” e “documentos de habilitaÿao”;
3.3 - Abertura das propostas de prepos apresentadas, verificafao e classificaÿdo inicial;
3.4 - Lances verbais entre os classificados,
3.5 - Habilitafao do licitante melhor classificado;
3.6 - Recursos;
3.7 - Adjudicafao.
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4 - DO CREDENCIAMENTO
v

I I

4.1 No dia, hora e local defmidos no preambulo deste Edital, sera realizada sessao publica para
recebimento dos documentos de Credenciamento, envelopes contendo as Propostas de Pre?os e
Documentos de Habilitagao, devendo o interessado ou seu representante, se for o caso, credenciar-se
a perante Pregoeiro Oficial do Municipio de Pacoti.
4.2 - Cada licitante devera apresentar-se com apenas 01 (um) representante, devidamente munido de
documcntafao habil de credenciamento, o qual sera o unico admitido a intervir nas diversas fases do
procedimento licitatorio, respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado.

-

4.3 Para o credenciamento do representante deverao ser apresentados os seguintes documentos:
4.3.1 - Copia de seu documento oficial de identificafao (com foto) do representante, valido na forma
da lei; e
4.3.2 - Procurafeio publica ou instrumento particular de mandato, conforme modelo discriminado no
item 1 do ANEXO III deste Edital, caso o representante nao seja socio-gerente, diretor do licitante ou
titular de firma individual, firma reconhecida do outorgante;
4.3.3 - Documento que comprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica,
ata de sua eleiÿao, etc.)
4.3.4 - Declarafao (com firma reconhecida em cartorio) dando ciencia de que cumprem os requisitos
de habilitafao, conforme modelo disposto no item 2 do ANEXO III deste Edital;
4.4 - Caso o credenciado da pessoa juridica licitante seja socio-gerente, diretor do licitante ou titular
de firma individual, dispondo por si so de podcres de representafao, deverao ser apresentados
documentos que comprovcm tal condi?3o (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleifao,
etc.), nos quais estcjam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obriga?oes cm
decorrencia de tal investidura, acompanhado do documento oficial de identificaÿao.
4.5 - A incorrefao ou nao apresentaÿSo dos documentos de que tratam os subitens anteriores nao
implicara na desclassificagao do proponente. Todavia, impedira o representante de se manifestar e
responder pelo participante nas diversas etapas do procedimento, tendo em vista o Credenciamento,
ser ctapa fundamental e obrigatoria ao presente processo (Art. 11, inc. IV do Decreto n° 3.555 de
08/08/2000), exceto a ausencia do item 4.3.4, bem como a incompatibilidade do objeto social da
proponente com o objeto da licitafao, na qual estes, implicam no descumprimento das condifoes de
participafao e consequentemente enseja ao desatendimento quanto as exigencias editalicias,
proporcionando assim a eliminaÿdo sumaria do competente processo licitatorio, acarretando ao nao
prosseguimento e participate nos demais proccdimentos e fases.
4.6 - Os documentos elencados no subitem 4.3 deverao ser apresentados em separado dos envelopes
de Proposta de Pre?o e de Documentos de Habilitate, para que possam ser analisados no inicio dos
trabalhos.
4.7 - Tao somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatorio, sendo admitido,
para esse efeito, um unico representante por licitante interessada;
4.8 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procurafao, podera representar mais de uma empresa
neste Pregao, sob pena de exclusao sumaria de ambas as licitantes representadas, assim, devera
escolher qual empresa o representara;
4.9 - No decorrer do procedimento licitatorio, os licitantes poderSo nomear representantes, caso ndo
os tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresentc os documentos
exigidos neste item. Entretanto, nao sera admitida a participafao de um mesmo representante para
mais de uma empresa /entidade licitante.
4.10-0 PREGOEIRO ao iniciar os trabalhos, promovera a chamada para credenciamento dc todos
os interessados para entregarem os documentos de credenciamento e envelopes, caso nao exista
demais manifestafoes, dar-se-a por encerrada a etapa de credenciamento, nao se admitindo licitantes

-

retardatarios;
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4.11- Todos os documentos necessarios a participapao na prescnte fase deverao ser apresentados em
original, copia autenticada por cartorio competentc, publicaplo em Orgao Oficial ou autenticada pela
Comissao de Pregao, mediante apresentapao do original.

5 - DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES A SEREM APRESENTADOS

5.1 - Alem dos documentos de credenciamento e condipoes de paiticipapao, previstos no item 4, cada
licitante devera ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
“Proposta de Prepo” e “Documentos de Habilitapao”.
5.2- Os conjuntos de documentos relativos a “Proposta de Prepos” e aos “Documentos de
Habilitapao” deverao ser cntregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no fecho,
enderepados a Prefeitura Municipal de Pacoti, identificados com o numero da presente licitapao, com
o nome do licitante, o numero do CNPJ, os titulos dos seus conteudos (“Proposta de Prepo” ou
“Documentos de Habilitapao”), respectivamente.
5.3- Todos os documentos necessarios a participapao na presente licitapao poderao ser
apresentados em original, copia de publicapdes em orgao da impressao oficial, copia do original
autenticada por cartorio competente.
5.3.1- Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magneticos, filmes ou
copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustrapao das propostas de prepo.
5.3.2- Os documentos necessarios a participapao na presente licitapao, compreendendo os
documentos de credenciamento, as propostas de prepos e documentos referentes a habilitapao,
deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.3.3- Quaisquer documentos necessarios a participapao no presente certame licitatorio, apresentados
em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
5.4- Nas certidoes apresentadas neste processo, quando nao consignado o respectivo prazo de
validade em seu bojo, deverao ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias antcriores a data marcada para
o recebimento dos envelopes, salvo determinapao legal especifica em contrario, comprovada
mediante documento.
5.4.1- Excetuam a exigencia anterior, os documentos a que se referem os itens 7.4.1 e 7.4.2 deste
edital.
5.4.2- Todas as declarapoes exigidas para o presente processo deverao estar com firma
reconhecida cm cartorio, salvo, quando da presenpa do postulante da assinatura na sessao, onde a
autenticidade e validade podera ser verificada pelo Pregoeiro.
6 - DAS PROPOSTAS DE PRE£OS

6.1 - A proposta de prepos devera ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo
com os dados do intcressado, manuscrita em letra de forma em tinta nao lavavel ou confeccionada
por maquina, impresso por computador ou qualquer processo eletronico, sem altemativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada, contendo na parte externa do envelope correspondente as
seguintes indicapoes:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

PREGAO PRESENCIAL N.u 2018.04.16.1-PP
CNPJ
LICITANTE:
ENVELOPE N.° 01 (PROPOSTA DE PREPOS)

6.2- A proposta de prepos devera ser apresentada seguindo o modelo padroniizado no ANEXO II
deste
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6.2.1- A modalidade e o numero da licitado;
6.2.2- Enderefamento a Comissao de Pregocs da Prefeitura Municipal de Pacoti;
6.2.3- Raz2o Social, CNPJ, enderego, numero da conta corrente, agenda bancaria, identificagao do
respectivo banco, e se houver, numero do telefone/fax, e endercfo eletronico do proponente;
6.2.4- Prazo de execupao maximo, conforme os termos do edital;
6.2.5- Prazo de validade nao inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;
6.2.6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no
edital;

6.2.7- Os valores unitarios em algarismos de cada item;
6.2.8 Valor Global, em algarismo e por extenso;
6.2.9 - Declarafao da licitante que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributes,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comcrciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, custos e demais despcsas que possam incidir sobre o fomecimento licitado, inclusive a
margem de lucro, atendo tambem aos criterios do item 5.4.2.
6.3 - Caso a Proposta de Pre?o apresentada, esteja sem a devida assinatura, na forma do item 6.1
deste edital, a mesma podera ser assinada no momento da constata?ao da falha, desde que os
responsaveis legais estejam previamente credenciados e estejam presentes na sessSo correspondcntc
credenciados para o ato.
6.4 - Os preÿos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimais apos a
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas
casas decimais dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente nacional.
6.5 - Os preÿos propostos scrao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito
de pleitcar qualquer alteraÿao dos mesmos, sob alegapao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
6.6 - Ocorrcndo discrepancia entre os prefos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, podendo a
Pregoeiro proceder as correfdes necessarias quanto aos resultados dos calculos dos valores totais dos
itens corrigidos.
6.7 - Os quantitativos licitados e cotados deverao ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
6.7.1- A proposta deve contemplar o quantitative do item em sua totalidade conforme licitado.
6.8 - A apresentaÿao da proposta de prefos implica na ciencia clara de todos os termos do edital e
seus anexos, em especial quanto a especificaÿao dos bens e as condifoes de participa?ao, competicao,
julgamento e formalizacao dos contratos, bem como a aceitaÿao e sujeip3o integral as suas
disposifoes e a legislacao aplicavel, notadamente as Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, alterada
e consolidada.
6.9 - Os prefos a serem cotados deverao levar em conta os prefos estimados para a contrataÿao,
insertos na planilha anexa ao processo.
6.10 - Na analise das propostas de prego a Pregoeiro observara preferencialmente o prefo unitario,
facultando-lhe, porem, segundo criterio de conveniencia e oportunidade observar o prefo total.
6. 11 - Sera desclassificada a proposta de preÿos apresentada em desconformidade com o item 6 deste
edital.
6.12 - Somente serao aceitos os documentos acondicionados no envelope “A” nao sendo admitido o
recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer
adendo aos ja entregues ao Pregoeiro.

-

7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
7.1- O envelope “Documentos de Habilitaÿao” devera conter os documentos exigidos em uma unica
e ser apresentado na torma do subitem 5.2 deste edital, contendo a seguinte inscrifao no seu
ffontispicio:
via,
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

PREGAO PRESENCIAL N.° 2018.04.16.1-PP
CNPJ
LICITANTE:
ENVELOPE N.° 02 (DOCUMENTOS DE

HABILITACAO)

_

7.2- Os interessados, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada, habilitar-se-ao a presente liritafao mediantc a apresentafao dos documentos abaixo
relacionados (subitens 7.3 a 7.7), os quais serao analisados pelo Prcgoeiro quanto a sua autenticidade

e o seu prazo de validade.

-

7.3 RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
7.3.1- REGISTRO COMERCLAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbafSo no registro da Junta onde tem sede a
matriz.

7.3.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em
vigor devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a0es, acompanhado de documentos
de eleicao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbaÿao no registro da Junta onde tem sede a
matriz.
7.3.3 INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas - no Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas acornpanhada de prova da diretoria em
exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro no
Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbafao no Cartorio onde
tem sede a matriz.
7.3.4 - DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO VALIDO (COM FOTO) E
7.3.5
COMPROVANTE DE CPF, do Socio - Administrador e ou Titular da Empresa.

-

7.4- RELATIVA A REG UL ARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.1- Prova de inscrifSo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.4.2- Prova de inscrifao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domirilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
7.4.3- Provas de regularidade, em plena validade, para com:
7.4.3. 1- a Fazenda Federal (consistindo em Certidao Conjunta Negativa de Debito quanto aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao (PGFN);
7.4.3.2- a Fazenda Estadual (Certidao Negativa de tributo estadual do domirilio da licitante);
7.4.3.3- a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de Debitos Municipais) do domirilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
7.4.3.5- o Fundo de Garantia por Tempo de Servifo - FGTS;
7.4.3.6- a Justifa do trabalho (Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT).

7.4.4- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverao apresentar toda a
documentafao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrifao;
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7.4.5- Havendo alguma restrifao na comprovafao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondent ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da ComissSo de Pregoes,
para a regularizafao da documentaÿao e emissSo de eventuais certidoes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa;
7.4.6- A nao-regulanzaÿao da documentafao, no prazo estabelecido, implicara decadencia do direito
a contratacao, sem prejuizo das sanÿoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocaÿao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou
a revogacao da licitaÿao, ou LOTE, conforme o caso.

7.5- RELATIVA A QU AL IFICA£AO ECONOMICO-FINANCEIRA:
7.5.1. Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distributor da sede da pessoa
juridica;
7.5.2- Balanfo Patrimonial e demonstrates contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis c
apresentados na forma da lei, devidamente rcgistrado na Junta Comercial de origem, que
comprovem a boa situafao fmanceira da empresa, vedada a sua substituifao por balancetes ou
balanÿos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(tres) meses da data de apresentagao da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado
no CRC, bem como por socio, gerente ou diretor.
7.5.2.1- No caso de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) por fonpa dos Arts. 44
e 45 da Lei Municipal n° 1.474 /2011, ficam as mesmas desobrigadas da exigencia do item anterior.
7.6 - RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
7.6. 1- Registro ou inscrifao da pessoa juridica, na entidade profissional competente (CRA);
7.6.2- Comprovafao de aptidSo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto
da licitapao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, nos quais conste execuÿo de servifos de mesma natureza do objeto da
presente licitaÿao, devidamente registrado e reconhecido junto a entidade profissional competente
(CRA), acompanhado do respectivo contrato firmado com a entidade que expediu o referido atestado
de capacidade tecnica;
7.6.2. 1- O atestado de Capacidade devera corner o numero do contrato, bem como o numero da
licitaÿao que deu origem ao mesmo, se houver, devendo o atestado estar com firma reconhecida do
subescritor.

-

7.7 DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
7.7.1- Alvara de funcionamento;
7.7.2- Declarafilo (com firma reconhecida em cartorio) de que, em cumprimento ao estabelecido na
Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXDI, do artigo 7°,
da Constituifao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condifao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constantc dos Anexos deste edital;
7.7.3- Declarafao (com firma reconhecida em cartorio) expressa de integral concordancia com os
termos deste edital c seus anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.7.4- Declaraÿao (com firma reconhecida em cartorio), sob as penalidades cabiveis, de inexistencia
de fato superveniente impeditivo da habilitafSo, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.°
8.666/93).

7.8 - A documentafao constante dos envelopes de habilitafao que forem abertos integrara os autos do
processo licitatorio e nao sera devolvida.

%
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7.8.1 - Os envelopes com os documentos relativos a habilitafao dos licitantes nao declarados
classificados ao final da fase dc competifao poderao ser retirados por seus representantes na propria
sessao, exceto, caso haja interposifSo de recursos, onde os mcsmos ficarSo sob a guarda da ComissSo
de Pregoes, podendo ser requerido somente ao julgamento definitivo do mesmo.
7.8.2 - Os documentos nao retirados permanecerao em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados,
durante 30 (trinta) dias corridos a disposiÿao dos respectivos licitantes. Findo cste prazo, sem que
sejam retirados, serao destruidos.
7.9 - Sera inabilitado o licitante que nao atender as exigencias deste edital referentes a fase de
Habilitacao, bem como aprcsentar os documentos defeituosos em seus conteudos e forma.
DOS PROCEDIMENTOS E DEMAIS INFORMAÿOES DA SESSAO PUBLICA
(CERTAME)

8

8.1-0 Pregao sera do tipo presencial, com a abertura da licitafao em sessao publica, dirigida por um
Pregoeiro, e realizar-se-a no enderefo constante do Preambulo deste Edital, seguindo o tramite
indicado abaixo e obedecendo a legisla?ao em vigor.
8.2 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENC1AMENTO E ENVELOPES: A
partir do horario estabelecido no preambulo deste Edital tera inicio a sessSo publica do Pregao
Presencial, na present dos representantes dos licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato,
onde a Pregoeiro recebera de cada licitante ou de seu representante os documentos a que se referem o
item 4 deste edital (Credenciamento) e os envelopes 01 (Propostas de Prefos) e 02 (Documentos de
Habilitafao) em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos, fa/endo registrar
o nome dos licitantes que assim procederam.
8.2.1 - Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento
sera aceito pclo Pregoeiro.
8.2.2 - Apos a entrega dos envelopes nao cabera desistencia por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente dc fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.3- CREDENCIAMENTO: No inicio da sessao os representantes dos interessados em participar do
certame dcverao se identificar e se for o caso comprovar a existencia dos necessarios poderes para
formulafao de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, na forma do
item 4 deste instrumento, assinando entao lista de presenfa.
8.4 ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRE£OS: Abertos os
envelopes contendo a “Proposta de Prefos” de todos os licitantes, a Pregoeiro ou membro da equipc
de apoio fara a verificafao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital.
A seguir, a Pregoeiro informant aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de
prefos para o(s) objeto(s) da presente licita?ao e os respectivos valores ofertados.
8.4.1- Apos a abertura dos envelopes contendo as propostas de pregos a Pregoeiro examinara a
compatibilidade desta com os termos do edital, desclassificando as propostas que nao atendam aos
termos desse edital.
8.4.2- A Pregoeiro podera, a qualquer tempo, determinar a suspensao da sessao, a fim de que o setor
tecnico da(s) Secretaria(s) interessada(s) na presente licitaÿao proceda ao exame de qualidade e
compatibilidade dos itens com os termos do edital, na forma do item 6.13 deste edital.
8.5- CLASSIFICA£AO IN1C1AL: A Pregoeiro fara a ordenaÿao das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de MENOR
PRECO POR LOTE e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
cm ate 10% (dez por cento) relativamcnte a de MENOR PRECO POR LOTE para que seus
representantes participem dos lances verbais.
8.5.1- Caso nao sejam verificadas no minimo 03 (tres) propostas de prefos nas condifoes defmidas no
sub item 7.5, a Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate o maximo qe'OB (tres), para que seus
CNPJ 07.910.755/3001-72
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rcpresentantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos nas propostas
escritas iniciais.
8.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentafÿo de lances verbais,
que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com prefos decrescentes,
obedecendo as seguintes disposifoes:
8.6.1- A Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma seqiiencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior pre?o e os demais, em
ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas sera realizado
imcdiatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
8.6.2- So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado.
8.6.3- A Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais tera a prerrogativa de:
a) dcterminar um intervalo minimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
8.6.4- N3o sera aceito o lance realizado em desacordo com as determinagroes emanadas do Pregoeiro
na forma do sub item anterior.
8.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar
de apresentar lance no prazo detcrminado pelo Pregoeiro na forma da alinea “b” do sub item 8.6.3.
8.6.6- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
exclusao do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima proposta
registrada para efeito de classificaÿao ao final da etapa competitiva.
8.6.7- Quando nao mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes sera declarada
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, exclusivamente
pelo criterio de menor preg:o.
8.6.8- O Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido pregro melhor
para a AdministrafSo nas situafoes em que nao se rcalizem lances verbais, ou realizando-se, depois
de declarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subseqilente.
8.6.9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
rcalizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na propria sessSo do Pregao
Presencial.
8.6.10. Apos a etapa de lances, sendo verificada a ocorrencia de empate ficto, sera assegurada, como
criterio de desempate, prcferencia de contratagrao para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.10.1. Entende-se por empate ficto, aquelas situafoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5 % (cinco por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.
8.6.10.2. Nao ocorrera empate ficto quando o melhor lance tiver sido apresentado por empresa que se
enquadre como microcmpresa ou empresa de pequeno porte.
8.6. 11 . Para efeito do disposto no item 8.6. 10 deste Edital, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-a da
seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para, em
querendo, apresentar nova proposta de prefo inferior aquela considerada vencedora do certame, no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusao, situafao
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, serao convocadas as remanesccntcs ME/EPP que porventura se enquadrem no mesmo
intervalo percentual de 5%, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;
c) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no aludido intervalo, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta, desde que nao haja lances.
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8.6.12- Dcclarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificado final das propostas, a Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado,
especialmente quanto a conformidade entre a proposta /oferta de menor preÿo e o valor estimado
para a contratado constante da planilha anexa ao processo, decidindo motivadamente a respeito.
8.6. 13- Tratando-se de prefo inexequivel, a Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove a
cxequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassifica?ao.
8.6.14- Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior, a Pregoeiro abrira o envelope de
habilitaÿao do licitante primeiro classificado “sob condiÿao”, considerando o disposto no subitem
anterior.
8.6.15- Diante da hipotese tratada no subitem 8.6.13 a Pregoeiro podera, tambem “sob condifao”,
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormente oferecida a fun de conseguir menor preÿo, caso nao comprovada a
cxequibilidade do licitante anteriormente classificado.
8.6.16- O lance verbal depois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver desistencia dos lances
ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades constantes deste edital.
8.6.17- Os licitantes que apresentarem preÿos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serSo
considerados desclassificados, n2o se admitindo complementado posterior.
8.6.18- Considerar-se-ao prcfos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os preÿos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.6.19- Nao serao adjudicadas propostas com preÿos unitarios e/ou global superiores aos valores
estimados para a contratado, constantes da planilha anexa ao processo.
8.6.19.1 Serao considerados compativeis com os de mercado os prefos registrados que forem iguais
ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura de Pacoti, responsavel
pela elaborado e emissao da referida Planilha, assim tambem, dirimidas as eventuais duvidas que
possam surgir.
8.6.20- Caso o preÿo referente ao preÿo final seja composto de prefos unitarios, devera a Pregoeiro,
antes da convocado de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequaÿao desses pre?os ao valor
do lance final.
8.6.21- Caso a licitante classificada com o MENOR PREtÿO POR LOTE seja uma ME/EPP e esta
apresente restrifoes na comprovaÿao da regularidade fiscal, sera convocada para apresentar a
documentado regularizada. Conta-se a partir da declaragao de vencedora do certame, o prazo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a criterio do Pregoeiro, para regularizafao da
documentado, nos termos do § lo do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.22- A nao-regularizafao da documentado, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadencia do direito a contrataÿao, sendo facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificaÿao crescente, revogar a licitagao ou o LOTE, conforme o caso.
8.6.23- Caso a licitante classificada com o MENOR PRECO POR LOTE seja uma empresa nao
beneficiada pelo tratamento diferenciado e nao apresente situa<p3o regular, no ato da assinatura dos
contratos, sera convocado outro licitante, observada a ordem de classificado crescente, para celebrar
o contrato, e assim sucessivamente.
8.6.24- O Contrato devera ser assinada em ate 05 (CINCO) DIAS UTEIS da convoca?ao do licitante
declarado vencedor, observados os itens 8.6.21, 8.6.22 e 8.6.23, cabendo ainda a negociafao direta, a
fim de se obter pre?o mais vantajoso.
8.7- HABILITACAO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada
aceitavel, a Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitado”
do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhoifes) proposta(s), para confirmado das suas
condifoes habilitatorias, determinadas no item 6.
8.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n°
02 (Documentos de Habilitado), ou os apresentarem em desacordo com o cstabelecido neste edital,
ou com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se admitindo complementado
posterior, excetuando-se o disposto no item 8.6.21.
S(l\

-

PREFEITURA MUNI

AL DE PACOTI

Av. Coronel Jos4 Cicero Sampaio, 663

-

CNPJ 07.910.755/0001 72

Centro CEP 62770-000

kCaF

06.920.183-8

Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1413

f°u\

GOVERNO MUNICIPAL DE

R JLe.

AJC T

WWW.PACOTI.CE.GOV.BR

OE MiOS DADAS COM O POVO

8.7.2- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitado, pelo Pregoeiro, caso nao haja inten<pao de interposifao dc
recurso por qualquer dos demais licitantes.
8.7.3- Se o licitante desatender as exigencias habilitatorias, a Pregoeiro examinara a oferta
subsequentc, permitida negociaÿao - subitem 8.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a verificafao da habilitado do licitante, na ordem de classificaÿao, e assim
sucessivamente, ate a apuraÿao de uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
8.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administracao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentafao de nova
documentacao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
8.7.5- A Pregoeiro tera a prerrogativa de decidir se o exame dos “documentos de habilitado” se dara
ao final da etapa competitiva de cada LOTE ou ao final do julgamento de todos os LOTES.
8.8- RECURSOS: Somente no final da sess&o, depois de declarado o(s) licitante(s) vcncedor(es) do
certame, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intendo de interpor
recurso, com registro em ata da sintese das suas razdes, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de
3 (tres) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazdes
cm prazo sucessivo tambcm de 03 (tres) dias corridos (que come?ara a correr do termino do prazo da
recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.8.1- O recurso sera dirigido ao(s) Secretario(s) Gestor(es), por intermedio do Pregoeiro, a qual
podera rcconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo
subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso pelo(s) Secretario(s) Gestor(es).
8.8.2- Nao ser2o admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pela
Licitante.
8.8.3- N3o sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando
nao justificada a intend© de interpor o recurso pelo Licitante.
8.8.4- O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo.
8.8.5- A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao Presencial, importara a predusao do direito de recurso e a adjudicado do objeto da licitado
pelo Pregoeiro ao(s) licitante(s) vencedor(es).

8.8.6- A petido podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
a Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
8.8.7- O acolhimento de recurso importara a invalidado apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
8.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s)
Secretario(s) Gestor(es) homologara(ao) e procedera(ao) a adjudicado da(s) proposta(s)
vencedora(s), para determinar a contratado;
Pregoeiro ou Secretario(s)
em sede
8.8.9- A intimado dos atos dccisorios da administrado
recursal sera feita mediante afixado de copia do extrato resumido ou da integra do ato na imprensa
oficial (flanelografo) da Prcfeitura de Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
8.8.10- Os autos do processo administrative permanecerao com vista ffanqueada aos interessados na
sede da Comissao dc Pregao.
8.9- ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ata
circunstanciada, que mencionara os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificado, a analise da documentacao exigida para habilitado e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, e facultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos

—

—

trabalhos.
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8.9.1- Ao final da sessao, caso nao haja intento de inteiposiÿao de recurso e o preÿo final scja igual
ou inferior ao previsto ao valor orfado pela Administrate, sera feita pelo Prcgociro a adjudicate ao
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao, apos o que, o processo, devidamente
instruido, sera encaminhado:
a) a Assessoria Juridica, para fins de analise e parecer;
b) e depois a(s) Secretaria(s) competentes para homologate e subsequente formalizato do contrato.
8.10- SUSPENSAO DA SESSAO
8.10.1- A Pregoeiro e facultado suspender qualquer sessao mediante motivo devidamente justificado
e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta decisao na ata dos trabalhos.
8.10.2- A Pregoeiro podera, para analisar as propostas de pre?os, os documentos de habilitato e
outros documentos, solicitar pareceres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligencia a fim de
obter melhores subsidios para as suas decisoes.
8.11- INDICACAO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigencias deste Edital, apresentar o MENOR
PRECO POR LOTE, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
8.11.1- N3o ser3o consideradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.

-

9 DA(S) DOTACAO(OES) ORCAMENTARJA(S)
‘V-

9.1- As despesas decorrentes das eventuais contratafoes que poderao advir desta licitato correrao a
conta das seguintes dotages orfamentarias e fontes de recursos: Recursos Ordinarios/ Recursos
Proprios.
Unidade Gestora

Des. Social
Des. Social (FMAS)
Saude
Educaÿo

Infraestrutura
Cultura
Finanyas
Govemo

Unidade Orcamentaria
04.01
04.01
05.01
06.01
07.01
08.01
11.01
14.01

—

Programa - Projeto Atividade

Elemento de Despesas

08.122.0807.2.005

3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

08.244.0807.2.013
10.122.0402.2.102

12.122.1215.2.026
15.122.0402.2.050
13.122.0402.2.109
04.122.0402.2.111
04.122.0402.2.113

3.3.90,39.00

3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

io - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAUAO DO PROCESSO LICITATORIO
1

10.01 - A adjudicate desta licitato em favor do licitante cuja proposta de pre<pos ou lance verbal
seja classificado em primeiro lugar, se nao houver recurso, e da competencia do Pregoeiro, quando
nao houver recurso.
10.02 - A homologate deste pregao e da competencia do(a) Gestorfa) da SECRETARIA

MUNICIPAL COMPETENTE.
10.03 O(a) Gestor(a) da(s) Secretaria(s) Municipal Competente se reserva o direito de nao
homologar ou revogar o presente processo, por razoes de interesse publico decorrcnte de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentato escrita.
10.04 - A homologate, conforme se verifique a necessidade, estara sujeita, ainda, a aferito das
informagoes prestadas pela licitante vencedora, inclusive no que se refere a inspeto in loco na sede
da empresa para fins de verificato de que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua
identificato externa e identificato de pessoal executando servifos durante o horario normal de
funcionamento.
10.5- A adjudicate e a homologate do resultado desta

contratato.
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CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS, REVOGAQAO E
11
AN ULACAO

11.1- Ate 02 (dois) dias utcis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
podcra solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatorio deste Pregao
Presencial.
11.1.1- Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitafao perante a Administrate
aquele que nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal comunicaÿao nao
tera efeito de recurso.
11.1.2- A impugnaÿao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo
licitatorio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
11.2- Somente serSo aceitas solicitacdes de esclarecimentos, providencias ou impugnaÿoes mediante
petiyao confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisites:
11.2.1- o endereÿamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti;
11.2.2- a identificaÿao precisa e completa do autor e seu represcntante legal (acompanhado dos
documentos comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissSo,
domicilio, numero do documento de identifica?ao, devidamente datada, assinada e protocolada na
sede da Comissao de Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti, dentro do prazo editalicio;
1 1.2.3- o fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
11.2.4- o pedido, com suas especificafoes;
11 .3- Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petifao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11 .4- A resposta do Municipio de Pacoti/CE, sera disponibilizada a todos os interessados mediante
afixafao de copia da Integra do ato proferido Dela administrate na imprensa oficial (flanelografo) da
Prefeitura Municipal de Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
11.5- O aditamento prevalecera sempre em relaÿao ao que for aditado.
11 .6- Acolhida a petigao de impugnafao contra o ato convocatorio que importe em modificaÿo dos
termos do edital sera designada nova data para a realizaÿo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterafao nao afetar a formulaÿao das propostas.
11.6.1- Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulaÿao das propostas.
11.7- DILIGENC1A: Em qualquer fase do procedimento licitatorio, a Pregoeiro ou a autoridade
superior, podcra promover diligencias no sentido dc obter esclarecimentos, confirmar informafoes ou
permitir sejam sanadas falhas formais de documentafao que complementem a instrufao do processo,
vedada a inclusSo posterior de documento ou informaÿao que deveria constar originariamente da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
11.7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao faze-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena dc desclassificafao/inabilita<pao.
1 1.8- REVOGAQAO E ANULACAO: O Municipio de Pacoti/CE podera revogar a licitaÿao por
razoes de interesse publico, no todo ou em parte ou anular esta licitafao, em qualquer etapa do
processo.

-

12 DA FORMALTZAQAO DOS CONTRATOS

12.1- As obrigafoes decorrentes da presente licitaÿao serSo formalizadas mediante lavratura dos
respeaivos contratos, subscritos pelo Municipio, atraves da Secretaria Gestora, representada pelo
Secretario(a) Ordenador(a) de Despesa, e o licitante vencedor, que observara os termos da Lei n.°
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
12.1.1- Integra o presente instrumento (ANEXO IV) o modelo do contrato a ser celebrado.
12.1.2- Os licitantes alem das obligates resultantes da observancia da Legislaÿao aplicavel, deverSo
obedecer as disposifoes elencadas no contrato - Anexa a este edital.
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12.2- Homologada a licitapio pela autoridade competente, o Munidpio de Pacoti - CE convocara o
licitantc vencedor para assinatura dos contratos, que firmara o compromisso para futura contratapao
entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
12.2.1- O Licitante Vencedor tera o prazo de 05 (CENCO) DIAS UTEIS, contado a partir da
convocapao, para subscrever o contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo
motivo aceito pelo Munidpio de Pacoti-CE.
12.2.1.1 - A convocapao do licitante vencedor se dara atraves de publicapao em jomal de grande
circulapao ou correspondence com Aviso de Recebimento ou, ainda, atraves de enderepo eletronico
valido a ser fornecido pelo Licitante na fase de proposta, conforme modelo fomecido.
12.2.1.2 - E de inteira responsabilidade dos Licitantes manter seus dados cadastrais devidamente
atualizados, incluindo enderepo eletronico, o qual servira de forma de comunicapao para todos os
atos do processo.
12.2.1.3 - O licitante que n2o atender justificadamente a convocapao no prazo assinalado no item
12.2.1 sera enquadrado sera incurso no teor do an. 81 da Lei n° 8.666/93, ocasiao em que sera
convocado a licitante classificada em segundo lugar, sem prejuizo de abertura de processo
administrapao para aplicapao das penalidades cabiveis e insertas na mesma lei.
12.3- Incumbira a administrapao providenciar a publicapao do extrato dos contratos nos quadros de
aviso dos orgaos publicos municipais, ate o quinto dia util do mes subsequente ao de sua assinatura
ou na forma prevista na Lei Organica do Munidpio. O mesmo procedimento se adotara com relapao
aos possiveis termos aditivos.
12.4- O contrato so podera ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.°
8.666/93.
12.5-0 contrato produzira seus juridicos e lcgais efcitos a partir data de sua assinatura e vigera PELO
PRAZO DE 08 fOITOl MESES. admitindo-se, porem, a prorrogapao da vigencia dos contratos dela
decorrente, nos termos do artigo 57 inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, se a proposta registrada
continuar se mostrando mais vantajosa a administrapao, e por se tratar de services de carater
continuado para Administrapao.
12.6- O prepo contratado e os respectivos fomecedores serSo divulgados no quadro de avisos da
Comissao de Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti e ficarao a disposipao durante a vigencia dos
contratos.

12.7- A formalizapao dos contratos so gera ao contratado a obrigapao de execupao dos servipos
quando expedida a competente ordem de servipos ou celebrado o competente termo de contrato.

-

13 DA REALIZACAO DOS SERVKpOS

13. 1- DAS ORDENS DE SERVIPOS: A realizapao dos servipos sera de acordo com as solicitapSes
requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos serem iniciados apos o recebimento da respectiva
Ordem de servipo, junto a sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na
respectiva Ordem de servipo, de acordo com a convenicncia e oportunidade administrativa, a
nccessidade e disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s).
13.2-0 recebimento dos servipos sera efetuado nos seguintes termos:
13.2.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificapao da conformidade do servipo com a
especificapao;
13.2.2 - Defmitivamente apos verificapao da qualidadc e quantidade do servipo, pelo setor
responsavel pela solicitapao e consequentemcnte aceitapao.
13.3- DO PRAZO E LOCAL DE EXECUPAO: Os servipos deverao ser iniciados no prazo
maximo de 05 (CINCO) DIAS CORR1DOS, a contar da expedipio da ORDEM DE SERV1COS
pela administrapao, no local determinado na ORDEM DE SERVICOS.
13.3.1- Por ocasiao da execupao dos servipos, o fomecedor devera apresentar recibo em 02 (duas)
vias, alem das respectivas fatura e Nota Fiscal.
(f[' \
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13.3.4- Para da execute* do objeto deste certamc, devera ser cmitida Fatura e Nota Fiscal em nome
da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, com enderefo no Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE - CEP 62.770-000, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF sob
N.° 06.920.183-8.
13.3.5- No caso de

inadequate na execute dos servifos as normas e exigencias
Proposta
vencedora a administrate os recusara, devendo ser de
na
especificadas neste Edital e
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condifoes, sob
pena de aplicagao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
13.3.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorogates de prazo.
13.4- Os servifos licitados deverao ser executados, observando rigorosamente as especificafoes
contidas no Projeto Basico, nos anexos desse instrumento e disposiÿoes constantes de sua proposta,
bem ainda as normas vigentes, assumindo o fomecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos
os impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execute do fomecimento que lhes sejam imputaveis, inclusive com relate a
terceiros, c ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
fomecimento em que sc verificarem vicios, defeitos ou incorre?oes;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrate ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execute do fomecimento, n3o excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizafao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administrate, para representa-lo na execute do fomecimento. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do fomecedor deverao ser
comunicadas a seus superiores cm tempo habil para a ado?ao das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condiÿoes do contrato, os acrescimos ou supressoes quantitativas que se
fizerem no fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor initial atualizado da contrataÿao,
na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a execufao dos servifos deve se efetuar de forma a n3o comprometer o funcionamento dos servifos
do Municipio.

constatato da

-

14 DO PRECO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO

14.1- PREQOS: Os prefos ofertados devem ser apresentados com a incidentia de todos os tributes,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, ffetes, seguros, direitos autorais,
dcslocamentos de pessoal e material, custos e demais despesas previsiveis que possam incidir sobre o
objeto licitado, inclusive a margem de lucro.
14.2- PAGAMENTO: O pagamento sera feito na proporfSo da execuÿo dos servifos licitados,
segundo as ordens de servifos expedidas pela administrate, de conformidade com as notas
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidties Federais,
Estaduais e Municipals do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condigoes da
proposta.
14.2.1- O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos o encaminhamento da documentafao
tratada neste subitem, observadas as disposicoes editalicias, atraves de credito na Conta Bancaria do
fomecedor ou atraves de cheque nominal.
14.3- REAJUSTE: Os valores constantes das propostas nao sofrerao reajustc antes de decorridos 12
(doze) meses do contrato, hipotese na qual podcra ser utilizado o indice IGP-M da Fundafao Getulio
Vargas.
14.4- REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequentias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execu?ao do ajustado, ou ainda, em caso de forÿa maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando area cconomica extraordinaria e extracontratual, podera.nmediante procedimento
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