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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N° 2019.01.23.1-PP
Regido pda Lei n." 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93, Lei N° 123/06,
Decreto Municipal n” 003/2017 de 03 de janeiro de 2017 e legislaÿao complementar em vigor

PREAMBULO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, designada pela Portaria n.° 150/2018, de 01 de
Agosto de 2018, toma publico para conhecimento de todos os intercssados que as 08:30 horas do dia
07 de Fevereiro de 2019, na Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti, localizada a Av. Coronel Jose
Cicero Sampaio, 663, Centro, Pacoti/CE, em scssao publica, dara inicio aos procedimcntos de
reccbimento e abcrtura dos envelopes concementes as propostas de prefos, formalizacao de lances
verbais e documentos de habilita<pao da licitacSo modalidade PREGAO PRESENCIAL N°
2019.01.23.1-PP, atraves de SRP (Sistema de Registro de Prefo), identificado abaixo, mediante as
condifoes estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

REGISTRO DE PRE£OS PARA AQUISICAO DE GENEROS
ALIMENTiCIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA
Objeto:

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE,
CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

Criterio de Julgamento:

Menor Preÿo por LOTE

Especie:

Pregao Prescncial

Secretaria /Orgao
Gerenciador:
Secretaria(s) / Orgaos
Participantes:

Sccretaria de Saude
Secretaria de Saude

Validade da Ata de Registro
12 (doze) meses
de Preeos

_

PEFINICOES GERAIS:
Nesta licitacao serao encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados:
1. LICITACAO: O procedimento de quc trata o prcsente edital;
2. LICITANTE: Pessoa Juridica que participa desta licitaeao;
3. HABILITACAO: Documentos refcrentes a verificacao atualizada da situaÿao juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacao tecnica, economico-financeira, que seja exigida neste
edital, do vencedor da fase de proposta de pre?os;
4. ADJUDICATARIA: Pessoa Juridica vcncedora da licitafao, a qual sera adjudicado o seu objeto;
5. CONTRATANTE: O Municipio de Pacoti, atraves do(s) org3o(s) competente(s) quc e(sao)
signatario(s) do instrumento contratual;
6. VENCEDORA: Pessoa Juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitacao, c e signataria da
Ata de Registro de Prc9os com a Administraeao Publica;
7. FISCALIZACAO INTERVENIENCLA: A Prefeitura Municipal de Pacoti, que e o orgao
encarregado do acompanhamento e fiscalizaÿao da entrega dos produtos;
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8. PREGOEIRO: Servidor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizara
os procedimentos de crcdcnciamcnto dos interessados, recebimcnto dos envelopes das propostas de
preÿos e da documentaÿao de habilitacao, abertura dos envelopes, o seu exame c a classifica?ao dos
proponentes, conduÿao dos procedimentos rclativos aos lances e a escolha da proposta ou do lance de
mcnor prc?o, adjudicaÿao, quando nSo houver recurso, elaborafao da ata, conduÿao dos trabalhos da
equipe de apoio, recebimento, o exame e a decisao sobre recursos e o encaminhamento do processo
devidamente instruido, apos a adjudicaÿao, a autoridade superior, visando a homologacao e ou a
contrataÿao;

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 o Pregociro durante a
realizav'ao do pregao;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do org3o ou entidade de origem desta licitaÿao,
Ordcnadora de Despesa do(s) orgao(s) competente(s), incumbido de delink o objeto da licitacao,
elaborar seu Projeto Basico/Termo de referenda, determinar a abertura da licitaÿao, dccidir os
recursos contra atos do Pregoeko, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposi?ao de
recurso, homologar o resultado da licitafao e promover a celebraÿao da Ata de Registro de Preÿos e
contratos;

11. MENOR PREQO POR LOTE: Cada parccla que perfaz o objeto desta licitagao.
12. PMP: - Prefeitura Municipal de Pacoti.

COMPOEM O PRF.SENTE EDITAL DAS PARTES A E B. CONFORME A SEGUIR
APRESENTADAS:
PARTE A - Condifoes para competifao, julgamento e adjudicaÿao
Em que sao estabelccidos os requisitos e as condifoes para competifao, julgamento e formalizaÿao da
ata de registro de prefos/contrato.
PARTE B - ANEXOS
Anexo I - Projeto Basico/Termo de Referenda;
Anexo II - Modelo de Proposta de Prefos;
Anexo III - Modelo de Declaraÿoes/Procurafao;
Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Prcfos;
Anexo V - Minuta do Contrato.

1-DO OBJETO
M

MHI

1.1

-

A presente licitapao tern por objeto o REGISTRO DE PREQOS PARA

AQUISIQAO DE

GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARLA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCLA, parte
integrante deste cdital.

-

2 DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO

2.1- Recebimento dos documentos de condifoes de participaÿao, credenciamento, dos envelopes de
“propostas de pre?os” e “documentos de habilitacao”;
2.2- Vcrificafao das condicoes de participaÿao e proccdimento de Credenciamento dos representantes
presentes;

2.3- Abertura das propostas de preÿos apresentadas, analise, verificafao e classificacao inicial;
2.4- Lances verbais entre os classificados;
2.5- Habilitafao do licitantc melhor classificado;
2.6- Recursos;
i
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2.7- Adjudicate;

-

3 DAS CONDUCES DE PARTICIPACAO
PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO:
3.1- Pcssoa juridica sob a denominate dc sociedades cmpresarias (sociedades em nome colctivo, cm
comandita simples, cm comandita por afocs, anonima e limitada) e de sociedades simples
(associates, fundaÿOes e sociedades cooperativas) regularmente estabelecidos neste Pais,
cadastrados ou nao no Cadastro de Fomcccdores da Prefeitura Municipal de Pacoti c que satisfacam
a todas as condifdes da legislate em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais
com pat ivcis com o objeto da licitat°3.2- A total incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitato implicara na
impossibilidade de sua participate no certame.
NAO PODERAO PARTICIPAR:
3.3- Licitantes com socios, diretores ou representantes comuns.
3.3.1- Se antes do inicio da abertura dos envelopes de pre?o for constatada a comunhao de socios,
diretores ou representantes entre licitantes participates, somente uma delas podera participar do
certame.

3.3.2- Se constatada a comunhao de socios, diretores ou representantes entre licitantes participates
apos a abertura dos envelopes de pre?o, os respcctivos participates serao automaticamente
desclassificados do certame, independentemente do preÿo proposto.
3.4- Os interessados que se cncontrem em processo de falencia ou concordata, de dissolute, de
fusao, de cisao ou de incorporate, ou ainda, que estejam cumprindo suspensao temporaria de
participate em licitato ou impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, ou
tenham sido declaradas inidoneas e estejam impedidas de licitar ou contratar com a Administrate
Publica Federal, Estadual e Municipal, bem como licitantes que sc apresentem constituidos na forma
de empresas em consorcio, ou ainda.
3.5- Empresas cujos diretores, gerentes, socios e responsavcis tecnicos sejam servidores ou dirigentes
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, membro cfetivo ou substituto da Comissao de
Pregao, bem como o Pregociro ou membro da Equipe de Apoio.
3.6- A(s) empresa(s) participante(s) do presentc processo licitatorio devera(So) estar ciente que o
objeto adquirido estara sujeito a aceitato pelo orgao reccbedor, ao qual cabera o direito de recusar
caso nao csteja de acordo com o especificado no Projeto Basico/Termo de Referencia da presente
licitato ou seja um produto dc qualidade inferior ao solicitado ou ainda por questao de interesse
publico devidamente justificado.
3.6.1- A participate na licitato implica automaticamente na aceilato 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 fidelidade e legitimidade das mformafes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitato.
3.7-0 inicio da sessSo de credenciamento dar-sc-a ate o horario previsto no preambulo deste edital
sem tolerancia (para os proponentes) para possiveis atrasos, podendo haver atrasos exdusivamentc
por parte da Comissao, somente em caso fortuito ou de fort maior.
3.8- Os documentos quanto a comprovato de condifdcs dc participate, deverao ser apresentados
junto aos documentos de credenciamento, na forma do item 4.6.
4 - DO CREDENCIAMENTO

—

4.1- No dia, hora e local defmidos no preambulo deste Edital, sera realizada sessao publica para/ÿ
. \
recebimcnto dos documentos necessarios a condiyao de participate, Credenciamento, envelopes
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contendo as Propostas de Pre?os c Documcntos de Habilitafao, devcndo o interessado ou seu
representante, se for o caso, credenciar-se a perante Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti.
4.2- Cada licitante devcra apresentar-se com apenas 01 (urn) representante, devidamente munido dc
documcntacao 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- Tao somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatorio, sendo admitido.
para esse efeito, um unico representante por licitante intercssada;
4.4- Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera representar mais de uma empresa
ncste Pregao, sob pena dc cxclusao sumaria de ambas as licitantes representadas, assim, devcra
escolhcr qual empresa o representara;
4.5- No decorrcr do procedimento licitatorio, os licitantes poderao nomear representantes, caso nao
os tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos
cxigidos neste item. Entretanto, nao sera admitida a participacao de um mesmo representante para
mais de uma empresa /entidade licitante.
DOCUMENTOS EXlGrDOS NESTA FASE
4.6- Para o credenciamento do representante deverao ser apresentados os seguintes documentos:
4.6.1- Copia de seu documento oficial de identifleacao (com foto) do representante, valido na forma
da lei;
4.6.2- Procurafao publica ou instrumento particular dc mandato, conforme modelo discriminado no
item 2 do ANEXO III deste Edital, caso o representante nao seja socio-gerente, diretor do licitante ou
titular de firma individual, com firma reconhecida do outorgante;
4.6.3- Documento que comprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica,
ata de sua eleicao, etc.);
4.6.4- Declarafao (com firma reconhecida em cartorio) dando ciencia de que cumprem os requisitos
de habilitacao, conforme modelo disposto no item 1 do ANEXO III deste Edital;
4.6.5- Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial. No caso das empresas enquadradas
como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme incisos I e II do Artigo 3°
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, c que pretenderem usufruirem de seus
beneficios nesta licitafao do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, ficarao as mesmas
aptas a partir do cumprimento deste item.

4.7- Caso o crcdenciado da pessoa juridica licitante seja socio-gerente, diretor do licitante ou titular
de firma individual, dispondo por si so de poderes de representaÿao, deverao ser apresentados
documentos que comprovem tal condifao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleiÿao,
etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exerccr direitos e assumir obrigaÿoes em
decorrencia de tal investidura, acompanhado do documento oficial de identificacao.
4.8- Os documentos elencados no subitem 4.6 deverao ser apresentados em separado dos envelopes
de Proposta de Prefo e de Documentos de Habilitaÿao, para que possam ser analisados no inicio dos
trabalhos.
4.9- A incorrefao ou nao apresentafao dos documentos de que tratam os subitens anteriores nao
implicara na desclassificaÿao do proponcntc. Todavia, impedira o representante de se manifestar e
responder pelo participantc nas diversas etapas do procedimento, tendo em vista o Credenciamento
que esta etapa e fundamental e obrigatoria ao presente processo (Art. 1 1, inc. IV do Decreto n° 3.555
de 08/08/2000), exceto a ausencia do item 4.6.4, bem como a total incompatibilidade do objeto
social da proponente com o objeto da licitafSo, na qual estes, implicam no descumprimento das
condicocs de participacao e consequentcmcntc enseja ao desatendimento quanto as exigencias
editalicias, proporcionando, assim. a eliminacao sumaria do competente processo licitatorio,
acarrctando ao nao prosseguimento e participaÿao nos demais procedimentos c fases.
4.10- O PREGOEIRO ao iniciar os trabalhos, promovera a chamada para credenciamento dc todos /
os intcrcssados para entregarem os documentos de credenciamento c envelopes, caso nao exista
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demais manifestafdes, dar-se-a por encerrada a etapa de credenciamento, nao se admitindo licitantcs
retardatarios.
4.1 1- Todos os documentos necessarios a participacao na presentc fase poderao ser aprcsentados cm
original, copia de publicacoes em orgao da impressao oficial ou copia do original autcnticada por
cartorio competentc ou copia simples acompanhada do respectivo original a fim dc ser verificada a
autenticidadc pelo Pregoeiro ou scrvidor integrantc da Equipe de Apoio.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÿAO DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES
5.1- Alem dos documentos de condifSo de participafao, credenciamento, previstos no item 4, cada
licitante devera ainda aprescntar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
“Proposta de Pre?o” e “Documentos de Habilitacao".
5.2- Os conjuntos de documentos relativos a ‘Proposta dc Precos” e aos “Documentos de
Habilitacao” deverao ser entregues cm envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no fecho,
enderecados a Prefeitura Municipal de Pacoti, identificados com o numero da presente licitaÿao, com
o nome do licitante, o numero do CNPJ, os titulos dos seus conteudos (“Proposta de Prefo” ou
“Documentos de Habilitaÿao”), respeaivamente.
5.3- Todos os documentos necessarios a participapao na presente licitafao poderao ser
apresentados em original, copia dc publicafoes em orgao da impressao oficial ou 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-similc, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustraÿao das propostas de preÿo.
5.3.2- Os documentos necessarios a participaÿao na presente licitagao, compreendendo os
documentos de condifoes de participaÿao, credenciamento, as propostas dc prefos c documentos
referentes a habilitaÿao, deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.3.3- Quaisquer documentos necessarios a participaÿao 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 ccrtidoes apresentadas nestc processo, quando nao consignado o respectivo prazo de
validade em scu bojo, deverao ter sido emitidas nos 60 (SESSENTA) DIAS anteriores a data
marcada para o reccbimento dos envelopes, salvo determinagao 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;
6 - DAS PROPOSTAS DE PRE£OS

6.1 - A proposta de prefos devera ser claborada cm 01 (UMA) VIA em papel timbrado ou com
carimbo com os dados do interessado, manuscrita cm letra de forma em tinta nao lavavel ou
confeccionada por maquina, impresso por computador ou qualquer processo cletronico, sem
altcmativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada, e, contendo na parte externa do
envelope correspondente as seguintes indicates:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

PREGAO PRESENCIALN.0 2019.01.23.1-PP

|
LICITANTE:
CNPJ
ENVELOPE N.°OI (PROPOSTA DE PRECOS>
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6.2- A proposta de

devera scr apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II

preipos

deste Edital, contcndo:
6.2. 1- A modalidade c o numero da licita<pao;
6.2.2- Enderccamento a Comissao de Pregoes da Prefeitura Municipal de Pacoti;
6.2.3- Razao Social, CNPJ, endcrcfo, numero da conta corrente, agenda bancaria, identificaÿao do
respectivo banco, e se houver, numero do telefone/fax, e endcrefo eletronico do proponente;
6.2.4- Prazo de entrega maximo, conforme os termos do edital;
6.2.5- Prazo de validade n3o inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;
6.2.6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no
edital. com a respectiva MARCA;
6.2.7- Os valores unitarios em algarismos de cada item;
6.2.8- Valor Global, cm algarismo c por extenso;
6.2.9- Declaraipao da licilante que, nos valores apresentados acima, eslao inclusos lodos os tributos,
cncargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais c comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fomecimento licitado, inclusive a
margem de lucro.
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 constataÿao da falha, desde que os
responsaveis legais estejam previamente credcnciados e estejam presentes na sessao correspondente
credenciados para o ato.
6.4- Os prefos 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 prefos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteraÿao dos mesmos, sob alcgafao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
6.6- Ocorrendo discrepancia entre os prefos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, podendo o
Pregoeiro proceder as corrcfdes 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 totalidadc conforme licitado.
6.8- A aprescntaipao da proposta de prefos implica na ciencia clara de todos os termos do edital c seus
anexos, em especial quanto a especifica<pao dos bens e as condifoes de participaipao, competifao,
julgamento e formalizaÿao da ata de registro de prefos, bem como a aceitaÿao e sujeifao integral as
suas disposifoes e a legislaÿao aplicavcl, notadamentc ao Decreto Municipal n° 003/2017 de 03 de
janeiro de 2017, as Leis Fedcrais n° 10.520/02 e 8.666/93, altcrada e consolidada.
6.9- Os preipos a serem cotados deverao levar cm conta os prefos estimados para a contratafao,
insertos na planilha anexa ao processo.
6.10- Na analise das propostas de preÿo o Pregoeiro observara preferencialmente o preÿo unitario,
facultando-lhe, porem, segundo criterio de convenience e oportunidade observar o prefo total.
6.1 1- Sera desclassificada a proposta de pre<pos apresentada cm desconformidade com o item 6 deste
edital.
6.12- Somcntc serao aceitos os documentos acondicionados no envelope “A” nao sendo admitido o
rccebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer
adendo aos ja entregues o Pregoeiro.
6.13- O Pregoeiro podera, a qualquer tempo, solicitar demonstraepao do objeto desta licitaipao para
melhor avaliaipao, ficando o licitante obrigado, sob pena de desclassificaÿSo, a apresentar tal
amostra/demonstraÿao, no prazo defmido pelo Pregoeiro, contados a partir da intima<pao.
6.13.1- No caso a amostra do item, esta sera rccebida da forma designada pelo Pregoeiro, no prazo
cstipulado, remetida ao orgao interessado na licitafSo, por ocasiao da abertura das propostas de
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c analisada por tecnico designado pclo titular do orgao, devendo o laudo scr devidamcntc
datado e assinado por qucm o cmitiu e visado pelo titular do orgao.
6.13.2- No caso da situacao rcferida anteriormcntc no item 6.13 e 6.13.1, o Pregoeiro fomecera aos
interessados, o resultado o da analise feita pelos responsaveis tecnicos, mediante Laudo Tecnico, no
prazo maximo dito no momento da entrega/cxccucao da amostra demonstra<pao e procedera em
seguida, dando continuidade nos tramites seguintes do processo na forma do item 3 deste cdital.
prec'os,

7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1-0 envelope “Documentos de Habilitaÿao” devera corner os documentos exigidos em uma unica
via, e ser apresentado na forma do subitem 5.2 deste edital, contendo a seguinte inscricao no seu
front ispicio:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

PREGAO PRESENCIAL N.° 2019.01.23.1-PP
CNPJ

ENVELOPE N.° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITACAO)

7.3- RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
7.3.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbafao no registro da Junta onde tern 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 c, no caso de sociedades por afocs, acompanhado de documentos
de eleifao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbaÿao no registro da Junta onde tern sede a
matriz.

7.3.3- INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas - no Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em
exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro no
Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde
tem sede a matriz.
7.3.4- TRATANDO-SE DE COOPERATIVAS, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
Registro na Organizacao das Cooperativas Brasilciras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal n°
5.764/1971, acompanhado do Ato Constitutivo ou Estatuto Social, Ata de Fundacao e Ata da
Assembleia que aprovou o Estatuto.
7.3.5- DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedadc estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
7.3.6- Documento oficial de identificagao (com foto) e prova de Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF)
do(s) socio(s) administradores.
7.4- RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4. 1- Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.4.2- Prova dc inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso.
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
7.4.3- Provas de regularidade, em plena validadc, para com:
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7.4.3. 1- a Fazenda Federal (consistindo em Certidao Conjunta Negativa de Debito quanto aos
Tributos Fedcrais e a Divida Ativa da Uniao (PGFN));
7.4.3. 2- a Fazenda Estadual (Certidao Negativa de tributo cstadual do domicilio da licitante);
7.4.3.3- a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de Debitos Municipais) do domicilio ou sedc do
licitante, ou outra equivalcntc, na forma da Lei;
7.4. 3.4- o Fundo de Garantia por Tempo de Serviÿo - FGTS;
7.4.3.5- a Justica do trabalho (Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT)
7.4.4- As Microempresas (ME) e Empresas de Pcqueno Porte (EPP) deverao apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovafSo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
csta apresente alguma restncao;
7.4.5- Havendo alguma restriÿo na comprovacSo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponded ao momento em que o proponente

for dcclarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Comissao de
Pregoes, para a regularizacao da documentacao e emissao de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa;
7.4.6- A nao-regularizacao da documentacao, no prazo estabelecido, implicara dccadencia do direito
a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocacao dos licitantes rcmanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou
a revogacao da licitacao, ou item/lote, conforme o caso.
7.5- RELATIYA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
7.5.1- Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja cxigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamentc registrado na Entidade Competente, que comprovem a
boa situacao fmanceira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (tres) meses da data de
apresentacao da proposta. devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por
socio, gerente ou diretor;
7.5.1.1- No caso de Microemprcendedores Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) por forca dos Arts. 44 c 45 da Lei Municipal n° 1.474 /2011, ficam as mesmas
dcsobrigadas da exigencia do item anterior.
7.5.2- Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distributor da sede da pessoa
juridica.
7.6 - RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
7.6.1- Comprovacao de aptidao para desempenho de atividadc pertinente e compativel com o objeto
da licitacao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, nos quais conste fomecimento dos produtos de mesma natureza do objeto
da presente licitacao, acompanhado do respectivo contrato firmado com a entidade que expediu o
referido atestado de capacidade tecnica.
7.6. 1.1- O atestado de Capacidade devera conter o numero do contrato, bem como o mimero da
licitacao que deu origem ao mesmo, sc houver, devendo o atestado estar com firma reconhecida do
subescritor.
7.6.2- Atestado/Declaracao, junto as Autoridades Sanitarias Locais Competentes, que dispoe de
instalacoes compativeis com os produtos que se propoc a fomecer (Alvara Sanitario).

-

7.7 DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
7.7.1- Alvara de funcionamento;
7.7.2- DcclaracSo (com firma reconhecida cm 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 XXXIII, do artigo 7°1
da ConstituicSo Federal, nao emprega menorcs de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
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ou insalubrc, nem emprega menorcs de 16 (dezesscis) anos era trabalho algum, salvo na condiÿao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conformc modelo constante dos Ancxos deste edital;
7.7.3- DcclaracSo (com firma rcconhecida em cartorio) cxpressa de integral concordance com os
termos deste edital e seus anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.7.4- Declaracao (com firma reconhecida em cartorio), sob as penalidades cabiveis, de inexistencia
de fato supervcniente impeditivo da habilitaÿao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrcncias posteriores, conformc modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.°
8.666/93).
7.7.5- Declaragao (com firma reconhecida em cartorio) constando e-mail oficial, o qual servira de
prova incquivoca de convocaÿao para assinatura de Ata de Registro de Prefos/ Contra to, sendo de
responsabilidade da licitante a atualizaipao de seus dados cadastrais perante a Prefeitura Municipal de

Pacoti. Conforme anexo constante deste edital.
7.8- A documentac'ao constante dos envelopes de habilitaÿao que forem abertos integrara os autos do
processo licitatorio e nao sera devolvida.
7.8.1- Os envelopes com os documentos relativos a habilitaÿao dos licitantes nao declarados
classificados ao final da fase de compctifao poderao ser retirados por seus representantes na propria
sessao, exceto, caso haja interposiÿao de recursos, onde os mesmos ficarao sob a guarda da Comissao
de Pregoes, podendo ser requerido somente ao julgamento definitivo do mesmo.
7.8.2- Os documentos nao retirados permanecerao em poder do Pregociro, devidamente lacrados,
durante 30 (trinta) dias corridos a disposifao dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que
sejam retirados, serao destruidos.
7.9- Sera inabilitado o licitante que nao atendcr as exigencias deste edited referentes a fase de
Habilitaÿao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus contcudos e forma.
7.10 - Todos os documentos necessarios a participafao na presente fase poderao ser apresentados em
original, copia de publicafdes em orgao da impressao oficial, copia do original autcnticada por
cartorio competente ou copia simples acompanhada do respectivo original a fim de ser verificada
autcnticidade pelo Prcgoeiro ou servidor integrante da Equipc de Apoio.
8

-

DOS PROCED1MENTOS E DEMA1S

INFORMA£OES DA SESSAO PUBLICA

(CERTAME)
ifc 4HB

8.1-0 Pregao sera do tipo presencial, com a abertura da licita?ao em sessao publica, dirigida por um
Pregoeiro, e realizar-se-a no enderefo constante do Preambulo deste Edital, seguindo o tramite
indicado abaixo e obedccendo a legislafao em vigor.
8.2 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCLAMENTO E ENVELOPES: A
partir do horario estabelecido no preambulo deste Edital tera inicio a sessSo publica do Pregio
Presencial, na presenÿa dos representantes dos licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato,
onde o Pregoeiro reccbera 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
Habilitaÿao) em envelopes distintos, devidamente lacrados c rubricados nos fechos, fazendo registrar
o nome dos licitantes que assim procederam.
8.2. 1- Dcpois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documcnto sera
aceito pelo Pregoeiro.
8.2.2- Apos a entrega dos envelopes n£o cabera desistencia por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
8.3- CREDENCIAMENTO: No inicio da sessao os representantes dos intcressados cm participar do
ccrtame deverSo se idcntificar e sc for o caso comprovar a cxistencia dos necessarios poderes para
formulafao de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certamc, na forma do ,
item 4 deste instrumento, assinando entao lista dc presenÿa.
f AL 0E PAC01!
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8.4 ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREQOS: Abcrtos os
envelopes contendo a “Proposta de Prefos” de todos os licitantes, o Prcgoeiro ou membro da cquipe
de apoio fara a verificaÿao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital.
A seguir, o Pregoeiro informara aos participantcs presentes quais licitantes apresentaram propostas
de preÿos 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 prefos o Pregoeiro examinara a
compatibilidade desta com os termos do edital, desclassificando as propostas que nao atendam aos
termos desse edital.
8.4.2- O 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.
8.5- CLASSIFICAQAO LNICIAL: O Pregoeiro fara a ordenaÿao das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de MENOR
PREQO POR LOTE e aqueles que tenham apresentado propostas cm valores sucessivos e superiores
em ate 10% (dez por cento) relativamente a de MENOR PREQO 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 condi</oes defmidas no
sub item 7.5, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate o maximo de 03 (tres), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os prefos oferecidos nas propostas
cscritas iniciais.
8.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentagao de lances verbais,
que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com prefos decrescentes,
obedecendo as seguintes disposifoes:
8.6.1- O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prefo e os demais, em
ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas sera realizado
imediatamentc 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- O Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais tera a prerrogativa de:
a) determinar 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- Nao sera aceito o lance realizado em desacordo com as determinaeoes 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 determinado pelo Pregoeiro na forma da alinea “b” do sub item 8.6.3.
8.6.6- Considerando a situaÿao exposta no item anterior, o licitante, mesmo excluido da rodada de
lances por nao ofertar lance menor do que os concorrentes, podera ofertar o seu menor prefo a fim de
classificacao;
8.6.7- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
cxclusao do licitante das rodadas postcriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima proposta
registrada para efeito de classificaÿao ao final da etapa competitive.
8.6.8- 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 prefo.
8.6.9- O Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido pre</o melhor
para a Administraÿao nas situaÿocs em que nao se realizem lances verbais, ou realizando-se, depois
de declarado o encerramento da etapa competitiva sc a oferta n3o for aceitavel, ou se o licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.
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8.6.10- Caso haja empate nas propostas cscritas, ordenadas e inicialmente classificadas scm quc se
realizcm lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na propria sessSo do Pregao
Presencial.
8.6.1 1- Apos a etapa de lances, scndo verificada a ocorrencia de empate ficto, sera assegurada, como
criterio de desempate, prcferencia de contratafao para as microempresas e cmpresas de pequeno
porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.11.1- Entende-se por empate ficto, aquelas situacoes em quc 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. 11 .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. 12- Para cfeito do disposto no item 8.6.11 destc Edital, ocorrcndo 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, situaÿao
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, serao convocadas as remanescentes 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.
8.6.13- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificacao final das propostas, O Pregoeiro examinara a aceitabilidadc do primeiro classificado,
especialmente quanto a conformidade entre a proposta /oferta de menor pre?o e o valor estimado
para a contratacao constante da planilha anexa ao processo, decidindo motivadamente a respeito.
8.6.14- Tratando-se de prefo inexeqiiivcl. o Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificap5o.
8.6.15- Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior, o Pregoeiro abrira o envelope de
habilitacao do licitante primeiro classificado “sob condifao”, considerando o disposto no subitem
anterior.
8.6.16- Diantc da hipotese tratada no subitem 8.6.13 o Pregoeiro podera, tambem “sob condifao”,
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir menor prefo, caso nao comprovada a
exequibilidade do licitante anteriormente classificado.
8.6.17- O lance verbal depois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver desistencia dos lances
ofertados, sujeitando-se o licitante dcsistente as penalidades constantes destc edital.
8.6.18- Os licitantes quc apresentarem prefos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serao
considerados desclassificados, n2o se admitindo complementa<pao posterior.
8.6.19- Considerar-se-ao prefos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os preÿos de mcrcado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.6.20- Nao serao adjudicadas propostas com preipos unitarios e/ou global superiores aos valores
cstimados para a contratav'ao, constantes da planilha anexa ao processo.
8.6.20.1- Serao considerados compativeis com os de mercado os prefos registrados que forem iguais
ou inferiores a media daquelcs apurados pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Pacoti,
responsavcl pela elaboraÿao e emissSo da referida Planilha, assim tambem, dirimidas as eventuais
duvidas que possam surgir.

8.6.21- Caso o preÿo referente ao preÿo final seja composto de prefos unitarios, devera a Pregoeiro,
antes da convocaÿSo de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequa<pao desses preÿos ao valor
do lance final.
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8.6.22- Caso a licitantc classificada com o MENOR PRE(pO POR LOTE seja uma ME/EPP e esta
apresentc restri<pdes na comprova?ao da regularidadc fiscal, sera convocada para apresentar a
documcnta<pao regularizada. Conta-sc a partir da dcclaraÿao de vencedora do certame, o prazo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual pcriodo, a criterio do Prcgociro, para regularizafao da
documcntaÿao, nos termos do § Io do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.23- A nao-regularizacao da documentaeao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadcncia do direito a contrata?ao, sendo facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os licitantes
remanesccntes, na ordem de classificacao crescente, revogar a licitaÿao ou o item/lote, conforme o
caso.
8.6.24- Caso a licitante classificada com o MENOR PREQO POR LOTE seja uma empresa nao
beneficiada pelo tratamento diferenciado e nao apresente situafao regular, no ato da assinatura da ata
de registro de prefos, sera convocado outro licitante, obscrvada a ordem de classificaÿo crescente,
para celebrar o contrato, c assim sucessivamente.
8.6.25- A ata de registro de preÿos devera ser assinada em ate 05 (CINCO) DIAS UTEIS da
convocaÿao do licitante dcclarado vencedor, observados os itens 8.6.22, 8.6.23 e 8.6.24, cabendo
ainda a negocia?ao direta, a fim de se obter preÿo mais vantajoso.
8.7- HABILITACAO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada
accitavel, o Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitacao”
do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmafao das suas
condifocs habilitatorias, determinadas no item 6.
8.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n°
02 (Documentos de Habilitafao), ou os aprcsentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidadcs, serao considerados inabilitados, nao se admitindo complementaÿao
posterior, cxcetuando-se o disposto no item 8.6.22.
8.7.2- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitafao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intenÿao de interposifao de
recurso por qualquer dos demais licitantes.
8.7.3- Se o licitantc desatender as exigencias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a ofcrta
subscquentc, permitida negocia?ao - subitem 8.6.9 do edital, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a verificapao da habilita<pao do licitante, na ordem de classificaÿao, e assim
sucessivamente, ate a apurafao de uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor c a cle 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 apresentaÿao de nova
documentaÿao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
8.7.5- O Pregoeiro tera a prerrogativa de dccidir se o exame dos “documentos de habilitaÿao” se dara
ao final da etapa competitiva de cada LOTE ou ao final do julgamento de todos os itens/lotes.
8.7.6 - DAS AMOSTRAS:
8.7.6. 1- DAS AMOSTRAS: O licitante classificado devera apresentar amostra dos seguintes itens:
para o Lote I itens 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12 e 23 e Lote II todos os itens, sendo 01 (uma) amostra
de cada produto, devendo o mesmo ser apresentado em ate 02 (dois) dias uteis apos convocado em
ata ou outros meios equivalente, apos a analise da habilitafSo dos licitante classificados, para ser
submetido previamente ao Controle de Qualidade, onde sera cmitido Laudo Tecnico
( Aprovaÿao / Reprovacao) do produto apresentado, pelo Tecnico designado pela Secretaria
Solicitantc, sob pena de preclusSo do direito, bem como da eliminaÿo sumaria do
Licitante/ Proponentc do processo licitatorio, podendo assim o Pregoeiro proceder com a convocacao
em ordem classificatdria dos demais remanescentes, a fim de atendimento ao solicitado.
8.7.6.2- As referidas amostras, somentc ser3o recebidas no Almoxarifado Central, na Rua Padre
Constantino, N° 360 - Centro, Pacoti/CE, no prazo estabelecido, nao sendo concedida prorrogafao
;c
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de prazo para cntrega da referida amostra sob qualquer hipotesc, bem como nSo sera permitida a

substituifao da amostra reprovada;

8.7.6.3- A amostra sera analisada pela Nutricionista da Secretaria de Saude do Municipio de
Pacoti, para assim submeter a aprovaÿao do referido produto, visando verificar o atendimento as
cspecificafoes tecnicas exigidas constantcs no anexo ao projeto basico/ termo de referenda a ser
constatada a qualidade, eficiencia c conformidade com as especificacoes solicitadas e com a Proposta
de Preÿos apresentada.
8.7.6.4- A amostra devera ser apresentada com um selo identificando o produto com a marca, o
fornecedor, o item e o lote a qual se refere a amostra, conforme modelo abaixo:
PRODUTO:
MARCA:
FORNECEDOR:
CNPJ:
ITEM:
LOTE:

8.8- RECURSOS: Somente no final da sessao, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do
certame, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a mtenÿao de interpor
rccurso, com registro em ata da sintese das suas razoes, facultando-lhc juntar memoriais no prazo de
3 (tres) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazoes
em prazo sucessivo tambem de 03 (tres) dias corridos (que comeÿara a correr do termino do prazo da
recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.8.1- O rccurso sera dirigido ao(s) Secretario(s) Gestor(es), por intermedio do Pregoeiro, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias utcis, ou, ncsse mesmo prazo, faze-lo
subir, devidamente informado, devendo, nestc 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 serao 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- Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando
nao justificada a intenfao de interpor o recurso pelo Licitante.
8.8.4- O recurso contra decisao do Pregoeiro tcra efeito suspensivo.
8.8.5- A falta de mamfestaÿao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao Presencial, importara a predusao do direito de recurso e a adjudica?ao do objeto da licitagao
pelo Pregoeiro ao(s) licitante(s) vencedor(es).
8.8.6- A peticao podera ser feita na propria sessao c, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
o Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
8.8.7- O acolhimento de recurso importara a invalidaÿao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
8.8.8- Dccidido(s) o(s) rccurso(s) e constatada a regularidadc dos atos procedimentais, o(s)
Secretario(s) Gestor(es) homologara(ao) c procedera(ao) a adjudicaÿao da(s) proposta(s)
vencedora(s), para determinar a contrataÿao;
8.8.9- A intimaÿao dos atos decisorios da admin istraÿao
Pregoeiro ou Secretario(s)
em sede
recursal sera feita mediante afixaÿao de copia do extrato resumido ou da integra do ato na imprensa
oficial (fianelografo) da Prefcitura de Pacoti. conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
8.8.10- Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados na
sede da Comissao de Pregao.
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8.9- ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do PrcgSo Presencial sera lavrada ata
circunstanciada, que mencionara os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem dc classificafao, a analise da documentaÿao cxigida para habilitate e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, e facultativamcnte, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramcnto dos
trabalhos.
8.9.1- Ao final da sessao, caso nao haja intenÿao de intcrposigao de recurso e o prefo final seja igual
ou inferior ao previsto ao valor oripado pela Administrate, sera feita pelo Pregoeiro 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) compctentes para homologate e subseqiicnte formalizato da Ata de
Rcgistro de Prefos/Contrato.
8.10- SUSPENSAO DA SESSAO
8.10.1- O 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- O Pregoeiro podera, para analisar as propostas de prefos, os documentos de habilitate e
outros documentos, solicitar pareceres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligencia a fim de
obter melhores subsidios para as suas dccisoes.
8.11- INDICACAO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas /ofertas sera declarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigencias dcste Edital, apresentar o MENOR
PRECO POR LOTE, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
8.11.1- Nao serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas ncste Edital.
9 - DA(S) DOTACAO(OES) 0R£AMENTARIA(S)

9.1- As despesas decorrentcs das eventuais contratafdes que poderao advir desta licitato correrao a
conta de recursos especificos consignados no respectivo Orfamcnto Municipal, inerentes a(s)

Secretaria(s) Contratante(s) interessada(s).

10 - DA

ADJUDICACAO E HOMOLOG AÿAO DO PROCESSO LICITATORIO

10.1- A adjudicate desta licitato em favor do licitante cuja proposta de pre?os ou lance verbal seja
classificado em primeiro lugar, se nao houver recurso, e da competencia do PREGOEIRO, quando
nao houver recurso.
10.2- A homologate dcste pregao e da competencia do(a) Gestor(a) da SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE.
10.3- O(a) Gestor(a) da Secretaria Municipal Competente se reserva o direito de nao homologar ou
revogar o presente processo, por razdes dc intercsse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado c mediante fundamentato escrita.
10.4- A homologato. conforme se verifique a necessidade, estara sujcita, ainda. a aferito das
in forma foes prestadas pela licitante venccdora, inclusive no que se refere a inspeto in loco na sede
da empresa para fins dc verificato de que se cncontra em pleno funcionamcnto, incluindo sua
idcntificato externa c identificato dc pessoal executando servifos durante o horario normal dc
funcionamento.
10.5- A adjudicate c a homologate do resultado desta licitato nao implicara direito a

contratato.
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CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS, REVOGAÿAO E

ANULACAO
11.1- Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para reccbimento das propostas, qualqucr pessoa
podera solicitar esclarecimcntos, providencias ou impugnar o ato convocatorio deste Pregao
Presencial.
11.1.1- Decaira do dircito de impugnar os termos do edital de licitafSo pcrante a Administrate
aquele que n3o o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal comunicaÿao nao
tera efeito de recurso.
11.1.2- A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo
licitatorio ate o transito em julgado da dccisao a ela pertinente.
11 .2- Somentc serao accitas solicitaÿoes de esclarecimentos, providencias ou impugnaÿoes mediante
petiÿao confcccionada cm maquina datilografica ou impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:
11.2.1- o enderefamento a Pregociro da Prcfeitura Municipal de Pacoti;
11.2.2- a identificafao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatorios) se for o caso, contcndo o nome, prenome, estado civil, profissSo,
domicilio, numero do documento de identificagao. devidamentc datada, assinada e protocolada na
sede da Comissao de Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti, dentro do prazo editalicio;
11.2.3- o fato e o fiindamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
11 .2.4- o pedido, com suas especificafoes;
11.3- Cabera o Pregociro decidir sobre a petiÿao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
1 1 .4- A resposta do Municipio de Pacoti/CE, sera disponibilizada a todos os interessados mediante
afixaÿao de copia da integra do ato proferido pela administrate na imprensa oficial (flanelografo) da
Prcfeitura Municipal de Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
1 1 .5- O aditamento prevalccera sempre em relate ao que for aditado.
11 .6- Acolhida a petite dc impugnafao contra o ato convocatorio que importe em modificafao dos
termos do edital sera dcsignada nova data para a realizable do certame, exceto quando.
inquestionavelmcnte, a alterafao nao afetar a formulate das propostas.
11.6.1- Qualquer modificato neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmcnte, a alteraÿao nao afetar a formulafSo das propostas.

11.7- DILIGENCLA: Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o Pregoeiro ou a autoridade
superior, podera promover diligcncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar inform aÿoes ou
permitir sejam sanadas falhas formais de documentafao que complementem a instrugao do processo,
vedada a inclusao posterior de documento ou informafao que deveria constar originariamente da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
1 1 .7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao faze-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificaÿao/inabilitafao.
11.8- REVOGAÿAO E ANULACAO: O Municipio de Pacoti 7CE podera revogar a licitaÿao por
razocs de interessc publico, no todo ou em parte ou anular esta licitaÿo, em qualquer ctapa do
processo.
12 - DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS

12.1- As obrigaÿoes decorrentes da presente licitaÿao serao formalizadas mediante lavratura da
respect iva ATA DE REGISTRO DE PRECOS, subscrita pelo Municipio, atraves da Secretaria
Gestora, representada pelo Secrctario(a) Ordenador(a) de Dcspesa, c o licitante vencedor, que
observara os termos do Decreto Municipal n° 003/2017 de 03 de janciro de 2017, da Lei n.°
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
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12.1.1- Integra o presente instrumento (ANEXO V) o modelo da Ata de Registro de Preÿos a ser
celebrada.
12.1.2- Os licitantes alem das obligates rcsultantes da observancia da Legislate aplicavel, deverao
obedecer as disposifoes elencadas na Ata de Registro de Precos - Anexa a este edital.
12.2- Homologada a licitavao pela autoridade competente, o Municipio de Pacoti - CE convocara o
licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Prefos, que firmara o compromisso para
futura contratato 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 (CINCO) DIAS UTEIS, contado a partir da
convocafao, para subscrever a Ata de Registro de Pregos. 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 Municipio de Pacoti/CE.
12.2.2- A recusa injustificada ou a carencia de justo motivo da vencedora de nao formalizar a Ata
de Registro de Prefos, no prazo estabelecido, sujeitara a Licitante a apiicaÿao das penalidadcs
previstas neste Edital.
12.2.3- Se o licitante vencedor nao assinar a Ata de Registro de Pre?os no prazo estabelecido e
facultado a administrate municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificafao final das propostas, para negociar com os mesmos, com vistas a obtento dc melhores
preepos, preservado o interesse publico e respeitados os valorcs estimados para a contratato previstos
na planilha de custos anexa ao Projeto Basico.
12.3- Incumbira a administrate) providenciar a publicato do extrato da Ata de Registro de Prefos
nos quadros de aviso dos orgaos publicos municipais, ate o quinto dia util do mes subseqiiente ao de
sua assinatura ou na forma prevista na Lei Organica do Municipio. O mesmo procedimento se
adotara com relate* aos possiveis termos aditivos.
12.4- A Ata de Registro de Pre<pos so podera scr alterada em conformidade com o disposto no
Decreto Municipal n° 003/2017 de 03 dc janeiro de 2017, e nos artigos, 57, 58 e 65 da Lei n."
8.666/93.
12.5- A Ata de Registro de Preÿos produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua
assinatura e vigera pelo prazo de 12 (DOZE) MESES. admitindo-se, porem, a prorrogato da
vigencia dos contratos dela decorrente, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, se a
proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa a administrate), satisfeitos os demais
requisitos do Decreto Municipal n° 003/2017 de 03 de janeiro de 2017.
12.6- A Ata de Registro de Prefos nao obriga o Municipio a firmar qualquer contratato, nem ao
menos nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitafoes especificas para aquisifao do(s)
objetos(s), obedecida a legislate) pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferencia
dc fomecimcnto, em igualdade de condifdes.
12.7-0 direito de preferencia de que trata o subitem anterior podera ser exercido pelo beneficiario do
registro, quando o Municipio optar pela aquisito do objeto cujo pre<po esta registrado, por outro
meio legalmente permitido, que nao a Ata de Registro de Prefos, e o preÿo cotado neste, for igual ou
superior ao registrado.
12.8- O preÿo registrado e os respectivos fomecedorcs serao divulgados no quadro de avisos da
Comissao de Prcgao da Prefeitura Municipal de Pacoti e ficarao a disposito durante a vigencia da
Ata de Registro dc Preÿos.
12.9- A formalizato da Ata de Registro de Prefos nao gera ao beneficiario direito de fomecimcnto,
mas apenas mera expectativa de contratato12. 10- A formalizato da Ata de Registro de Preÿos so gera ao beneficiario do registro a obrigato de
fornecimento quando expedida a competente ORDEM DE COMPRA AUTORIZACAO DE
FORNCIMENTO ou celebrado o competente termo de contrato.
12.11- O Municipio monitorara, pelo menos trimestralmente, os prefos dos produtos, avaliara o
mercado constantemcntc e podera rever os prefos registrados a qualquer tempo, em decorrencia da
reduto dos pre<ros praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados.
12. 1 1. 1- O Municipio convocara o fomecedor para negociar o prefo registrado e adequa-lo ao prego
PREFE'TURA MUNI/ I AL DE PACOTI

Av. Coronet Jos4 Cicero Sampaio, 663

CNPJ 0

- Centro

HO. 755/0

1-72

6.92C

CEP 62770-000 | Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1413

)

:

#00E'%

GOVERNO MUNICIPAL 0

AJC V

WWW.PACOTI.CE.GOV.BR

OE V&OS DADAS COM O POVO

de mcrcado, scmpre que verificar que o prefo registrado cstiver acima do prcfo de mercado.
12.12- Em caso de alteraÿao dos prcfos de mercado, devera ser observado o disposto no artigo 12 do
Decreto Municipal Decreto Municipal n° 003/2017 de 03 de janeiro de 2017.
12.13- Antes de receber o pedido de fomecimento c caso seja frustrada a negociafao, o fomecedor
podera ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediantc rcquerimento fiindamento c
a presen taÿao de comprovantes, que nao pode cumprir as obrigafdes assumidas, devido ao prefo de
mercado tomar-se superior ao prefo registrado, por fato superveniente.
12.14- Em qualquer hipotese os prefos dccorrentes da revisao n3o poderao ultrapassar aos praticados
no mercado, mantendo-se a diferenfa percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta do fomecedor e aquele vigente no mercado a epoca do registro - equaÿao economicofinanceira.
12.15- Para efeito de definite do prefo de mercado serao considerados os prefos que forem iguais
ou inferiores a media daqueies apurados pelo Municipio para determinado ITEM.
12.16- Nao havendo exito nas negociafoes com o primeiro colocado, o Municipio podera convocar
os demais fomecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Prefos, nas mesmas
condifdes do 1° colocado ou revogar a Ata de Registro de Prefos ou parte dela.

-

13 DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS

13.1- DAS ORDENS DE COMPRA/AUTORIZA£AO DE FORNECIMENTO: O fomecimento
dos bens licitados se dara mediante expedifao de ORDENS DE COMPRA/ AUTORIZACAO DE
FORNECIMENTO, por parte da administrate ao licitante vencedor, que poderao englobar
integralmente os quantitativos e/ou bens objeto do Registro de Prefos (entrega imediata) ou apenas
parte deles (execute ffacionada), de acordo com a convcniencia e oportunidade administrativa, a
necessidade e disponibilidade fmanceira da(s) Secretaria(s) Gestora(s).
13.1.1- A ordem de compra/autorizato de fomecimento emitida contera o produto pretendido e a
respective quantidade, devendo ser entregue ao beneficiario do registro no seu enderefo fisico, ou
enviada via fac-simile ao seu numero de tclefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endere?o
eletronico, cujos dados constem do cadastro ou da propria Ata de Registro de Prefos.
13.1.2- Observadas as determinates e orientates constantes da ordem de compra/autorizato de
fomecimento, o fomecedor devera fazer a entrega do produto no local designado pela Contratante,
dentro do prazo e horarios previstos, oportunidade em que recebera o atesto declarando a entrega dos
bens.
13.1.3-0 aceite dos bens pelo orgao reccbedor nao exclui a responsabilidade civil do fomecedor por
vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificates estabelecidas no Anexo deste
Edital quanto aos produtos entregues.
13.1.4- Poderao ser firmados contratos dccorrentes da Ata de Registro de Prefos, que serao tratados
de forma autonoma e sc submeterao igualmente a todas as disposifoes constantes da Lei n.°
8.666/93, inclusive quanto as prorrogafoes, alterafoes e rescisoes.
13.2- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverao ser entregues no prazo
maximo de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS. a contar da expedito da ORDEM DE COMPRAFORNECIMENTO pela administrate, no local determinado na ORDEM DE COMPRA

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.
13.2.1. Os produtos deverao obedeccr a um cronograma de entrega, a partir das caracteristicas que se
apresentam, nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/ AUTORIZACAO DE
FORNECIMENTO:
13.2.2. Os itens serao recebidos por servidor designado e responsavel pelo acompanhamcnto e
fiscaliza to do contrato.

13.2.3- Por ocasiSo da entrega dos produtos. o fomecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias,
/
alem das respectivas fatura e Nota Fiscal.
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13.2.4- Para os produtos objetos destc certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da
Prefeitura Municipal dc Pacoti - CE, com cndereco no Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, NTO 663,
Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N ° 07.910.755/000172 e CGF sob o N.° 06.920. 183-8.
13.2.5- No caso de constatacao da inadequaÿao dos bens fomecidos as normas e exigences
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administrate os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vintc e quatro) horas adequados as supracitadas condicoes, sob
pena dc aplicacao das pcnalidades cabivcis, na forma da lei e deste instrumento.
13.2.6- Em nenhuma hipotese serSo concedidas prorrogacoes de prazo.
13.3- Os bens licitados dcverSo ser entregues, observando rigorosamente as especificafdes contidas
no Projeto Basico, nos anexos desse instrumento e disposiÿdes constantes de sua proposta, bem ainda
as normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pclo pagamento de todos os
impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou cxtrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execute do fomecimento que lhes sejam imputaveis, inclusive com relate a
terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
fomecimento em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrate ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execute do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizato 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 fornecedor deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adoÿao das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condifdes do registro de preÿos, os acrcscimos ou supressoes quantitativas que
sc fizerem no fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da
contratacao, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a entrega dos produtos deve se efetuar de forma a nao comprometer o fiincionamento dos produtos
do Municipio.
14 - DO PREQO, DO PAGAMENTO, RE A JUSTE E REEQUILIBRIO
14.1- PRECOS: Os preyos ofertados devem ser apresentados com a incidencia de todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, Fiscais e comerciais, taxas, ffetes, seguros, direitos autorais,
deslocamentos de pessoal e material, custos c demais despesas previsiveis que possam incidir sobre o
objeto licitado, inclusive a margem de lucro.
14.2- PAGAMENTO: O pagamento sera feito na proporto da entrega dos bens licitados, segundo
as ordens dc compras/autorizafoes de fomecimento expedidas pela administrate, de conformidade
com as notas fiscais/ faturas devidamentc atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidoes Fedcrais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as
condifoes da proposta.
14.2.1- O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos o encaminhamcnto da documentaÿao
tratada neste subitem, observadas as disposifoes editalicias, atraves de credito na Conta Bancaria do
fornecedor ou atraves de cheque nominal.
14.3 - REAJUSTE: Os valores constantes das propostas n2o sofrerSo rcajuste antes de decorridos 12
(doze) mescs do seu registro, hipotese na qual podcra ser utilizado o indice IGP-M da Fundaÿao
Getiilio Vargas.
14.4- REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisivcis, ou previsiveis porem de conseqiiencias incalculavcis, rctardadores ou impeditivos da
execufao do ajustado, ou ainda, em caso de forÿa maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando area economica extraordinaria e extracontratual, podera, mediantc procedimento
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administrative onde reste demonstrada tal situate c termo aditivo, ser restabelecida a relate que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuiÿao da Administrate para
a justa remunerate) do fornecimento, objetivando a manutento do equilibrio economico-financeiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, altcrada e
consolidada.
15 -DAS SANCHES

15.1- O lieitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar a
ordem de compra /fornecimento ou apresentar documentato falsa exigida para o certame, ensejar o
rctardamento da execute* de seu objeto, nao mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na
execute do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de
licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera descredenciado no Cadastro da Prefeilura
Municipal de Pacoti pelo prazo de ate 5(cinco) anos, sem prejuizo de aplicato das seguintes multas
e das demais cominagdes legais:
15.1.1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de:
a) Recusar em assinar o contrato;
b) apresentar documentato falsa exigida para o certame;

c) nao manter a proposta ou lance;
d) fraudar na aquisigao dos produtos;
e) comportar-se de modo inidoneo;
15.1.2 - multa moratoria de 0,5% (cinco decimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer
objeto contratual solicitado, contados do recebimento da ordem de compra /autorizato de
fornecimento no enderego constante do cadastro, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execute* da entrega dos
bens;
15.1.3 - multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipotese de atraso

superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
15.2- Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarrctar transtomos ao
desenvolvimento do servigo, as atividades da administrate*, desde que nao caiba a aplicato de
santo mais grave, ou dcscumprimento por parte do lieitante de qualquer das obrigagoes definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, nao abrangidas nos subitens
anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais sangoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e
consolidada, e na Lei n." 10.520/02, as seguintes penas:
a) advertencia;
b) multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisite, ou do
valor global maximo do contrato, conforme o caso;
15.3- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificato ou decisao do recurso. por meio de Documento de Arrecadato Municipal
DAM.
15.3.1- Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o lieitante fizer jus.
15.3.2- Em caso de inexistencia ou insuficicncia de credito do lieitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execute fiscal, com os encargos correspondcntes.
15.3.3- As partes se submeterao ainda as demais sangoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
n.° 8.666/93, alterada c consolidada e no instrumento convocatorio.
15.4- O fomeccdor beneficiario da ata tera o registro de seu preyo cancelado quando:
15.4.1- descumprir as conduces da Ata de Registro de Pregos;
15.4.2- nao rctirar a respectiva nota de empenho ou instrumento cquivalente, no prazo estabelecido
pela Administrate, sem justificativa aceitavcl;
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15.4.3- nao aceitar reduzir o seu preÿo rcgistrado, na hipotese de este se tomar superior aqueles
praticados no mcrcado;
15.4.4- tiver presentes razdes de intcresse publico.
15.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sancoes serao aplicadas apos regular processo
administrative, assegurada a ampla defesa e o contraditorio.
15.5.1- No processo de aplicagao de penalidades c assegurado o direito ao contraditorio e a ampla
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias uteis para as sanÿdcs exclusivamente de multa e advcrtencia;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanya o de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de
Pacoti e descredcnciamento no Cadastro da Prefeitura Municipal de Pacoti pelo prazo de ate 05
(cinco) anos.
16 - DA TENTATIVA DE FRAUDE E

FRUSTA£AO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMA1S

DITAMES LEGAIS

16.1- A tentativa de fraude ou frustaÿao dos atos e afdes a serem realizados por parte dos
proponentes, ha qualquer momento do presente processo, podcra caracterizar o enquadramento dos
mesmos nas sansocs dos crimes e penas previstas do Art. 90°, Art. 93° e Art. 96° da Lei Federal
8.666/93, c sendo necessario, ainda, abertura e instauraÿao do devido processo administrative para a
averigua<pao e apuraÿao dos fatos ocorridos, de forma a aplicaÿao das devidas penalidades e punifocs
cabivcis.
16.2- E facultado a Pregoeiro, em qualquer ausencia ou omissao quanto a instrufdes e ditames deste
edital, a aplicaÿao das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento juridico brasileiro,
de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e a?oes dos proccdimentos do certame.

17 - DISPOSIC0ES GERAIS
17.1- As normas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, atendidos o interesse publico, sem comprometimento da
seguranÿa e do regular funcionamento da administrafao.
1 7.2- Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessao e pelo(s) Secretario(s)
Ordenador(es) de Despesa, em outro caso, mediante aplicapao do caput do art. 54 da Lei n.°
8.666/93.
17.3- O nao atendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a aferifao da sua qualidade e a exata compreensao da sua
proposta durante a realizaÿao da sessao publica deste Pregao Presencial.
17.4- Nenhuma indenizacao sera devida as licitantes pela elaboraÿao ou pela apresentafao de
documentacao referente ao presente edital, nem em relaÿao as expectativas de contrataySes dela
decorrentes.
15.5- A administraÿao disponibilizara meios de divulgapao e amplo acesso aos preÿos praticados no
Registro objeto dessa licitaÿao.
15.6- Na contagem dos prazos cstabelecidos neste edital, exclui-sc o dia de inicio de contagem e
inclui-sc o dia do vencimento, observando-se que so sc iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido cm contrario.
15.7- Para dirimir, na esfera judicial, as qucstScs oriundas do presente edital sera competcntc o Foro
da Comarca de Pacoti/CE
15.8- As informacocs sobre csta licitacao podem ser obtidas junto a Comissao de Pregao da PMP, na
Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro. Pacoti/CE, CEP: 62770 000. Pacoti/CE ou
atraves do telefone (85) 3325.1413, de segunda a sexta-feira, no horario de 07:30 as 12:00 horas.
15.9- Copias do edital e anexos serao fornecidas mediante Protocolo de Retirada de Edital, mediante
pagamento de copia reprografica, nos horarios de 08:00 as 12:00 horas, na Sede da ComissHo de
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Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti, situada na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000, ou atraves do telefone (85) 3325.1410, de segunda a sexta-feira,
no horario de 07:30 as 12:00 horas, ficando os autos do presente proccsso administrative a disposicao
para vistas e conferencia dos interessados, Ficando o licitante obrigado a;
a) pagamento da taxa no valor de RS 20,00 (vinte reais) de copia reprografica, por meio de
Documento de Arrecadaÿao Municipal - DAM.
15.10.1- O referido edital e seus anexos tambem cstao disponiveis nos seguintes sitios virtuais:
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. nos termos da IN n° 04/2015-TCM-CE.
15.11- O Projeto Basico podera scr examinado por qualquer interessado na sede da Comissao de
Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti.
15.12- Todas as normas inerentes as contratafoes do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo Termo de Referenda deste Instrumento Convocatorio deverao ser minuciosamente observadas pelos
licitantes quando da elaboracao de suas propostas.
15.13- No interesse da Administrafao Municipal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo de
indenizacao, fica assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condiÿoes, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licita<pao, dando ciencia
aos interessados na forma da legislapao vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitafao, a qualquer tempo, disto dando
ciencia aos interessados mediante publicacao na forma da legislagao vigente.
15.14. Os avisos de prosseguimento das sessoes, a decisao sobre os recursos inteipostos, a Anulaÿao
ou revogagao serao feitos aos interessados mediante publicafao na imprensa oficial (flanelografo) da
Prefeitura Municipal de Pacoti, conforme disposto na Lei Organica do Muniripio.
Pacoti/CE,1 24 de jarteirodeÿ8J9.
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