60VEKNO MON ClM.

8
*&- S
u> Pagina

AJC T
Dt

'x,

M3

3

WWW.PACOTI CE.60V.BR

M4OS CAOAS COM O POVO

ED1TAJL DO PREGAO PRESENC1AL N° 2018.10.24.1-PP
Regido pcla Lei n." 10.520, de 17 de julho dc 2002 e subsidiariamentc pela Lei n." 8.666 de 21/06/9.3 e suas
alteravoes posteriores, Lei N° 123 de 14 de dezembro de 2006 e legislaeao complementar em vigor.

PREAMBULO

O Pregoeiro do Municipio de Pacoti, dcsignada pda Portaria n.° 1502018, dc 01 de agosto de 2018,
torna publico paia conhcciraento de todos os interessados que as 08:30 boras do dia 13 de Novembro
de 2018, na Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti, localizada a Av. Coronel Jose Cicero Sampaio,
N° 663 - Centro, CEP: 62.770-000, Pacoti/CE, em sessao publica, dara inicio aos procedimcntos dc
recebimento e abertura dos envelopes concernentes as propostas de prefos, formalizaÿao dc lances
verbais e documentos de habilitaÿao da licitagao modalidade PREGAO PRESENCLAL N°
2018.10.24.1-PP, identificado abaixo, mediante as condifoes estabelecidas no presente Edital e seus

anexos.

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A
Objeto:

ENDEMIAS E VIG I LANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE
REFERENCE.

Criterio de Julgamento:

Menor Prefo por LOTE

Especie:

Pregao Prescncial

Secretaria(s):

Secretaria dc Saude

DEFINICOES GERAIS:
Nesta licitafao serao encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os niesmos significados:
1. LICITACAO: O procedimento de que trata o presente edital;
2. LICITANTE: - Pessoa Juridica que participa desta licitaÿao;
3. HABILITAOAO: - Documentos referentes a verificaÿao atualizada da situaÿao juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificafao tecnica, economico-financeira, que seja exigida neste
edital, do vencedor da fasc de proposta de prefos;
4. ADJUDICATARLV - Pessoa Juridica venccdora da licitafao, a qual sera adjudicado o seu

-

objeto;

5. CONTRATANTE: - O Municipio de Pacoti, atraves do(s) orgao(s) competente(s) que e(sao)
signatario(s) do instrumento contratual;
6. VENCEDORA: - Pessoa Juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitaÿao, c e signataria do
contrato com a Admin istrafao Publica;
7. FISCALIZACAO/INTERVENIENCIA: - A Prefeitura Municipal de Pacoti, que e o orgao
encarregado do acompanhamento e fiscalizafao do fomecimento;
8. PREGOEIRO: - Servidor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que
realizara os procedimentos de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes das
propostas de pieeos e da documentatfo de habilitado, abertura dos envelopes, o seu exame e a
classificafdo dos proponentes, conduflo dos procedimcntos relativos aos lances e a escolha da
proposta ou do lance de menor preÿo, adjudicado, quando nao houver recurso, elaborafao da ata,
condufao dos trabalhos da equipc de apoio, recebimento, o exame e a decisao sobre rccursos e o
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encaminhamento do processo devidamente instruido, apos a adjudicacao, a autoridade superior,
visando a homologate* e ou a contratafUo;
9. EQUIPE DE APOIO: - Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal,
formada por, no minimo, 02 servidores que prcstarlo a necessaria assistencia ao Pregoeiro durante a
realizacao do pvegao;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do orgSo ou entidadc dc origem desta licitafao.
Ordenadora de Despesa do(s) org3o(s) competente(s), incumbido de definir o objeto da licitafao,
elaborar seu Projeto Basico/Termo de referencia, detemiinar a abertura da licita?ao, decidir os
recursos contra atos do PREGOEIRO, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposivao de
recurso, homologar o resultado da licitato e promover a celebrate* contratos;
11. MENOR PRECO POR LOTE: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitato.
12. PMP: - Prefeitura Municipal de Pacoti.

-

COMPOEM-SE O PRESENTE EDITAL DAS PARTES

AEB,

CONFORM E A SEGUIR

PARTE A - Condifoes para competiÿao, julgamento e adjudicate*
Em que sao estabelecidos os requisitos e as condiv’oes para competicao, julgamento e formalizaÿao
dos contratos.

PARTE B - ANEXOS
Anexo I - Termo de Referencia do Objeto:
Anexo II - Modelo de Proposta de Prefos;
Anexo III - Modelo de Declarafoes/Procurafao;
Anexo IV -Minuta do Contrato.
1-DO OBJETO
MB

-

A presente licitato tern por objeto e AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
DESTINADO A ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE
DO MUNICtPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA. tudo de acordo com as especificafoes dos
Anexos, parte integrante deste edital.

1.1

-

2 DAS CONDIC0ES DE PARTICIPA£AO
iMMOn

2.1 - Poderao participar desta licitato. pessoa juridica sob a denominate dc sociedades empresarias
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por afdes, anonima c limitada)
c de sociedades simples (associates, fundates e sociedades cooperativas) regularmentc
estabelecidos neste Pais, cadastrados ou nao no Cadastro de Fomecedores da Prefeitura Municipal dc
Pacoti e que satisfafam a todas as condifoes da legislaÿao em vigor, deste edital, inclusive tendo seus
objetivos sociais compativcis com o objeto da licitato.
2.2 A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitato implicara na
impossibilidade de sua participate! no certame.
2.3 Nao poderlo participar licitantes com socios, dirctores ou representantes comuns.
2.3.1 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de pre<;o for constatada a comunhao de socios,
diretores ou representantes entre licitantes 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 preÿo, os respectivos participantes serSo automaticamentc
desclassificados do certame. independentemente do pre?o proposto.
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2.4 N3o poderio participar da presente licitaÿao os interessados que se encontrem cm processo de
falcncia ou concordata, de dissoluc2o, de fusao, dc cisSo ou de incorporate, ou ainda, que estejam
cumprindo suspensSo temporaria de participacao cm licitacao ou impediment 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 se apresentem constituidos na forma de empresas em consorcio. ou ainda.
2.5 - Empresas cujos diretores, gerentes, socios e responsaveis tecnicos sejam servidores ou dirigentes
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. membra efetivo ou substituto da Comissao de
Pregao, bem como o Pregoeiro ou membra da Equipe de Apoio.
2.6 - A(s) empresa(s) participante(s) do presentc processo licitatorio devera(ao) estar ciente que o
objeto adquirido estara sujeito a aceitafao pelo orgao reccbedor, ao qual cabcra o direito de recusar
caso nao esteja de acordo com o especificado no Termo de Referenda da presente licitacao ou seja
um produto de qualidade inferior ao solicitado ou ainda por questao de interesse publico
devidamente justificado.
2.7 A participate) na licitato implica automaticamente na aceitato integral e irretratavel dos
termos e conteudos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais c rcgulamentos em
vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informayoes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitato
2.8 - O inicio da sessao de credenciamcnto dar-se-a ate o horario previsto no preambulo deste edital
sem toleranria (para os proponentes) para possiveis atrasos, podendo haver atrasos exclusivamente
por pane da Comissao, somente em caso fonuito ou de forfa maior.

-

-

3 DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO
s.aa
Credenciamento;
3.13.2 - Recebimento dos envelopes de “propostas de precos” e “documentos de habilitato”;
3.3 - Abertura das propostas de prefos apresentadas, verificato e classificato inicial;
3.4 - Lances verbais entre os classificados;
3.5 - Habilitato do licitante melhor classificado;
3.6 - Recursos;
3.7 - Adjudicate.
4 - DO CREDENCIAMENTO
(HS

4.1 - No dia. bora e local defmidos no preambulo deste Edital, sera realizada sessao publica para
recebimento dos documentos de Credenciamento, envelopes contendo as Propostas de Preÿos e
Documentos de Habilitate, devendo o interessado ou seu representante, sc 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
documentato habil de credenciamento, o qual sera o unico admitido a intervir nas diversas fases do
proccdimento 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 identificat° (com foto) do representante, valido na forma
da lei;
4.3.2- Procurato publica ou instrumento particular de mandato, conforme modelo disenminado no
item 1 do ANEXO III deste Edital, caso o representante nSo seja socio-gerente, diretor do licitante ou
titular dc firma ndividual. com firma rcconhccida do outorgante;
4.3.3- Documento que comprove a titularidadc do outorgante (atos constitutivos da pessoa jtiridica,
ata de sua eleifiio, etc.);
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4.3.4- Declaraÿao (com firma reconhecida em cartorio) dando ciencia de que cumprem os rcquisitos
de habilitagao, conforme modelo disposto no item 2 do ANEXO III deste Edital;
4.3.5- Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial. No caso das empresas cnquadradas
como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme incisos I e II do Artigo 3°
da Lei Complementar n" 123, de 14 dc dezcmbro de 2006, e que pretenderem usufruirem de seus
beneficios nesta licitaÿo do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, ficarao as mesmas
aptas a partir do cumprimento deste item;
4.4 - Caso o credenciado da pessoa juridica licitantc seja socio-gerente, diretor do licitantc ou titular
de firma individual, dispondo por si so de poderes de representaÿo, deverao ser apresentados
documentos que comprovem tal condifao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua cleioSo,
etc.), nos quais estejam expresses seus poderes para exercer direitos c assumir obrigacoes em
decorrencia de tal investidura, acompanhado do documento oficial de identificafao.
4.5 - A incorrecao ou nao apresentaÿao dos documentos de que tratam os subitens anteriores nao
implicara na desclassificacao do proponcntc. Todavia, impedira o representante de sc manifestar e
responder pclo participante nas diversas etapas do procedimento, tendo em vista o Credenciamento,
ser etapa fundamental e obrigatoria ao presente processo (Art. 11, inc. IV do Decrcto 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 condiÿoes de
participaÿao e consequentemente enseja ao desatendimento quanto as exigencias editalicias,
proporcionando assim a eliminapao sumaria do competente processo licitatorio, acarretando ao nao
prosseguimento e participapao nos demais procedimentos e fases.
4.6 - Os documentos elencados no sub item 4.3 deverao ser apresentados em separado dos envelopes
de Proposta de ?re?o e de Documentos de Habilitacao, 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 poderao nomear representantes, caso nao
os tenha feito, descrcdenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos
cxigidos 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 de
todos os interessados para entregarem os documentos de credenciamento e envelopes, caso
nao exista demais manifestaipoes, dar-se-a por encerrada a etapa de credenciamento, nao se

-

admitindo licitantes retardatarios.
4.11 - Todos os documentos necessarios a participa?ao na presente fase poderao ser
apresentados em original, copia de publicafoes em orgao da impressao oficial, copia do
original autenticada por cartorio competente ou copia simples acompanhada do respectivo
original a fim de ser verificada autenticidade pelo Pregoeiro ou servidor integrante da Equipe
de Apoio.
5 - DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES A SEREM APRESENTADOS
5.1 - Alem dos documentos dc credenciamento e condicoes dc participacao, previstos no item 4, cada
licitante devera ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:

“Proposta de Prefo" e “Documentos dc Habilitaÿo”.
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Os conjuntos de documentos relativos a “Proposta de Prepos” e aos “Documentos de
Habilitapao” deverao scr cntregues em envelopes separados, opacos e laerados, rubricados no fecho,
enderepados a Prefeitura Municipal de Pacoti, identificados com o numero da presente licitapao, com
o nome do licifante, o numero do CNPJ, os titulos dos seus conteudos (“Proposta de Prepo” ou
“Documentos de Habilitapao”), respectivamcnte.
5.3- Todos os documentos necessarios a participapao na presente licitapao poderao ser
apresentados em original, copia de publicapoes em orgao da impressao oficial ou copia do original
autenticada poir cartorio competente.
5.3.1- N3o serao accitos 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 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 ccrtamc licitatorio, apresentados
em lingua cstrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
5.4 Nas certiioes apresentadas neste processo. quando nao consignado o respectivo prazo de
validade em set. bojo, deverao ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores a data marcada para
o recebimento dos envelopes, salvo determinapao legal especifica em contrario, comprovada
median te documento.
5.4.1- Excetuam a exigencia anterior, os documentos a que se referem os itens 7.4.1 e 7.4.2 deste

5.2

-

edital.

6 - DAS PROPOSTAS DE PREPOS
6.1 - A proposta de prepos devera ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo
com os dados do interessado, 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 PREFEITUFA. MUNICIPAL DE PACOTI

PREGAO PRESENCIAL N.° 2018.10.24.1-PP

_

LICITANTE:
CNPJ
ENVELOPE N.° 01 (PROPOSTA DE PREQOS)

6.2- A propostc de prepos devera ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II
deste Edital, cor.tendo:
6.2.1- A modalidade e o numero da licitapao;
6.2.2- Enderepamento a Comissao de Pregoes da Prefeitura Municipal de Pacoti;
6.2.3- Razao Social, CNPJ, enderepo, numero da conta corrente. agencia bancaria, identificapao do
respectivo banco, e se houver, numero do telefone/ fax, e enderepo eletronico do proponente;
6.2.4- Prazo de entrega 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. com a respectiva MARCA;
6.2.7- Os valores unitarios em algarismos de cada item;
6.2.8 - Valor Global, em algarismo e por extenso;
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6.2.9 - Declaraipao da licitante que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas. firetes, seguros, deslocamcntos de
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fomecimento licitado, inclusive a
margem dc lucro.
6.3 - Caso a Proposta de Preÿo apresentada, esteja sem a devida assinatura, na forma do item 6.1
deste edital, a mesraa podera ser assinada no momento da constataÿao da falha, desde que os
responsaveis legais estejam previamente credenciados e estejam presentes na sessao correspondcnte
credenciados pisa o ato.
6.4 - Os precos 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 Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteraeao dos mesmos, sob alegacao dc erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
6.6 - Ocorrendo discrepancia entre os precos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, podendo o
Pregoeiro proceder as corre?oes 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 apresen:aÿao da proposta de prefos implica na ciencia clara de todos os termos do edital e
seus anexos, em especial quanto a especificapao dos bens e as condiyoes de participa?ao, competifao,
julgamento e formalizafao do contrato, bem como a aceitaÿao e sujeifao integral as suas disposifoes
c a legislaÿao aplicavel, 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 preÿos estimados para a contratapao,
insertos na plandha anexa ao processo.
6.10 - Na anaiise das propostas de prefo o Pregoeiro observara preferencialmente o pre?o unitario,
facultando-lhe, porem, segundo criterio de conveniencia e oportunidade observar o prepo 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 ‘01” 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
7.1-0 envelope “Documentos de Habilitafao” devera conter os documentos exigidos em uma unica
via, e ser apresentado na forma do sub item 5.2 deste edital, contendo a seguinte inscrifao no seu
frontispicio:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

_

PREGAO PRESENCIAL N.° 2018.10.24.1-PP
LICITANTE:
CNPJ
ENVELOPE N.° 02 (DOCUMENTOS DE
HABILITACAO)

_

7.2- Os interessados, habilitar-se-ao a presente licitado mediante a apresentado dos documentos
abaixo relacionados (subitens 7.3 a 7.6), os quais serao analisados pelo Pregoeiro quanto a sua
autenticidade e o seu prazo de validade.

7.3 - RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
7.3.1 REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa /
mcrcantil xla Junta ComerciaU, devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,

-
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apresentar o registro da Junta onde opera com averbayao no registro da Junta onde tem sede a

matriz.
7.3.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em
vigor devidamentc registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso dc sociedades por aydes, acompanhado de documentos
de eleiyao de sous administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbayao 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 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 averbayao no Cartorio onde
tem sede a matriz.
7.3.4 - DECRETO DE AUTORIZA£AO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAC'AO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
7.3.5 - DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO VALIDO (COM FOTO) E
COMPROVANTE DE CPF, do Sorio - Administrador e ou Titular da Empresa.
7.4- RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.1- Prova de inscriyao no Cadastro Nadonal de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.4.2- Prova dc inscriyao 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 contratut.l;
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 domicilio da licitante);
7.4.3.3- a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de Debitos Municipais) do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
7.4.3 4- o Fundo de Garantia por Tempo de Serviyo - FGTS;
7.4.3.5- a Justiya do trabaiho (Certidao Negativa dc Debitos Trabalhistas - CNDT).

7.4.4- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverao apresentar toda a
documentayao exigida para efeito de comprovayao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
csta apresente a .guma restriyao;
7.4.5- Havendo alguma restriyao na comprovayao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado
o prazo de 05 (rinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondent ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogavcis por igual periodo, a criterio da Comissao de
Prcgoes, para a regularizayao da documentayao c emissao de eventuais certidries negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa;
7.4.6- A nao-regularizayao da documentayao, no prazo estabelecido, implicara decadencia do direito
a contratayao, sem prejuizo das sanyoes previstas no art. 81. da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocayfio do< licitantes remanescentes, na ordem de classificayao, para a assinatura do contrato, ou
a revogayao da licitayiio, ou LOTE/ITEM, conforme o caso.
7.5- RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
7.5.1. Certidao negativa de falcncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica;
7.5.2- Balanyo Patrimonial e demonstrayoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamentc registrado na Junta Comercial de origem, que
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comprovem a boa situagSo financeira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou
balangos 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 Microempreendedorcs Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) por forga dos Arts. 44 e 45 da Lei Municipal n° 1.474 /2011, Ream as mesmas
desobrigadas dz. exigencia do item anterior.
7.6 - RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
7.6. 1 ComprovagSo de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativcl com o objeto
da licitagao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado. nos quais conste execugSo de servigos de mesma natureza do objeto da
presente licitag.Io, acompanhado do respectivo contrato firmado com a entidade que expediu o
referido atestado de capacidade tecnica.
7.6.1.1-0
atestado de Capacidade devera conter o numero do contrato, bem como o numero da
licitagao que deu origem ao mesmo, sc houver, devendo o atestado estar com fuma reconhecida do
subescritor.

-

-

7.6 DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
7.6.1 - Alvara de funcionamento;
7.6.2 - Declaragao (com firma reconhecida em cartorio) de que, cm 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°,
da Constituigao 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 condigao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.6.3 - Declaragao (com firma reconhecida em cartorio) expressa de integral concordance com os
termos deste edital e seus anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.6.4 - Declaragao (com firma reconhecida em cartorio), sob as penalidades cabiveis, de inexistencia
de fato superveniente impeditivo da habilitagao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.°
8.666/93).
7.6.5- Declaragao (com firma reconhecida em cartorio) constando e-mail oficial, o qual servira de
prova inequivoca de convocagao para assinatura de Contrato, sendo de responsabilidade da licitante
a atualizagao de seus dados cadastrais perante a Prefeitura Municipal de Pacoti. Conforme anexo
constante deste edital.

7.7 - A documentagao constante dos envelopes de habilitagao que forem abertos integrara os autos do
processo licitatorio c nao sera devolvida.
7.7.1 - Os envelopes com os documentos relativos a habilitagao dos licitantes nao declarados
classificados ao final da l'ase de competigao poderao ser retirados por seus representantes na propria
sessao, exceto, caso haja interposigao de recursos, onde os mesmos ficarao sob a guarda da Comissao
de Pregoes, podendo ser requerido somente ao julgamento definitivo do mesmo.
7.7.2 Os documentos nao retirados permanecerao em poder do Pregoeiro. devidamente lacrados,
durante 30 (trinta) dias corridos a disposigao dos respcctivos licitantes. Findo este prazo, sem que
sejam retirados, serio destruidos.
7.8 - Sera inabilitado o licitante que n3o atendcr as exigences deste edital referentes a fase de
Habilitagao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus contcudos e forma.
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8.1-0 PrcgSo sera do tipo prcsencial, com a abcrtura da licitapilo em sessao publica, dirigida por um
Pregoeiro, e realizar-se-a no cnderepo constantc do Preambulo deste Edital, seguindo o tramite
indicado abaixo e obedeccndo a legislapao em vigor.
8.2- RECEBEVSENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES: A
partir do horario estabelccido no preambulo deste Edital tera inicio a sessao publica do PregSo
Prescncial, na presenpa dos represcntantes dos licitantes e demais pessoas que quciram assistir ao ato,
onde o Pregoeiro recebera de cada licitante ou de seu reprcsentantc os documentos a que se referem o
item 4 deste edital (Credenciamento) e os envelopes 01 (Propostas de Prepos) e 02 (Documentos de
Habilitapao) em envelopes distintos. devidamente lacrados e rubricados nos fechos, fazendo 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 pelo Pregoeiro.
8.2.2 - Apos a entrega dos envelopes nao 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 interessados em participar do
ccrtame deverao se identificar e se for o caso comprovar a existencia dos necessarios poderes para
formulapao 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 presenpa.
8.4- ABERTUBA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos os
envelopes contendo a “Proposta de Prepos” de todos os licitantes, o Pregoeiro ou membro da equipe
de apoio fara a verificapao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital.
A seguir, o Pregoeiro informara aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas
dc prepos para o(s) objeto(s) da presente licitapao e os rcspectivos valores ofertados.
8.4.1- Apos a abertura dos envelopes contendo as propostas de prepos 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 licitapao proceda ao exame de qualidade e
compatibilidade dos itens com os termos do edital, na forma do item 6.13 deste edital.
8.5- CLASSIFfCACAO INICIAL: O Pregoeiro fara a ordenapao das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de MENOR
PRE£0 POR LOTE e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
cm ate 10% (dez por cento) relativamente a de MENOR PRE£0 POR LOTE para que seus
representantes participem dos lances verbais.
8.5.1- Caso n3c* sejam verilicadas no minimo 03 (tres) propostas dc prepos nas condipoes 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 prepos oferecidos nas propostas
escritas iniciais.
8.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa dc apresentapao de lances verbais,
que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com prepos decrescentes,
obedecendo as seguintes disposipoes:
8.6.1- O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequential, a
apresentar lances verbais. a partir do autor da proposta classificada de maior prepo e os demais, em
ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas sera realizado
imediatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
8.6.2- So serac. aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado.
8.6.3- O Pregoeiro no inicio ou no dccorrer da etapa de lances verbais tera a prerrogativa de:
a) determinar um intervalo minimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
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b) determinar urn 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 determinacdes emanadas do Pregoeiro
na forma do sub item anterior.
8.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, scndo considerado dcsistente o licitante que deixar
dc apresentar lance no prazo determinado 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 lici:ante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima proposta
registrada para efeito de classificafSo 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 preco.
8.6.8- O Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor
para a Administracao nas situaedes em que nao sc realizem lances verbais, ou realizando-se, depois
de declarado o encerramcnto da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.
8.6.9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na propria sessao do Pregao
Presencial.
8.6.10. Apos a etapa de lances, sendo verificada a ocorrencia de empate ficto, sera assegurada, como
criterio de desempate, preferencia de contratacao 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 situates 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 microempresa 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 preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de prcclusao, situacao
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.
8.6.12- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificacao final das propostas, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado,
especialmente quanto a conformidade entre a proposta/oferta de menor preco e o valor estimado
para a contratacao constante da planilha anexa ao processo, decidindo motivadamentc a respeito.
8.6.13- Tratando-se de preco inexequivel, o Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificacao.
8.6.14- Ocorrendo a hipotesc tratada no sub item anterior, o Pregoeiro abrira o envelope dc
habilitacao do licitante primeiro classificado “sob condicao", considerando o disposto no sub item
anterior.

8.6.15- Diante da hipotese tratada no sub item 8.6.13 o Pregoeiro podera, tambem “sob condicao”,
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir menor preco, caso nao comprovada a
exequibilidade do licitante anteriormente classificado.
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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 quc apresentarem prefos cxcessivos ou manifcstamentc inexequiveis, serao
considerados desclassificados, n2o se admitindo complementafao posterior.
8.6.18- Considerar-sc-ao prefos manifcstamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os prefos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.6.19- NSo serao adjudicadas propostas com prc<pos unitarios e/ou global superiores aos valores
estimados para a contrata<pao, constantes da planilha anexa ao processo.
8.6.19.1 - Ser3o considerados compativeis com os de mercado os prefos registrados quc forem iguais
ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura de Pacoti, responsavel
pela elaboraÿao e emissao da referida Planilha, assim tambem, dirimidas as eventuais duvidas que
possam surgir.
8.6.20- Caso o pre?o referente ao pretpo final seja composto de prefos unitarios, devera o Pregoeiro,
antes da convocacpao de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequafao desses precos ao valor
do lance final.
8.6.21- Caso a licitante classificada com o MENOR PRECO POR LOTE seja uma ME/EPP e esta
apresente restrv;oes na comprova?ao da rcgularidade fiscal, sera convocada para apresentar a
documentafao regularizada. Conta-se a partir da declaraÿao de vencedora do certame, o prazo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodc, a criterio do Pregoeiro, para rcguiarizafao da
documentaipao, nos termos do § lo do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.22- A nao-regularizaÿao da documentafao, no prazo previsto no sub item anterior, implicara
decadencia do direito a contratafao, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificafao crescente, revogar a licita<pao ou o LOTE/ITEM, conforme

ocaso.
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?ao regular, no ato da assinatura dos
contratos, sera convocado outro licitante, observada a ordem do classificaÿao crescente, para celebrar
o contrato, e assim sucessivamente.
8.6.24- O Contrato devera ser assinada em ate 05 (CINCO) DIAS UTEIS da convocayao 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<po mais vantajoso.
8.7- HABILITACAO DO LICITANTE CLASS1FICADO: Existindo proposta classificada
aceitavel, o PREGOEIRO anunciara a abertura do envelope referente aos “Documentos de
Habilitafao” do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmafao
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 Habilitafao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital.
ou com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se admitindo complementafSo
posterior, excetuando-se o disposto no item 8.6.2 1 .
8.7.2- Constatado o atendimento das exigences fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitafao. pelo Pregoeiro, caso nao haja intencao de interposiÿao de
recurso por qualquer dos demais licitantes.
8.7.3- Se o licitante desatender as exigencias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a oferta
subsequente, permitida negociaÿao - sub item 8.6.8 do edital. vcrificando a sua aceitabilidade e
procedendo a verificafao da habilitafao do licitante, na ordem de classificafao, e assim
sucessivamente, ate a apurafao 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 dcsclassificadas, a

Administrafao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentaÿao de nova
documentafao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
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8.7.5- O Pregoeiro tera a prerrogativa de decidir se o cxame dos “documentos de habilitapao” se dara
ao final da ctapa competitiva de cada item ou ao final do julgamento de todos os itens.
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 motivadamcnte, a intenpao de intcrpor
recurso, com registro em ata da sintese das suas razdes, facultando-lhe juntar mcmoriais no prazo de
3 (trcs) dias corridos, ficando os demais licitantcs dcsde logo intimados para aprcsentar contrarrazoes
em prazo sucessivo tambem de 03 (tres) dias corridos (que comepara 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 reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso pelo(s) Secretario(s) Gestoifes).
8.8.2- Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nSo habilitado legalmentc 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 intenpao de interpor o recurso pelo Licitante.
8.8.4- O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo.
8.8.5- A falta de manifestapao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao Presencial, importara a preclusao do direito dc recurso e a adjudicapao do objeto da licitapao
pelo Pregoeiro ao(s) licitante(s) vencedoifes).
8.8.6- A petipao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
8.8.7- O acolhimento de recurso importara a invalidapao apenas dos atos insuscetiveis de
aprovcitamento.
8.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s)
Secretario(s) Gestoifes) homologara(ao) e procedera(ao) a adjudicapao da(s) proposta(s)
vencedora(s), para determinar a contratapao;
Pregoeiro ou Secretario(s)
8.8.9- A intimapao dos atos decisorios da administrapao
em sede
recursal sera feita mediante afixapao de copia do extrato resumido ou da integra do ato na imprensa
oficial (flanelografo) da Prefeitura de Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
8.8.10- Os autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada aos interessados na
sede da Comissao de Pregao.
8.9- ENCEREAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao Prcscncial sera lavrada ata
circunstanciada, que mencionara os licitantes crcdenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificapao, a analise da documentapao exigida para habilitapao 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.
8.9.1- Ao final da sessao, caso n3o haja intenpao de interposipao de recurso e o prepo final seja igual
ou inferior ao previsto ao valor orpado pela AdministrapSo, sera feita pelo Pregoeiro a adjudicapao ao
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao, apos o que, o processo, devidamente
instruido, sera encaminhado:
a) a Asscssoria Juridica, para fins de analise e parecer;
b) c depois a(s) Secretaria(s) competentes para homologapao e subsequente formalizapao do contrato.
8.10- SUSPENSAO DA SESSAO
8.10.1-0 Pregoeiro e facultado suspender qualquer sessao mediante motive devidamente justificado
c marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar csta decisao na ata dos trabalhos.
8.10.2- O Pregoeiro podera, para analisar as propostas de prepos, os documentos dc habilitapao e
outros documentos, solicitar pareceres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligencia a fim de
obter melhores subsidios para as suas decisoes.
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