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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N9 PP-UU1/Z019- SECULT

OBIETO: AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSGRIOS E OUTROS MATERIAIS,
DESTINADOS A BANDA DE MUSICA EXPEDITO RAULINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO, DESTE MUNIC1PIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAQKTIES E QUANTIDADES CONSTANTES

N0 TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL.
FORNECIMENTO: For demanda.
TIPO DE LICITAQAO: MENOR PRECO POR LOTE.

LOCAL DO PREGKO: Sala da Comisséo de Licita<;€i0 da Prefeitura Municipal de Morada Nova, situada in
Av. Manoel de Castro, n9 726, Centro, Morada Nova, Cearé.
DATA E HORA PARA RECEBER, ABRIR E EXAMINAR PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE
EMPRESAS QUE PRETENDAM PARTICIPAR D0 PREGAO PRESENCIAL N9 PP-001/2019- SECULT,

em 20 de maio de 2019 és 09:00 horas (horério local]

PQEAMBULQ
Este procedimento licitatério reger-se-é pelas disposigﬁes da Lei Federal n9 10.520, de 17/07/2002 *
Lei que Regulamenta 0 Pregzio, pelo Decreto n9 3.555, de 08/08/2000, alterados pelos Decretos n9
3.693, de 20/12/2000 e n9 3.784, de 06/04/2001, Decreto n9 5.450, de 31/05/2005 e tem como
subsidiaria a Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e alteragﬁes posteriores — Lei de Licitagﬁes, da Lei n9 8.078,
de 11/09/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, Decreto n9 6.204-/07, Lei Complementar n9 123 de
14 de clezembro de 2006, Lei Complementar n9 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar n9

155/2016, de 27 de Outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera 0 titulo
VII-A da Consolidagiio das Leis do Trabalho, Lei Municipal N9 1.573 de 19/10/2011, e demais normas
pertinentes e, ainda, pelas disposigées estabelecidas no presente edital e scus anexos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, torna piiblico, para conhecimento dos
interessados, que 0 Pregoeiro, Sr. JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO, nomeado pela
Portaria n9 02/2019, de 02 do Ianeiro de 2019, e assessorado pelos servidores: PAULO I-IENRIQUE
NUNES NOGUEIRA [Equipe de Apoio) e ADRIANO LUIZ LIMA GIR./10 (Equipe de Apoio), WALISSON
RABELO CRUZ (Equipe de Apoio - Suplente), nomeada através desta mesma Portaria, juntada ao
processo administrative de que trata esta licita<;éio, receberé e abrirai no horério, data e local acima
indicados, as PROPOSTAS DE PRECOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAQKO, referentes £1 licitagﬁo
objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, observadas as normas e
condigﬁes do presente Edital.
As propostas deveréo obedecer es especiﬁcagﬁes estabelecidas por este instrumento convocatério
e seus anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e 0s documentos de habilitagéio seréio recebidos no enderego
acima mencionado, na scsséio pﬁblica de processamento do Pregﬁo, apés o credenciamento
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
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BANDA DE MUSICA li-IXPEDITO RAULINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE
MUNICIPIO, DE ACORDO com AS EsPEc1F1cAg:oEs E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL.
1.2 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

ANEXD I - Termo de Referéncia
ANEXO II ~ Minuta do Contrato
ANEXO III — Ficha de Credenciamento
ANEXO IV — Declaragtéo de Habilitagﬁo

ANEXO V - Declaragao de Fatos Supervenientes
ANEXO VI - Declaragéo que néo emprega menor de 18 anos
ANEXO VII — Modelo de declaragao de enquadramento em regime cle tributaeéio

ANEXO VIII - Modelo de Proposta
ANEXO IX — Declaraeﬁo de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com 0 Municipio de Morada Nova
1.3. DAS FASES DO PROCESSO LICITAT(§RIO

1.3.1. O presente procedimento de licitagao seguira o seguinte tramite em fases distintas:
1.3.2. Credenciamento dos licitantes, conforme subitem deste edital;
1.3.3. Recebimento de envelopes contendo as "Propostas do Pregos” e os "Documentos de I-Iabilita<;5o";
1.3.4. Abertura das Propostas de Pregos apresentadas, verificagao e classiﬁcagao inicial;
1.3.5. Lances Verbais entre os classiﬁcados;
1.3.6. Habilitagao do licitante melhor classificado;
1.3.7. Recursos;

1.3.8. Adjudicagéio;
1.3.9. Homologagzio;
1.3.10. Contratagao.

2. DAS CONDICOES E RESTRIQOES on PARTICIPACKO
._,_.-

2.1 - DAS cowoigoss on PARTICIP/19.50
2.1.1 - Poderéio participar do presente Pregéio, toda e qualquer ﬁrma individual ou sociedade
regularmente estabelecida no Pais, que seja especializada e credenciada nos referidos servigos objeto
deste certame e que satisfaga a todas as exigéncias do presente Edital, especificagoes e normas, do
acordo com os anexos relacionados.
2.1.2-Néio poclerao se beneficial" do tratamento juridico diferenciado, as microempresas ou empresas
de pequeno porte, que se encontrem nas condigoes previstas no § 49 do artigo 3°, da Lei
Complementar 11° 123/2006.

2.1.3- Seré garantido aos licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte,
como critério de desempate, preferéncia de contratagao, o previsto na Lei Compleinentar n°
123/2006, em seu Capitulo V — DO ACESSO ADS MERCADOS/DAS AQUISICGES PUBLICAS.
2.1.4 -As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microernpresas e Empresas
de Pequeno Porte que néio apresentarem a declaragéio constante do Anexo VI, poderao participar,
normalmente, do certame, porém em igualdade de condigoes com as empresas nae enquadradas neste
regime.
2.1.5- A participagéio implica a aceitagﬁo integral dos termos deste edital.
Q/
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2.2. oas RESTRICOES pa PARTICIPAQIIIIO
2.2.1-Sob a forma de consorcio, qualquer que seja sua constituicao.
2.2.2-Que tenham em comum um ou mais socios cotistas e/ou prepostos com procuracao.
2.2.3-Que estejam sob processo de faléncia, recuperacéio judicial ou extrajudicial, dissolucao, fusao,
cisao,incorpora<;é1o e liquidacao.
2.2.4-Impedidas de licitar e contratar com a Administracao.
2.2.5-Suspensas temporariamente de participar de licitacao e impedidas de contratar com a
Administracao.
2.2.6-Declaradas inidoneas pela Administracao Piiblica. enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta condicao.
2.2.7-Empresas cujos dirigentes, gerentres, socios ou componentes de seu quadro técnico sejam
funcionarios ou empregados publicos da Administracéo Publica Estadual Direta ou lndireta.
2.2.8-Estrangeiras nae autorizadas a comercializar no pais.
2.2.9-Cujo estatuto ou contrato social, nao inclua no objetivo social da empresa, atividade compativel
com o objeto do certame.
2.2.10-Vedada, ainda, a participacao do cooperatives nos termos do art. 59, da Lei Federal n9 12.690, de
19 de julho de 2012, publicada no D.O.U de 20/07/2012.
2.2.11 — N50 poderé participar empresas que estejam incluidas no Cadastro de lnadimpléncia da
Fazenda Publica Estadual — CADINE, nos termos do art. 3°, da Lei n° 12.411, de 02.01.95 e do seu
Decreto Regulamentador n° 23.661, de 20.04.95;
2.2.12- Nao podera participar do certame pessoa jurldica que estiver sofrendo penalidades impostas
por qualquer orgﬁo/entidade da Administracﬁo Ptiblica Municipal motivadas pelas hipoteses previstas
no art. 88 cla Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
3. DO CREDENCIAMENTO

_-

3.1. Para 0 CREDENCIAMENTO, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1. Ficha de Credenciamento, devidamente preenchida conforme modelo do anexo Ill deste edital,
condicionando toda e qualquer comunicaoao entre 0 pregoeiro e licitantes através do endereco
eletronico informado no respectivo anexo, onde devera ser indicado, expressamente, o nome da
pessoa credenciada, com os respectivos RG e CPF;
3.1.2. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a Ficha de
Credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para
os ﬁns deste procedimento licitatorio.
3.1.3. Tratando-se de representante legal, o estatulo social, contrato social ou outro instrurnento de
registro comercial, registrado na Iunta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutive
registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Iuridicas, no qual estejam expresses seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia cle ital investidura;
3.1.3.1. Documento de eleigao de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de
sociedade por acoes;
3.1.3.2. lnscricao de ato constitutive, acompanhado de prova de diretoria em exercicio, no caso de
sociedade civil;
3.1.3.3. Decreto tie autorizacao, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigagoes em decorréncia de tal investidura e para pratica de todos os demais atos inerentes
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamentowais;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
3.2. Tratando-se de pessoa fisica, cédula de identidade ou outro documento equivalente, com
fotograﬁa.

3.2.1. Tratando-se do procurador, o instrumento de procuracao especiﬁca piiblica ou particular
especiﬁca (COM NUMERAQAO D0 CERTAME), esta ultima com firma reconhecida do qual constem

poderes especificos para formular lances, negociar preco, interpor recursos e desistir de sua
iiiterposigéio e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento que comprove os poderes do mandante para a outorga (contrato social ou documento
equivalente);
3.2.2. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intengao de recorrer, é obrigatorio a
llcitante fazer-se representar pelo credenciado em todas as sessoes publicas referentes a licitagao.
3.2.3. Cada licitante somente podera credenciar 01 [um] representante legal na licitacao e,

_,___

consequentemente, cada credenciado representaré somente 01 (um) licitante.
3.2.4. No caso de substituicao do representante credenciado, a licitante devera apresentar pedido
formal nesse sentido, 0 qual, em sendo o caso, devera se fazer acompanhar dos documentos previstos
nas clausulas acima.
3.2.5. Nao podera um representante legal ou um procurador representar mais de uma empresa.
3.2.6. Apresentar Declaracao de Habilitacao, constante do Anexo IV do Edital.
3.2.7. Apresenta Declaracao de enquadramento em regime de tributacao, Anexo VII do Edital, se for o
caso.
Paragrafo Primeiro: Estes documentos (originals ou copias) deverao ser entregues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
"Propostas de Precos". N o caso de copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregoeiro ou por
servidor integrante da Equipe de Apoio, a vista do original; nes_sg_gaso deygré ser Lealjzado atgg

illtimp dIﬂJ§II.I__i1llt9l‘I.QLi.l abelitura d0-csI.tame._pata que §sia_atesta.d.o.a autentisidadule

documento.

Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-é as penalidacles previstas na legislagao.
Paragrafo Terceiro: So serao aceitas a docurnentacao entregue das empresas participantes no ato do
certame.
3.3. DA PARTICIPACAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.3.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar n9. 123, de 14/12/2006, Alterada pela Lei Coniplementar n‘? 147, de 07 de Agosto de
2014, para que estas possam gozar dos beneficios previstos nas referidas Leis é necessz'1rio,a época do
credenciamento, maniiestagao de cumprir plenarnente os requisitos para classiﬁcacao como tal, nos
termos do Artigo 39 do referido diploma legal, por meio da Declaracao de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte que devera ser feita no proprio formulario de credenciamento conforme modelo
clisposto no ANEXO VII MODELO DE DECLARAQAO - (ME ou EPP], nos termos da Lei Complementar
n9.123,de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, de 0'7 de Agosto de 2014.
3.3.2. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP] que possua
restrigzao fiscal, quanto aos documentos exigidos neste certame, devera apresentar a declaracao de que
trata o item supra, fazendo constar em tai documento também a declaraeao de que consta a restrigao
fiscal e que se compromete em sanar o vicio, conforme disptie a Lei Complementar n9. 123 de
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto cle 2014.
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3.3.3. A participacao de empresas classificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte
(ME ou EPP), que tenham declarado possuir restrigao fiscal conforme o item acima, somente sera
permitido caso tais empresas tenham manifestado, no ato de credenciamento, a condicao de
enquadramento como ME ou EPP, conforme dispoe o Item 3.4.1. deste capitulo.
3.3.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao na licitagrao,
cleverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restriciio:
3.3.5. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado as mesmas 0
prazo de 05 [cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Pregoeiro, para a
regularizacao da documentacﬁo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certidoes negativas ou positivas, estas com efeito de negativa (art. 43, paragrafo primeiro da LC
147/14);
3.3.6. A 1150 regularizacao da documentacao, no prazo previsto no subitem supra, implicaré a
decadéncia do direito .1 contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n9 8.666, de
21/06/1993, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classificaciio, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao (art. 43, paragrafo segundo da LC
147/14);

3.3.7. As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deveréo apresentar ao Pregoeiro antes de
exercer o direito de preferéncia previsto na Lei Complementar n9. 123 de 14/12/2006 os
documentos:
I. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributacao, regido pela Lei Complementar n9. 123 de

14/12/2006;

a) comprovante de opgao pelo Sistema nacional obtido através do site da Secretaria da Receita
Federal, http;//recei_La,ﬁazend_a,gov.brLsimplesnagional:
b] declaracao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum impedimentos
previstos do § 49 do artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;
II. Empresas NAO OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributacéio, regido pela Lei Complementar n9.
123 de14/12/2006;
a] Balanco Patrimonlal e Demonstracao do Resultado do Exercicio — DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 03 da Lei Complementar n9. 123 de
14/12/2006;
b) Copia da Declaracao de Escrituragﬁo DigitaI— SPED;
c) Comprovante de inscricﬁo e situacao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa juridica — CNP];

d) Copia do contrato Social e suas alteracoes;
e) Declaracao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa de nao haver nenhum impedimento
previstos nos incisos do § 49 do Artigo 03 da Lei Complementar n9. 123 do 14/12/2006,Paragrafo Primeiro: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacéio.
Paragrafo Segundo: So seréio aceitas a documentacéio entregue das empresas participantes no ato do
certame.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA nt-: PRECDS E on DDCUMENTACAO DE HABILITACAO
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4.1A Proposta de Precos e a Documentacao de Habilitacao deveréio ser apresentadas no local, dia e
hora determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho,
assim denominadosr
a) Envelope nﬂ 1: Proposta de Precos; e
b) Envelope n.9 2: Documentos de Habilitacao.

¢)

4.2. Os envelopes deverao conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres:

I anvatovs n.9 1 - PROPOSTA on PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL ns MORADA NOVA
sscasmnm ns cuuruaa E TURISMO
PREGAO PRESENCIAL 11.9 001/2019 - sscutr
RAZAO SOCIAL no PROPONENTE:
cue] N9“
I A
i
_i

O.
i

i

i

i

ENVELOPE n.9 2 - DOCUMENTOS on HABILITAQAO
' PREFEITURA MUNICIPAL na MORADA NOVA
SECRETARIA na CULTURA E TURISMO
- PREGAO PRESENCIAL N.9 001/2019 - SECULT
RAZAO socuu. no PROPONENTE:

'

cur] N9

E

2

—é

—é

2*’

t

_
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4.3. A Proposta de Preeos devera ser apresentada em 01 (uma) via original, na lingua portuguesa,
salvo quanto as expressoes técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal do
licitante proponente, contendo:
4.3.1. Indicagao do nome e niimero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de pagamento;
4.3.2. Precos unitario e total, expresses em algarismo e por extenso, conforme Termo de Referéncia,
[\_/IARCA dos Produtos (para todos os itens], de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto
desta licitacao, sem alternativas de precos ou qualquer outra condicéio que induza 0 julgamento a ter
mais do um resultado;
4.3.3. Em caso de divergéncia entre os pregos unitario e total, sera considerado o primeiro 0 entre os
expressos em algarismo e por extenso, prevalecera o ultimo;
4.3.4. Declaracéio expressa de que nos pregos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,

vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estao incluidos todos os custos e despesas, tais
como: impostos, taxas, fretes e outros.
4.4. Serao desclassiﬁcadas as propostas que niio atenderem as exigencies do presente Edital e seus
Anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 0 julgamento
e, ainda, proposta que apresente valores unitarios simbolicos, ou irrisorios, de valor zero, excessivos
ou manifestamente inexequiveis.
4.5. As licitantes arcaréio com todos os custos decorrentes da elaboraciio e apresentacao de suas
propostas.

4.6.0 prazo de validade das propostas sera de no minimo 60 (sessenta) dias.
4.7. Serao desclassificadas as propostas que:
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
a) contiver vicios ou ilegalidades;
b) estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
c) contiver oferta de vantagem nao prevista em Edital, inclusive ﬁnanciamentos subsidiados ou a
fundo perclido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes;

d) apresentar proposta comercial com percentual de desconto de valor igual a zero;
e) taxa de encargos sociais inverossimil;
I] apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter
demostrada sua viabilidade, através de documentacao que comprove que os custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeﬁcientes de produtividade sao compativeis com a execucao
do objeto do contrato;
4.8. Apos apresentagao da proposta comercial nae cabera desisténcia, sob pena de aplicacao das
punicﬁes previstas na Clausula — "DAS SANCDES ADMINISTR./~\’I‘IVAS"
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1. A reuniéio para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Precos e
Documentos de Habilitagao, sera pfiblica, dirigida pelo Pregoeiro e realizada na data, horario e local
determinados neste Edital.
5.2. Nos termos do item 2. deste Edital e com base no inciso IV do art. 11 do Decreto 3.555/2000, 0
interessado, ou seu representante legal, devera comprovar possuir poderes para formulacao de ofertas
e lances verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
5.3. Declarada a abertura da sessziio pelo Pregoeiro, néo mais serao admitidos novos proponentes,
dando-se inicio ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaracao dos interessados ou de
seus representantes, dando ciencia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitacao, em
conformidade com o inciso VII, art. 49 da Lei n.9 10.520, de 17/07/2002.
5.4. Serao abertos os envelopes contendo as Propostas de Precos, cujos documentos serao lidos,
conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem.
6. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS DA SESSAO PIIBLICA DO CERTAME

6.1 - O Pregao sera do tipo presencial, com a abertura da licitacao em sessao publica, dirigida por um
Pregoeiro, e realizar—se—a no enderego constante do Preambulo deste Edital, seguindo 0 trarnite
indicado abaixo e obedecendo a legislacao em vigor.
6.2 - CREDENCIAMENTO: Antes do inicio da sessao os representantes dos interessados em participar
do certame deverao se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, identiﬁcar—se, e,
comprovarem a existéncia dos necessaries poderes para formulaeao de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes ao certame, assinando entao lista de presenga.
6.3 - RECEBIMENTO DE ENVELOPES: A partir do horario estabelecido no preambulo deste Edital tera
inicio a sessao publica do Pregao Presencial, na presenca dos representantes dos licitantes
devidamente credenciados e demais pessoas que queiram assistir an ato, onde o Pregoeiro recebera de
cada licitante ou seu representante, em envelopes dlstintos, devidamente lacrados e rubricados nos
fechos, as propostas de precos e a documentagao exigida para a habilitacao dos licitantes, fazendo
registrar o nome dos licitantes que assim procederam.

6.3.1 - Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera
aceito pelo Pregoeiro.
6.3.2 - Apes a entrega dos envelopes nao cabera desistencia por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
Q
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6.4 - ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos o es
contendo a "Proposta de Precos" de todos os licitantes, 0 Pregoeiro on mernbro da equipe de apoio fare
a verificacao da conformidad.e das propostas com os requisites estabelecidos no edital. A seguir, o
Pregoeiro informara aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de precos
para o fornecimento clo(s) objeto(s) da presente licitagao e os respectivos valores ofertados.

6.5 — CLASSIFICACAO INICIAL: O Pregoeiro fara a ordenacao das propostas de todos os licitantes, em
ordem decrescente de valor, classiﬁcando 0 licitante com proposta de menor preco e aqueles que
tenham apresentado propostas com precos sucessivos e superiores em até 10% [dez por cento)
relativamente a de menor, para que seus representantes participem dos lances verbais.
6.5.1 - Case nao sejam veriﬁcadas no minimo 03 (trés) propostas tie precos nas condir;6es deﬁnidas no
subitem 6.5, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, até 0 maximo de 03 (trés), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidas nas propostas
escritas iniciais.
6.6 — LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio 1 etapa de apresentagao de lances verbais, que
deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes,

obedecendo as seguintes disposicﬁes:
6.6.1 — 0 Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de MENOR PRECO POR LOTE e os
demais, em ordem crescente de percentual. No caso de empate de valor entre propostas sera realizado
imediatamente sorteio visando deﬁnir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
6.6.2 -— so serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores a0 ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado.
6.6.3 - O Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais tera a prerrogativa de:
a] Determinar um intervalo minimo entre os lances verbais a serem realizados;
b) Determinar um periodo maximo de tempo para que cada licitante realize 0 lance verbal;
6.6.4 - N50 seré aceito o lance realizado em desacordo com as determinacées emanadas do Pregoeiro
na forma da alinea "a" do sub item anterior.
6.6.5 - 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 6.6.3.
6.6.6 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara exclusao
do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ﬁcando sua tiltima proposta registrada
para efeito de classiﬁcacao ao final da etapa competitiva.
6.6.7 - Quando néio mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes sera declarada

encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente, exclusivamente pelo
critério de MENOR PRECO POR LOTE.
6.6.8 - O Pregoeiro podera negociar diretamente com 0 proponente para que seja obtida melhor oferta
para a Administracao nas situacﬁes em que nao se realizem lances verbais, ou reaIizando~se, depois de

declarado 0 encerramento da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se 0 licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.
6.6.9 - Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classiﬁcadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato pt’1blico,na propria sesséio do Pregi‘.-io.
6.6.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificacao ﬁnal das propostas, o Pregoeiro exarninara a aceitabilidade do primeiro classiﬁcado,

especialmente quanto a conformldade entre a proposta/oferta de menor preco e o valor estimado para
a contratagao constante da planilha anexa an Termo de Referéncia, decidindo motivadamente a
respeito.

6.6.11 — 'l"ratando—se de preco inexequivel o Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade cle sua proposta, em prazo a ser ﬁxado, sob pena de desclassificacéio.
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6.6.12 — Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior 0 Pregoeiro abrira o envelope de
habilitacao do licitante primeiro classiﬁcado "sob condicao", considerando o disposto neste subitem.
6.6.13 — Diante da hipotese tratada no subitem 6.6.11 0 Pregoeiro podera, também "sob condir;ao",
negociar diretamente com o classiﬁcado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir melhor proposta, caso nao comprovada a
exequibilidade do licitante anteriormente classificado.
6.6.14 - 0 lance verbal depois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver desisténcia dos lances
ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades constantes deste edital.
6.6.15 - Os licitantes que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serao
considerados desclassiﬁcados, nao se admitindo complernentacao posterior.
6.6.16 - Considerar—se—ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.
6.6.17 - Nao serao adjudicadas propostas com precos superiores aos valores estimados para a
contratagao, constantes da planilha anexa ao Termo de Referencia.
6.6.17.1 - Serao considerados compativeis com os de mercado os precos registrados que forem iguais
ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras da Prefeitura de Morada Nova,
responsavel pela elaboracao e emissao da referida Planilha, assim também, dirimidas as eventuais
duvidas que possam surgir.
6.7 - HABILITACAO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada aceitavel, 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 conﬁrmagao das suas COIICIICOES
habilitatérias, determinadas no item 7.
6.7.1 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope N9.
02 [Documentos de I-Iabilitacao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades no seu contendo e forma, serao considerados inabilitados, nao se admitindo

complementacao posterior.
6.7.2 - Constatado 0 atendimento das exigéncias ﬁxadas no edital, 0 licitante sera declarado vencedor,
sendo—Ihe adjudicado 0 objeto da licitacao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intencao de interposicao de
recurso por qualquer dos demais licitantes.
6.7.3 - Se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a oferta
subsequente, permitida negociacao - subitem 6.6.8 do edital, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo a veriﬁcacao da habilitagao do licitante, na ordem de classificagao, e assim
sucessivamente, até a apuraeao de uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado 0 objeto do certame.
6.7.4 — 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 apresentacao de nova
documentacao ou de nova proposta escoimadas das causas referidas neste artigo.
6.7.5 — 0 Pregoeiro tera a prerrogativa de decidir se o exame dos “documentos de habilitacao" so dara
ao ﬁnal da etapa competitiva de cada item ou ao ﬁnal do julgamento de todos os itens.
6.8 — RECURSOS: Sornente no ﬁnal da sessao, depois de declarado o[s) licitante[s] vencedor[es) do
certame, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motlvadamente, a intencao de interpor
recurso, com registro em ata da sintese das suas razﬁes, facultando-lhe juntar memorials no prazo de

03 (trés) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra—
razfies em prazo sucessivo também de 03 (tres) dias corriclos [que comegara a correr do termino do
prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
6.8.1 - O recurso sera dirigido ao(s) Se-cretario[s) Gestor(es], por intermédio do Pregoeiro, o qual

poclera reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco] dias titeis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo
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subir, devidamente informado, devendo, neste case, a decisao ser proferida dentro do pi/Fa?/.HdIadg®05
(cinco) dias titeis, contade do recebimento do recurso pelo(s) Secretario[s) Gestor[es).
6.8.2 - Nae serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nae habilitado legalmente ou nae identiﬁcado no processo para responder pelo
Licitante.
6.8.3 — Nae sera cencedido prazo para recursos sobre assuntos meramente pretelaterios ou quando
nae justificada a inteneao de interpor 0 recurso pelo Licitante.
6.8.4 - O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeite suspensivo, conforme disposto no § 29 do art.
109 da Lei N9. 8.666/93.
6.8.5 — A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessae do
Pregao, importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitacao pelo
Pregoeiro ao licitante vencedor.
6.8.6 - A peticao podera ser feita na propria sessao e, so oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
ao Pregoeiro o exame dos fates e julgamento imediato do recurso.
6.8.7 - 0 acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos lnsuscetlveis de
aproveitamento.
6.8.8 - Decidido[s) o(s] recurso(s] e constatada a regularidade dos ates procedimentais, o(s)
Secretario(s) Gestor(es) homologara(ao] e precedera[ao) a adjudicacae da(s] proposta[s)
vencedora[s], para determiner a contratacao;
6.8.9 - A intimacao dos atos decisorios da administracao — Pregoeiro ou Secretario[s) —— em sede
recursal sera feita mediante publicacao do ato em jornal oﬁcial ou jornal de grande circulacao regional,
conforme disposto na Lei Municipal.
6.8.10 - Os autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada aos interessados na
Prefeitura Municipal de Morada Nova/CE.
6.9 - ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que
mencionara es licitantes credenciades, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classiﬁcacao, a analise da documentacao exigida para habilitacao e es recursos interpostos, devendo
ser a mesma ebrigateriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e
facultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos trabalhos.
6.9.1 - Ao ﬁnal da sessao, caso nae haja intencao de interposicao de recurso e o preco final seja igual
ou inferior ao previsto para a execucao do service, sera feita pelo Pregoeiro a adjudicacao ao licitante
declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao, apes 0 que, e processo, devidamente instruido,
sera encaminhado:
a) a Procuradoria Geral do Municipio, para fins de analise e parecer;
b] e depois a(s) Secretaria(s) competentes para homelogacao.
6.9.12- O licitante declarado vencedor devera apresentar ao Pregoeiro, no prazo maximo de 48
(quarenta e oite) horas apes e encerramento deste pregao, a proposta escrita do preces
contemplando o lance final efertado - PROPOSTA CONSOLIDADA.
6.9.12.1- A empresa que nao obedecer a clausula 6.9.12 do edital sefrera as penalidades constantes do
art. 87, inciso Ill da Lei 8.666/93 e suas alteracfies.
6.10 - SUSPENSAO DA SESSAO: Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessao mediante motive

devidamente justificade e marcar sua reabertura para outra ocasiae, fazendo censtar esta decisao na
ata dos trabalhos.
6.10.1 — O Pregoeiro podera, para analisar as propostas de precos, os documentos de habilitacao e
eutros documentos, solicitar pareceres tecnices e suspender a sessae para realizar diligencia a fim de
obter melhores subsidies para as suas decisoes.
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6.11 — INDICACAO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado vencedor 0
Licitante que, tendo atendido a todas as exigéncias deste Edital, apresentar a MENOR PRECO POR

LOTE, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
6.11.1 - Nae serao consideradas ofertas eu vantagens nae previstas neste Edital.
Paragrafo Primeirez Encerrada a etapa de lances na hipetese de participacae de licitante
microempresa [ME) eu empresa de pequene porte [EPP), sera observado o disposto nos art. 44 e 45
da Lei complementar n9 123 de 2006, regulamentada pelo Decreto n9 6.204 de 2007 e alterada pela
Lei Complementar n9 147 de 07 de Agosto de 2014.
Paragrafo Segundo: Nessas condicoes, as propostas que se encontrarem na faixa de 5% [cinco por
cente) acima da proposta eu lance de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira

colocada e e licitante ME ou EPP melhor classificado tera o direito de encaminhar uma illtima oferta
para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
Paragrafe Terceiro: Nae sera permiticlo o uso de aparelho celular durante a sessao para censulta,
lances e demais procedimentos relatives ao certame.
Paragrafo Quartoz Nae sera aceito lances inferior a R$ 100,00 [cem reais], do valor do lance
anterior.
7. DOS DOCUMENTOS DE I-IABILITACAO

7.1. Os PROPONENTES deverae apresentar no Envelope n.9 2 — “Documentos de HabiIitacao", que
demenstrem atendimente as exigéncias que sao indicadas a seguir:
7.2. Declaracao expressa, sob as penalidades cabiveis, afirmando a inexisténcia de fates impeditivos
para sua habilitacao neste certame, garantindo ainda estar ciente da ebrigatoriedade de infermar
acerca de ocorréncias posteriores, conforme medelo de declaracae constante do Anexo V deste
Edital.
7.3. Declaracao de que a empresa nae mantém em seus quadros funcionais menores de 18 [dezoito]
anes em trabalhe noturne, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 [quatorze) anos, em
qualquer trabalhe, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 da
Constituicae Federal, Anexo VI deste Edital.
7.4- Apresentar Declaragae de lnexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de Morada Nova

assinada por todos es socies e/ou preprietario da empresa-1,Anexo IX do Edital.
7.5-Case na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verse e ao anverso do
documento, a exigéncia referente a autenticagao de todas as faces do documento fica sem validade.

7.6-Case o documento apresentade seja expedide por lnstituicao que legalmente e com regularidade
permita a sua emissae e consulta pela Internet, e Pregoeiro podera verificar a autenticidade deste
através de censulta junto ae respective site.
7.7-Para a habilitacao iuridica, o licitante devera, nos documentos exigidos neste instrumente
convecatorie, demonstrar a cempatibilidade dos seus ebjetivos sociais com o objeto da licitacao,
podendo ser através do CRC - Certiﬁcade de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de
Morada N ova.
7.8. 0 Certificado de Registro Cadastral podera ser apresentade por licitante inscrito no Cadastro de
Fornecedores do Municipie de Morada Nova, que substituira es documentos referentes as habilitacﬁes
juridica e ﬁscal, excete es documentos enumerades nos incisos Ill e IV do Art. 29 da Lei n° 8.666/93,
desde que, quando da verificacao pelo pregeeiro, seja constatade que a documentacao eﬁda esteja
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devidamente regular, dentro do prazo cle validade previsto para este certame e disponivel no arquivo
e controles do competente cadastro.

A] HABILITACAO IURIDICA
ail.) REGISTRO COMERCIAL, no case de empresa, no registre ptiblico de empresa mercantil da junta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar e registre da Iunta
onde opera com averbagao no registre da Junta onde tem sede a matriz, acompanhado da[s) copia(s)
de[s] CPF e RG do[s) secio(s] da empresa.
a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no registre publico de empresa mercantil da Iunta Comercial, em se tratando
de sociedades empresarias e, no caso de sociedades per agties, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registre da Junta onde opera com averhacao no registre da Junta onde tem sede a matriz,

acompanhad.o da(s] cepia(s) do(s) CPF e RG do[s) socio[s) da empresa..
a.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas Iuridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicie; devendo,
no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registre no Cartorio de Registro das
Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbacao no Cartorie onde tem sede a matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa eu sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo ergae competente, quando a atividade assim 0 exigir.
a.5) REGISTRO NA ORGANIZACAO OAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acompanhado dos seguintes documentos:
I) Ate constitutive eu estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;
II) Comprovacao da composicao dos orgaos de administracao da cooperativa [diretoria e
conselheiros], consoante art. 47 da lei 5.764/71;
III) Ata do fundacao da cooperative:
IV) Ata da assembléia que aprevou o estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;
VI) Regimento dos fundos constituides pelos cooperados com a Ata da assembléia que es aprovou;
VII) Editais das 03 ultimas assembléias gerais extraordinarias.
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Morada Nova, no seu prazo de validade, de acordo com 0 disposto no
item 7.6.
I) O Certiiicado exigido acima é obrigatorio somente para o licitante que queira substituir documento
conforme o estabelecido no item 7.6.

B) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
I11) Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstracfies contabeis do ultimo exercicio social

(2018), ja exiglveis e apresentades na forma da lei, devidamente registrade na Junta Comercial, que
comprovem a boa situacao ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balances provisorios, o balance devera ser acompanhado dos termos do abertura e encerramento do

Livre Diario — estes termos devidamente registrados na Junta Comercial — constando ainda, podendo
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ser atualizados por indices oﬁciais quando encerrados ha mais de tres moses da data de apresentacao
da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteracifies posteriores, e, ou, no caso do
empresa optante pelo simples nacional, declarada em credenciarnento, podera apresentar: copia da
Declaracao de Inforrnacao Socioeconomicas e Fiscais (DEFISJ de Pessoa Juridica e respective recibo de
entrega em conformidade corn o programa gerader de documento de arrecadacao o Simples Nacional;
b.2] Ne caso de sociedade por acﬁes, o balance devera ser acompanhado da publicacao em jornal
oficial, em jornal de grande circulacao e do registre na Junta Comercial;
b.3) No caso das demais sociedades empresariais, o balance devera ser acompanhado dos termos de
abertura e encerramento do Livro Diario — estes termos devidamente registrados na Junta Comercial —
constando ainda, no balance, o numero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha transcrito por
contador registrado no Conselhe Regional de contabilidade e pelo titular on representante legal da
empresa;
b.4) No caso de empresa recém-construida (ha menos de 01 ano], devera ser apresentado 0 balance de
abertura acompanhado dos termos cle abertura devidamente registrado na Junta Comercial, constando
no Balance o ntimero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta
comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselhe Regional de Contabilidade e
pelo titular ou representante legal da empresa.
b.5] CERTIDAO DE NEGATIVA DE FALENCIA OU CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica.
I) No caso da licitante ser ﬁlial tera que apresentar as certidoes de sua ﬁlial e matriz.
II) No caso de cooperativa, esta dispensada a apresentacao da Certidao exigida no item “b.5" acima.
C) REGULARIDADE FISCAL

¢.1) CARTAO NACIONAL ea PESSOA JURIDICA - cur];
c.2) PROVA DE INSCRICAO junto a Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isencao;
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da
sede ou ﬁlial do licitante, expedidos pelos organs abaixo relacionades e dentro dos seus periodos de
validade, devendo es mesmos apresentarem jggalggde dg CNPJ.

1) CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA ne DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO.
II) CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA no ESTADO, ou EQUIVALENTE, REFERENTE A0 ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA no ESTADO;
III) CERTIDAO NEGATIVA ns natures MUNICIPAIS, ou EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE no MUNICIPIO na sens no DOMICILIO no LICITANTE.
c.4) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRFJ OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo de Service [FGTS), da Jurisclicao da sede ou ﬁlial do licitante, devendo o
mesme ter igualdade de CNPJ com es demais documentos apresentades na comprovacao da
regularidade ﬁscal.
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c.5) Prova de situar;:§o regular fiscal perante a Fazenda Nacional [CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014~.htm.

c.6) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 'I’RABAI.I~I]S'I‘AS (CNDTJ, da jurisdigéo da sede ou ﬁlial do
licitante, devendo o rnesmo ter igualdade do CNPJ com os demais documentos apresentades na
comprovagao da regularidade fiscal.
c.7:| Alvara emitido pelo érgéo competente (ALVARA DE FUNCIONAMENTO).
c.8:| Os documentos referentes £1 rcgularidade ﬁscal deveréio apresentar iggglﬂggg de QNEI

ressalvando~se aquele que 0 préprio orgéo emissor declara expressamente no ref:-rrido documento que
ele é vélido para todos os estabelecimentos - sede e ﬁliais da licitante.
c.9) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao consideradas
se forem acompanhados da verséo em portugués ﬁrmada por tradutorjuramentado.
c.10) As certidﬁes de comprovagﬁo de regularidade, exigidas neste edital, que nfio apresentarem
expressamente 0 seu periodo de validade, deveréo ter sido emitidas nos 3!! ljggjntal gigs gggeriorgg Q‘
glam de abe11g[g do cgggmg.

D) QUALIFICAC/10 TECNICA
d.1] Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa jurfdica de direito Pﬁblico ou
Privado, comprovando aptidéo pelo concorrente para desempenho de atividade compativel com 0
objeto da licitagéo lygp especlfigidade para$1113 lote], acompanhado do respectivo Contrato, este
com reconhecimento de firma das assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

E) DEMAIS oocumsmos NECESSARIOS PARA HABILITACAO
e.1) Apresentar memorial fotogréfico Sede da empresa (fachada e partes internas] e algum
documento de égua, luz, teiefone, outros, que comprove 0 funcionamonto da empresa a participante do
certame.

e.1.1] A comprovagéo do documento teré que ser emitido com a mesma razéo social da empresa, n50
serﬁo aceitos documentos de comprovagzio de enderego emitidos em hipotese alguma em nome de
pessoa ﬁsica, mesmos estas sendo s6cio(s] e ou Proprietério da empresa.
Parégrafo Primeiro: Estes documentos deverao ser apresentados em (originais ou cépias), no caso de
cépias, deverao ser autenticadas por tabeliéo, pelo Pregoeiro ou por servidor inttegrante da Equipe de
Apoio, a vista do original, noise casguigyera segEgﬂzad .ﬁtiI
r a abgngra

d0 H amanticidadadg dvumanm
Parégrafo Segundo: Quem prestar declaragéo falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-:51 as penalidades previstas na Iegislagao.
8. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO

8.1 - Até 02 [dois) dias Cite.-is antes da data ﬁxada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
fisica ou juridica poderé solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar 0 ato convocatorio deste
Pregao.
8.1.1 — Decairé do direito de impugnar os termos do edital de licitagéio perante a Adrninistragao a
pessoa que 1150 0 fizer dentro do prazo ﬁxado neste subitem, hipotese em que ta] comunicagtao nﬁo
teré efeito do recurso.
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8.1.2 - A impugnagao feita tempestivamonte pelo licitante néio o impedira de participar do processo
licitatorio até o tréinsito em julgado da decisao a ola pertinente.
8.2 — Somente serao aceitas solicitagoes de esclarecimentos, provicléncias ou impugnagoes mediante
peticéo confeccionada em maquina datilograﬁca ou Improssora eletronica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:
8.2.1 - O endereoamento ao Pregoeiro do Prefeitura de Morada Nova/CE;

8.2.2 - A identiﬁcacao precisa e completa do autor e seu representante legal [acompanhado dos
documentos comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao,
domicilio, numero do documento do identificagao, devidamente datada, assinada e protocolada na
sede da Prefeitura Municipal de Morada Nova/CE, dentro do prazo editallcio;
8.2.3 — O fato e 0 fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos:
8.2.4 — O pedido, com suas especificagoes;
8.3 - A resposta do Municipio de Morada Nova/CE, son-i disponibilizada a todas os interossados
mediante publicagéio do ato em jornal oﬁcial ou jornal de grande circulacélo regional, conforme
disposto na Lei Municipal e constituira aditamento a estas lnstruooes.
8.4 - O aditamento prevaleceré sempre em relagao ao que for aditado.
8.5 — Acolhida a petigéo de impugnacﬁo contra o ato convocatorio que importe em modiﬁcaoao dos
termos do edital seré designada nova data para a realizaoao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragéio néo afetar a formulaoéo das propostas.
8.5.1 — Qualquer modiﬁcagéo neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracéo nflo afetar a formulagao das propostas.
9 — DILIGENCIAS, REVOGACAO E ANULAQ/IO.

9.1- Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o Pregoeiro ou a autoridade superior, poderé
promover diligéncias no sentido de obter esclarccimentos, conﬁrmar informaooes ou permitir sejam
sanadas falhas formais de documentagao que complementem a instrugao do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informagéo que deveria constar originariamente da proposta,
ﬁxando o prazo para a resposta.
9.2 - Os licitantes notiﬁcados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deveréio fazé—lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificagﬁo/inabilitagéo.
9.3 - O Municipio de Morada Nova/CE poderé revogar a licitagao por razoes de interesse publico, no
todo ou em parte ou anular esta licitagéo, em qualquer etapa do processo.

10- DA uoMoLooA<;i-lo E DA An1uo1cA¢Ao
10.1- A adjudicagéio desta licitagﬁo em favor do licitante, cuja proposta do precos ou lance, se houver,
seja classificado em primeiro lugar, caso nao haja interposicao de recurso, é da competéncia do
Pregoeiro, e, caso haja interposigao de recurso, soré so de responsabilidade da autoridade superior
competente do organ do origem desta licitagao, que também promoveré a homologacﬁo.
10.2- No caso de interposigao de recurso, sendo a adjudicacao da competéncia da autoridade superior,
competente do org.-ﬁlo de Origem desta licitagao, decidido o recurso, este homologara o julgamento do
Pregoeiro e adjuclicara o objeto ao vencedor.
103- A autoridade superior competente do orgzf-io de origem desta licitagao so roserva ao direito de
néio homologar ou revogar o presente processo, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e medlante fundamontacéio por escrito.
11- DO CONTRATO
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11.1- O Municipio de Morada Nova, corn a intervoniéncia da Secrotaria Roquisitante, assinaré contrato
com 0 vencedor desta licitagéio. no prazo maximo do 05 (cinco) dias, contados da data da convocacﬁo
expodida por esse orgﬁo, sob pena do decair do direito .1 contrataoﬁo, podendo ser prorrogada
somente uma vez, quando solicitado pola parte, desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito pelo
Contratanto.
11.2- Caso o licitante vencedor so rocuse injustiﬁcadamente a assinar o contrato ou nao apresente
situaoélo regular no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior devoré extinguir os efeitos da
homologagao o da adjudicagao através do ato de rescisao e retornara os autos do procosso ao
Pregoeiro, sem projuizo da apllcacﬁo das sangoes cabiveis.
11.3- O Pregoeiro rotornara as atividades do selegao de melhor proposta o convocara outro licitante.
observada a ordem do qualiﬁcagao e classiﬁcagao, para verificar a suas condi<;6es do habilitacao, e

assim sucessivamente.
11.4- 0 licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar 0 contrato,
deixar do entregar a documentacﬁo exigida neste edital ou apresentar documentagao falsa, ensejar o
retardamento da oxecugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do
contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude ﬁscal, ficaré impedido de licitar e
contratar com o Municipio do Morada Nova e sera descredenciado no cadastro do Municipio, pelo
prazo do até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominagoes legals.
12 - DA DURACAO DO CONTRATO

12.1 - O contrato tera um prazo do vigéncia até 31 do Dezembro do 2019, podendo ser aditado nos
casos provistos no art. 57 da Lei Federal no. 8.666/93 o suas alteraooos postoriores.
13- DA FONTE DE RECURSOS

13.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por
conta da dotagao orgamentéria n9: 1801 13 392 0307 2.048 - Gestéo e Manutengéio da SECRETARIA
DE. CULTURA E TURISMO; elementos do despesas: 3.3.90.30.00 - Material do Consume, 4.4-.90.52.00 Material Permanente; com recursos diretamente arrecadados ou transferidos da PMMN, consignados
no Orgarnento do 2019.
14- DO REAIUSTAMENTO DE PRECO

14.1- N50 havoré reajuste de pregos, podendo ocorrer revisﬁo dos mesmos na hipotose do ocorréncia
do fatos imprevisiveis ou provisiveis, porém de conseqiiéncias incalculaveis durante a gestao
contratual, bem como ocorra majoragao legal de pregos; devendo a contratada se manifestar e,
comprovadarnente, demonstrar o desequilibrio economico - financeiro do contrato, cabendo ao
contratante, justiﬁcadamente, aceitar ou nao, aplicando-so a TJLP - Taxa de Iuros do Longo Prazo ou
outro Indice em vigor, caso essa seja oxtinta.
15. - DA FISCALIZACRO E DAS ALTERAQICIES CONTRATUAIS

15.1 — A ﬁscalizagao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 do 1993, sera
designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos hens e/ou servigos, anotando em
registro proprio todas as ocorrencias rolacionadas a oxecuoéio e determinando o que for necessario a
rogularizagréio do falhas ou dofeitos obsorvados.
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15.2 — A fiscalizacao nﬁo exclui nom reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
tBrCBir0S. por qualquer irregularidade, ainda que resulto do imperfeicoes técnicas ou vlcios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, n.§o implica corresponsabilidaclo da Administracao ou do seus
agentes e prepostos, do conformidado com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes.
15.3 — O representante da Administracao anotara om registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucéio do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios a regularizacao eventualmente envolvidos, doterminando o que for necessario a
regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cablveis.
15.4 - A CONTRATADA ﬁca obrigada a acoitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscirnos ou
supressoes no quantitative do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas
alteracﬁes posteriores.
16- PRAZO, CONDIQOES DA ENTREGA E LOCAL E DA FORMA DE PAGAMI-INTO

16.1. Poderao ser firmados contratos, que seréo tratados do forma autonoma e so submeterao
igualmonte a todas as disposicdes constantes da Lei N9. 8.666/93, inclusive quanto as prorrogagoes,
alteracoes e rescisoes.
16.2. DAS ORDENS DE COMPRAS: Os produtos licitados/contratados serao entregues mediante
expedicéo de ORDENS DE COMPRAS, por parte da administracéo ao licitante vencedor, que indicaréo
os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniéncia e oportunidade administrativa, a
necessidade e disponibilidade ﬁnanceira da CON'I‘RA'I‘ANTE.
16.2.1. A Ordem do Compra emitida conteré os itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo
ser entregue ao beneﬁciario do contrato no seu enderego flsico, ou enviada via fac-simile ao seu
numero do tolefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereco eletronico, cujos dados constem do
cadastro municipal.
16.2.2. O contratado devera entregar os produtos solicitados na Ordem de Compra, oportunidade em
que recebera o atesto declarando o fornecimento. Os produtos sorao entregues nas seguintes
condicoesz
a) Nos locais determinados pela administracao do presente processo licitatorio indicado na Ordem de
Compra;
b] Os produtos deverao ser entregues no maximo em 1,0 ldozl digs, nos locais a serem definidos pela
SECRETARIA REQUISITANTE, a partir da emissao da solicitac;z/‘io.

16.2.3. O aceite dos produtos pelo orgao rocebedor nao exclui a responsabilidade civil do fornecedor
por vicio de quantidade, qualidade ou disparidado com as especificacoes estabolecidas no anexo deste
edital quanto aos produtos entrogues.
16.2.4. Os produtos devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra, observando
rigorosamente as especillcacoes contldas no lnstrumento Convocatorio, no Termo do Referéncia e
observacoes constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnic-as vigentes.

16.2.5. Para os produtos objetos deste cortame, devera ser emitida fatura e nota fiscal em nome do
da(s] unidade[s) gestora[s) do Municipio do Morada Nova/CE.
16.2.5.1. As infonnagoes necessarias para emissao da fatura e nota fiscal doveréio ser requeridas junto
a(s) unidade[s) gestora[s).
16.2.6. No caso do constataciio da inadequacao do produto fornecido as normas e exigéncias
ospecificadas neste edital, na ordem do compra e na proposta voncedora a administracéio os recusara,
devendo ser do irnediato ou no prazo maxirno de 24- (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas
condicoes, sob pena do aplicacélo das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrume@1j1.
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16.3. Os produtos licitados/contratados devorao ser entregues, Dbservando rigorosamente as
especificacﬁes contidas no Termo do Referéncia, nos anexos desse instrumento o disposicoes
constantes de sua proposta do precos, bem ainda as normas vigontes, assumindo o contratado a
responsabilidade pelo pagamento do todos os impostos, taxas e quaisquor onus de origem federal,
ostadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejarn trabalhistas,
previdenciarios, fiscais o comerciais rosultantes do fornecimento que lhes sojam imputaveis, inclusive
com relacao a terceiros, e ainda:
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas oxpensas, no total ou em parte, o objeto em que se
verificarem vlcios, defeitos ou incorreooes;
b) Responsabilizar-so pelos danos causados diretamente .-1 Administracao ou a terceiros, decorrontes
de sua culpa ou dolo na execucao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo orgao interessado.
16.4. O prazo para pagamento serai do até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresontacao da

Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
16.5. O pagamento somente seré efetuado apés 0 atesto, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o dotalhamento dos produtos entregues.
16.5.1. O atesto fica condicionado .1 verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com os produtos efetivamente entregues.
16.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunsténcia que impeca a llquidacao da despesa, 0 pagamento ficaré pendente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao, néio acarretando qualquer onus para a
Contratante.

16.7. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancoes cabiveis, caso so constate que a Contratada:
16.7.1. N50 produziu os resultados acordados;
16.7.2. Deixou do executar as atividades contratadas, ou nélo as executou com a qualidade minima
exigida;
16.8. Antes do pagamento, a Contratante reallzara consulta para veriﬁcar a manutoncao das condicoes
de habilitacao da Contratada. devendo o rosultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo do
pagamento.
16.9. O pagamento ser:-'1 efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta
corrente, na agéncia e estabelecirnento bancario indicado pela Contratada. ou por outro meio previsto
na Iegislacao vigente.
16.10. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
16.11. A Contratante néio se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada. que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
16.12 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, do alguma
forma, para o atraso, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios apurados com base
na variacao do lndice Goral de Precos - Disponibilidade lnterna (IGP-Dl), divulgado pela Fundacao
Getulio Vargas, no periodo compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-so
o critério "pro-rata temporis" para as atualizaciies nos subperiodos inferiores a 30[trinta) dias.
16.13 - Deverao ser emitldas faturas do encerramento ao flndar os vinculos deste Contrato por
esgotamento do objeto, por ﬁnal do prazo ou rescisﬁo contratual.

1614- Sorao descontados de (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores
decorrentes do indenizagroos ou do multas eventualmente re-gis1:radas.
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17- DAS oenlcmcoss DA CONTRATANTE

’1".1.~-,-. ;ﬁ l._. ~.-">“’

17.1. Solicitar a execucao do objeto .1 CONTRATADA através da emissﬁo do Ordem do Compra e ou
Servico.
17.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condicﬁes necessarias an pleno cumprimento das
obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, inclusive com 0 fornecimento de equipamentos e
materials, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alteracﬁos.
17.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através do sua unidade competente, podendo, em decorréncia,

solicitar providencias da CONTRATADA, que atendera ou justificara de imediato.
17.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execucéio do objeto
contratual.

17.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabelecidas neste contrato.
17.6. Determinar o horério da realizacao dos servicos podendo ser variavel em cada local e passlvel de
alteracao, conforme conveniéncia da CONTRATANTE com observéncia das leis trabalhistas.
17.7. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
17.8. lndicar os locais onde sorao entregues/prestados os produtos/servicos.
17.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
17.10. Notiﬁcar a Contratada. por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas
nos servicos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessaries.
17.11. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que comprove 0 correto e tempestivo
pagamento de todos encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execucao deste Contrato.

18- DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
18.1-Entregar os produtos objeto do Contrato do conformidade corn as condicoes e prazos
estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
18.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;
183- Providenciar a imediata correcéo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
184- Arcar com eventuais prejuizos causados .1 Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na ontrega do
objeto contratual.
18.5 - Responder por todas as despesas dirotas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execucao contratual, inclusive as obrigacoes relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo ﬁe] cumprimento das
leis trabalhistas e especlﬁcas do trabalho e legislacéo correlate, aplicaveis ao pessoal ernprogado na
execucao contratual.
18.6 — Prestar imediatamente as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagacoes do carater técnico, hipotese em que serao
respondidas no prazo de 24 [vinto e quatro) horas.
18.7 — Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condicﬁes de defeito
on em desconformidades corn as especiﬁcacoes constantes no Termo do Referéncia, no prazo fixado
pelo Gestor do Contrato.
18.8 — Providenciar a substituicao do qualquer profissional envolvido na execucao do objeto contratual
cuja conduta considerada pela fiscalizaciio da CONTRATAN'l‘E.
K
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18.9 — Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condicﬁes /”"71'
der:r!."-.‘:'
defoito
ou em desconformidades com as especiﬁcacoes constantes no Termo de Referencia, contado da sua
notiﬁcacao.

18.10 — Remover, as suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especiﬁcacﬁes
basicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorréncia do transporte ou acondicionamento,
providenciando a subsﬁtuicao do mesmo, no prazo imediato, contados da notlficacéio que lhe for
entreguo oﬁcialmente.

19- DAS INFRAQIOES E SANQOES ADMINISTRATIVAS
19.1- Adota-se como critério do justica e obediéncia ao principio jurldico da razoabilidade, 0

escalonamonto e tipiﬁcagzao do eventos sancionaveis em editais de pregélo, abaixo descritos,
garantindo o direito de exercicio prévio de ampla dofesa nos processos de sancionamento com o
impedimento de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, atendendo a
recomendacao constante no subitem 9.5.1.1 do Acordéio TCU/Plenario n9 1.793/2011, art; 7° da Lei
10.520/2002, com respectivos prazos de duracao:

7

_,,.-

EVENTOS:

SANCOES QUE soRAo APLICADAS;

l- Forjar arclassificacao como microernpresa ou I
I
I
I
W
I
empresa do pequeno porte para obtencﬁo do 1. impedimento do licitar pelo periodo de, no mlnimo. 1 (um)
tratamento favorecido em licitacoos lncentivadas ou ano.Ac6rdéo TCU/PL n9 3074/2011.
nﬁo.
ll- Descumprir prazos estabelecidos pelo pregoeiro
durante a sessao de licitagao para qualquer 2. impedimento de licitar pelo periodo de, no mlnimo,4[quatro)
manifestacao na sessao pdblica, gerando tumulto e rneses.
atrasos no certame.
p
_
l- . 1
l
,
- ' '
'
,
I Desist“ dofmce sem justiﬁcatwa' dm-ante a $85530 3. impedimento do llcitar pelo perlodo de, no mfnimo, 6 (sols)
publlca ou nao mantiver a proposta na fase de meses
aceitacao.
_
_
lV- Nan apresentar ou delxar do apresentar
_
'
documenumgo sulicitada no edital Ha false de aceitagao 4. impedimento do Ilcitar polo periodo de, no m1'nimo,6 [sels)
da proposta, habilitacao ou na contratacﬁo.
mes“V-A res nt '10 o't _me " I
des
‘I
.
I .
.
P 6 arp p ham ma em
acor como 5 lm ednmentoclellcitar elo er1odode,nomfnimo,1(um]
Edital, ocasionando a frustacéio do certame em qualquer ago P
P P
sentldo.
7
_
_ _
_ _,
_
_
_,
___
_
6. Impedimento do licitar pelo perlodo do no mlnimo 5 [cinco]
Vl- Apresentar documentacao falsa durante a llcltacao ou HD05contratacao.
7. Comunlcar ao Ministérlo Publico Estadual e ou Federal para
_
_
_
_
_,P_apura1;6es de sancfles do ordem penal.
_
_
Vll- Niio manter as condicoes habilitatorias durante a
8. impedimento do llcitar polo periodo de, no minimo, 6 (seis)
execucao do contrato ou da vlgéncia da ata de registro meses
do precos.

Vlll-N50

_

retirar a
nota
ompenho/naoassinatura daA1;a.
__
_

J

'

do

7

9. Impedimento do llcitar pelo periodo de, no mlnimo, 1 [um]

ano10. Mullta de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota do em_penl1o.
7
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11. Advertencia

lX- Entregar o objeto fora do prazo estabelecido no
edital e termo do ruferéncia.

12. Multa de, no rninimo, 0,5 % [meio por cento] por dia de
atraso, aplicada sobre o valor do material nﬁo fornecido,
limitada a 20 [vinte] dias. Apos 0 vlgésimo dia poderé ser

considerada lnexecugéio total ou parcial do objeto.
13. Adverténcia;

X- Nﬁo efetuar a rroca do objeto, quando nofiﬁcado.
durante a contratagﬁo.

14. impedimento de licitar pelo periodo de, no minlmo, 1 (um)
EH10.

15. Multa cle, no minimo, 10% (dez por canto) do valor do
contrato/nota doempenho.

i

16. Adverténcla
17. Multa de. no minimo, 0,5% [meio por cento] por dia do

XI- Substituir o objeto fora do prazo estabelecido.

an-aso, apllcada sobre o valor do material nﬁo substituido,
limitada a 20 [vinto] dias. Apos 0 vigésimo dia podoré ser

considerada inexecugéo total ou pzgcial do objeto.
18. Adverténcia
XlI- Deixar do realizar ou atrasar a lnstalagio

montagem do [s] equlpamento (s) quando previsto

19. lmpedimento de llcitar pelo periodo de, no minimo, 6 [sols]
moses.

edital e termo de referéncla.

20. Multa de, no minimo, 0,5% (meio por cento) por dia de

XllI- Deixar do enoegar documentagﬁo ori gmal
'
exlgl

atraso, aplicada sobre o valor do equipamento.
_
21. Multa de, no mlnlmo, 10% [dez por cento) do valor do
contrato/nota do empenho/valor total estimado para o item ou

neste Edital lggggﬂg do uﬁlizagig da Mgdalidadg do

_£_[ggjg glen-onigg] durante a licitagao ou contratagé
XlV- Comportar~se de modo lnldﬁneo na licitagtﬁo

contratagaio. causando prejulzo a Administragao
demonstrando ofensa ao ordenamento lurldlco,
regramento do edital, aos licitantes, A Adminlstragﬁo e 51

*°¢*§.d.=<\.<.1@_=. _

-

- -

XV- Cometer fraude ﬁscal durante a licitagéo
contrataoéo.
_

lote.
22. Impedimento do llcltar pelo periodo de, no mfnlmo, 2 (dois]

anos.
23. Multa do, no mlnlmo, 10% [dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
24. lmpedimenlo do licitar por 5 (cinco] anos.
25. Multa de, no minimo, 10% (doz por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
26. Comunlcar ao Ministério Poblico Federal e ou Estadual.

v

XVl- Nao rocompor mveis de servigos acordad OS,
quando esgotados os sancionamentos proprios.
regulares e inerentes aos monitoramentos técnicooperaclonal e administrative do gorenciamen
contratual
_
XVlI- Deixar de executar qualquer obrigapio pactua

ou pl"EViStEl em lol e no edital da presente liclmgéo, em
que n50 Sencomine oun-a penalldade.
XVI1I- Nan celebrar contrato, em convocagéo dentro
prazo de validade do proposta.
XIX- Il"lEXQC\l<}§-§0 total, previsto na Lol 8666/93 e Lei

10.520/2002.
XX- lnexecugﬁo parclal do objeto previsto na
8666/93 e Lei 10.520/2002.

27. impedimento dc llcltar com a PMMN pelo perfodo de, no
minlmo. 1 [um] ano.

28. impedimento de licitar corn a PMMN por, no minlmo, 2
(dois) anos.

29. impedimento de Llcltar com o munlclplo de Morada Nova
por, no minimo, 1(um) ano.

30. lmpodlmenro de licitar com a PMMN por, no mlnlmo, 2
[dois) anos.
31. Multa do, no minimo, 20% (vinte por canto] sobre o valor do
contrato/nota cle empenho ou valor da parcela.
32. impedimento do licitar com a PMMN por, no minimo, 1 (um)
EDD.

33. Multa do, no minimo, 10% [doz por cento) sobre o valor
corresgondente a parte nﬁo egcegutada.
_
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XXI- Denogrir ou caluniar equipes técnica e do
pregoeiro,

bem

como pﬁssoas

que

integram

os

processes da PMMN, em razao do denﬁncias sob a
acusagao do direcionamento do certame. sem a

aprosentagao do provas portinentes ou a apresontagao
do provas infundadas, om processo adminlsrratlvo
instaurado.

34. lmpedimento de licitar com a Adminlstraoao Pﬁblica
Federal, Estadual, Municipal, pelo poriodo do 5 (cinco) ano.

_

XXll- Comotor fraudo ﬁscal no recolhimento do
quaisquer trlbutos.

35.Dec1ara:;5o do inidoneidado

XXlll- Demonstrar nao possuir ldonoidado para
contratar com a Admlnlstraoﬁo em virtude do atos

ilicitos praticados.
XXlV-

Frustrar

ou

fraudar,

mediante

ajuste,

combinagao ou qualquer outro expecliente, o carater
~__

36. Declaraoao do inidoneidade

7_
37. Multa do até 20% do faruramento bruto do iilrlmo exercicio
anterior ao da lnstauragao do process-0 administrative.

competitlvo do procedimonto llcltatério pﬁblico.

38. Publlcagao oxtraordinéiria da declsao condenatoria.

XXV~ lmpedlr, porturbar ou fraudar a roalizagao do
qualquer ato do procodimento licitatorlo piiblico.

39. Multa do até 20% do faturamento bruto do iiltimo exercicio
anterior ao da instauragao do processo administrative.
4o. Publicagao ext|"a,or_dlnaria da decisao co_nd_enatoria.

XXVl- Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa

41. Multa de até 20% do faturamento hruito do Ciltimo exercicio

juridica para participar do llcitaoao poblica ou celebrar

anterior ao do instauragao do processo admlnlsrrativo.
42. Publicagao exrraordinaria da decisao condenatoria.
43. Multa dc até 20% do faturamento bruto do ﬁltimo exercfcio
anterior ao da instauragao do processo administrativo.
44. Publicagao oxtraordinéria _da_decis5o condena_t15|'_la.

contrato administrative:

)(XVIl- Manlpular ou fraudar 0 equilibrio economlcoﬁnancoiro dos contratos celebrados
com a administraoao poblica i

19.2- Serfao consideradas injustificados os atrasos nao comunicados tempestivamente e
indevidamente fundamentados, e a aceitaoao da justiﬁcativa flcara a critério da PMMN que devera
examinar a logalidade da conduta da empresa. Comprovado impedimento ou reconhecida forgo malor,
devidamente justiﬁcado e aceito pela PMMN, a licitante vencodora ﬁcara isenta das penalidades
mencionadas.
19.3- Na hipotese da multa atingir o percentual do 10% (dez por cento) sobre 0 valor do contrato, a
PMMN, podera proceder a rescisao unilateral do cornpromisso, hipoiese em que a empresa vencedora
também se sujeitara as sangﬁes administrativas previstas neste Edital. Na ocorréncia do falha maior
podera também ser aplicada a penalidado do Declaragao do Idoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Pi'ib1ica,prevista no art. 79 da Lei n9 10.250/2002.
19.4- As multas porventura aplicadas serﬁo descontadas dos pagamentos devidos pela PMMN ou
cobradas diretamente do empresa penalizada, amigavol on judicialmonte, e poderao ser aplicadas
cumulativamente as demais sangoes previstas neste Edital.
19.5- O licitante/contratado sera informado que osta passive] da aplicagao da sangao e tera o direito
do oxorcer a defesa prévia no prazo do O5(cinco] dias fiteis a contar da sua notiﬁcagao, podendo
ocorrer a juntada do documentos, conforme disposto no art. 38 cla Lei n‘! 9.784/1999.
19.S.1- Transcorrido 0 prazo do defesa prévia com ou sem manifestagao, o processo sera encaminhado
para as analises devidas e para posterior decisao sobre a aplicagao da sangao pela autoridade
superior.
19.6. As multas ser:-T10 recolhidas em favor da Contratanto, no prazo maximo do 10 (doz) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagao enviada pela autorldade competente, ou, quando for o caso,
inscritas na Divide Ativa e cobradas judicialmonte.
19.7. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo sor aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, curnulativamente, sem prejuizo do outras medidas cabivois.
@/
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20- nas Roscisoes CONTRATUAIS
20.1 - A resciséo contratual podera ser:
a] Detorminacla por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
Xll do art. 78 da Lei Federal nil 8.666/93;
lo) Amigével, por acordo entre as partes, mediante autorizagéo escrita o fundamentada da autoridado
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja convoniéncia da Administragao;
c) Em caso do rescisao previsto nos incisos Xll e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja culpa
do COl\l'l‘RA'l‘ADO, sera osta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido.

21- DAS oisposiooss serous
21.1. Fica assegurado a Entidade do Licitagao 0 direito de:
21.1.1. Adiar a data do abertura da presente Licitagao, dando conhecimento aos interessados,
notificando-se, por escrito, as Licitantes que ja tenham retirado o Edital, com a antecodéncia do pelo
menos 24 [vinte e quatro] horas, antes da data inicialmente marcada;
21.1.2. Anular ou rovogar, no todo ou em parte, o presente Pregao, a qualquer tempo, desde que
ocorrentes as hipotoses do ilegalidade ou interosse poblico, dando ciéncia aos interessados;
21.1.3. Alterar as condigoes deste Edital ou qualquer documento pertinonte a este Pregao, ﬁxando
novo prazo, nao inferior a O8 (oito) dias oteis, para a abertura das propostas, a contar da publicagao
das alteragoes.
21.2. A participagao neste Pregao implicaré acoitagao integral e irretratével das normas do Edital e
seus anexos, bem como na observancia dos proceitos legals e regulamentares, ressalvados o direito do
impugnagao e recurso.
21.3. E facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagao, a promogao do
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao
posterior do documento ou informagao que deveria censtar no ato da sessao piihlica.
21.4 A Contratada ficara responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao
patrimonio da Entidade de Licitagao, reparando as suas custas os mesmos, durante a ontrega dos
produtos contratados, sem que lhe caiba nonhuma indenizagao por parte da Entidade do Licitagao.
21.5. Qualquer modiﬁcapao no Edital exige divulgagao pelo mesmo instrumento de publicagfio em que
se deu o texto original, reabrindo-so o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao das propostas.
21.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para 0 primeiro dia i’1til
subsoquente, no mesmo horério e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao
do Pregoeiro om contrario.
21.7. No julgamonto da habilitagao e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos o sua validade juridica, mediante despacho
iundamentado, registrado em Ata acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcacia para fins do
habilitagao e classificagao.
21.8. A homologagao do resultado desta licitaoao nao implicara direito a contrataoao.
21.9. Os licitantes assumem todos os custos do preparagao e apresentagao do suas propostas e a
Adrninistragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemonte da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.
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21.10. O licitante devora mantor preposto, aceito pela Administragao, no local, so for o caso, para
representa-lo na entrega dos produtos.
21.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Eciital e seus Anexos, excluir~se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So so iniciam e vencem os prazos em dias do expediente na
Adminlstragao.
21.12. As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interprotadas em favor da ampliagﬁo da
dispute entre os interessados, atendidos o interesse pﬁblico, sem comprometimento da soguranga e do
regular funcionamento da administragao.
21.13. 0 nao atendimento do exigéncias formais nao essenciais nao importaré no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a aferigao da sua qualidado e a exata comproensao da sua proposta
do pregos durante a roalizagao da sessao pﬁblica deste pregéio.
21.14. A homologagao do presente procedirnento seré de competéncia do[s) Socretario(s) Gestor(es).
21.15. Todas as normas inerentes a contratagéo do objeto deste certame. discriminadas no Anexo l —
Termo do Referéncia deste Edital deveriio ser minuciosamento observadas pelos licitantes quando da
elaboragao do suas propostas.
21.16. As licitantes deverao observar os mais altos padrdes éticos durante 0 processo licitatorio e na
exocugao do contrato, estando sujeitas as sangoes previstas na legislagao brasileira.
21.17. Quaisquer informagoes e copias do edital e anexos poderéio ser obtidas junto so Pregoeiro do
Municipio do Morada Nova, das 08h00min as 13h00rnin (horario local], através dos sites:
yvy_vw.t<;e,_r;g4gov.b1;, 1icitaca_qm_g_@out_I_o_Q1<.corn,b_r
21.18- Todos os documentos apresentades neste certame deverao ser apresentades em original e/ou
por qualquer processo do copia autenticada por tabeliao do notas; nao sera aceito em hipotese
nenhuma, em nenhuma fase do certame, documentos autenticados pela forma eletronica
(AUTENTICAQIAO ELETRGNICA).
21.19 - Todas as declaragoes a serem apresentades neste certame, devoréio ter ﬁrma Reconhecida em
cartorio do responsavel que emitiu as mesmas.
21.20. Independentemonte do declaragao expressa, a apresentagao da proposta implica na acoitagao
plena e total das condigzoes e exigéncias deste edital, na veracidade e autenticidade das inforrnagoes
constantes nos documentos apresentades, e ainda, a inexisténcia de fato impediﬁvo a participagéo da
pessoa juridica, bem como de que devora declare-los quando ocorridos durante 0 certame.
21.21-Quaisquer esclarecimentos serao prestados pelo Pregoeiro, durante 0 expediente normal,
Comissao de Pregéio da Prefeitura Municipal do Morada Nova, localizada a Av. Manool Castro, n9 726,
Centro, no horario das 08:00 até as 11:30 horas, ou através dos telefones (088) 34221381.
22 - D0 FORO

22.1- Fica eleito 0 foro da Comarca do Morada Nova, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrative,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Morada Nova-CE, 30 do abril do 2019.
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Jorge Augusto Cardoso do Nascimonto
Pregoeiro Oficial
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