
PREGAO PRESENCIAL No 2018.05.14.1 

AQuIsIcA0 CE MATERIAL DE coNstRpç4p. 
ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOSC A 
MANuTENcA0 CE DIVERSAS SECRETARIA DESTE 
MUNICIPIO CE ARNEIROZ, CONFORME ANEXOS 
DESTE CERTAME. 

A Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce, através do PREGOEIRO Oficial do Municipio, Sr. 
José Fàbio Antunes de Sousa e sua EQUIPE DE APOIO composta por, Antonio Elvis 
Rhuan AraUjo Feitosa e Ana Lucia Carvalho de Brito, nomeados pela Portaria n °  
062/2018, de 06 de Marco de 2018, torna póblico para conhecimento dos interessados 
que, na data, horário e local abaixo previstos, abrirá licitaçào, na modalidade Pregâo 
Presencial, do tipo menor preço por lote para atendimento do objeto desta licitacâo, de 
acordo corn as condiçOes estabelecidas neste Edital, observadas as disposiçöes contidas 
na Lei Federal n°  8.666/93 e suas alteraçôes posteriores, tie Lei Federal n° 10.520, do 
17107/2002 - Lei que Regularnenta o Pregâo. 

HORARIO, DATA E LOCAL: 
OS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO E PROPOSTAS serão recebidos em sessäo 
publics marcada pars: 

As 0700min. 
Do dia 30 de Abril de 2018. 

No endereço: Sala da Comissão Permanente de LicitacOes, localizada na Praça Joaquim 
Felipe - NO 15, Centro de Arneiroz-Ce. 

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE CE 
TRANSCRIcAO OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREOS 
ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAçAO/ MODELO DE PROCuRAçAO 
ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

1.0 - DO OBJETO 

1.1- A presente licitação tern como AQUISIçAO DE MATERIAL DE CONSTRLJcAO, 
ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENAO DE DIVERSAS 
SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE ARNEIROZ, CONFORME ANEXOS DESTE 
CERTAME. 

2.0- DAS REsTRIçOE5 E coNDlçOEs DE PARTICIPAcAO 

2.1- RE5TRIcOE8 DE PARTIcIPAcAO: 

2.1.1 -  Näo poderá participar empress declarada inidOnea ou cumprindo pens 
suspensão, que Ihes tenham sido aplicadas, por forge da Lei de Licitaçães n 2  8.666, de 



de junho de 1993 e suas alteraçöes posteriores e da Lei do Pregâo n° 10. 
juiho de 2002. 

2.1.2- Nâo poderá participar empresa corn falencia decretada; 
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2.1.3- NAo será admitida a participaçäo de interessados sob a forma de consOrcio ou 
de ernpresas; 

2.1.4- Quando urn dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante 
participar de mais de urna empresa especializada no objeto desta Licitacão, sornente urna 
delas podera participar do certarne Iicitatório. 

2.2- DAS CONDIcOES DE PARTICIPAçA0: 

2.2.1- Podera participar do pregâo qualquer pessoa fIsica elou juridica localizada em 
qualquer Unidade da Federaçâo, desde qua atenda a todas as exigencies constantes 
deste edital e seus anexos. 

2.2.2- Em se tratando de Microernpresa ou de Ernpresa de Pequeno Porte, nos termos da 
Lei Complementar n° 123/2006, para que essa possa gozar dos benefIcios previstos nos 
arts. 42 a 45 da referida Lei e necessário, no ato do credenciarnento do licitante, a 
apresentacAo de Certidâo expedida pela Junta Cornercial, nos termos do art. 80  da IN n° 
103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comércio. 

2.2.3- Caso o proponente enquadrado na condição de microempresa ou ernpresa de 
pequeno porte nâo apresente a certidào, na forma do item anterior, este poderá participar 
do procedimento IicitatOrio, sern direito, entretanto, a fruiçâo dos beneficios previstos nos 
arts. 42 a 45 da Lei Cornplernentar fl. 0  123/2006. 

3.0- DOS ENVELOPES 

3.1- A docurnentaçAo necessária a Proposta de Preços, bern como a Habilitacão, devera 
ser apresentada ao(à) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, 
hora e local indicado no preârnbulo deste Edital, conforme abaixo: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 
(IDENTIFICA(;AO DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREO 
PREGAO PRESENCIAL No 2018.05.14.1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 
(IDENTIFICA(;AO DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 02— DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 
PREGAO PRESENCIAL No 2018.05.14.1 

3.2- E obrigatOria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 
PREQOS. 



3.3- Os Documentos de Habilitaçao e as Propostas de Preços deverao ser a 
par preposto da licitante corn poderes de representaçâo legal, através de 
püblica, ou particular corn firma reconhecida. A nâo apresentacão nâo U 
inabilitaçâo. Na entanto, a representante não paderá pronunciar-se em nome 
salvo se estiver sendo representada par urn de seus dirigentes, que deverE 
cOpia do contrato social e documenta de identidade. 

yi 

3.4- Qualquer pessoa poderé entregar os Documentos de Habilitaçãa e as Pra4tasde 
Preços de mais de uma licitante. PorOm, nenhuma pessoa, ainda que rnuniaae 
procuraçâa, poderé representar mais de uma licitante junta a Cornissão, sob pena de 
exclusâo suméria das licitantes representadas. 

4.0- Dos DOCUMENTOS DE HABILITAAO - ENVELOPE No 02. 

4.1- Os Documentos de Habilitaçao deveräo ser apresentados da seguinte forma: 

4.1.1- Em originals ou publicaçãa em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de 
cópia autenticada ern Cartorio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento 
comprobatório deverá ser exibido exclusivamente em original; 

4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na 
hipôtese do documento não canter expressamente o prazo de validade, deverá ser 
acompanhado de declaracäo ou regulamentacão do ôrgâo emissor que disponha sobre a 
validade do mesmo. Na auséncia de tal declaraçäo ou regulamentacAa, a documento será 
considerado vélido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua ernissAo; 

4.1.3- Preferencialmente, rubricados e nurnerados sequencialmente, na ordem deste 
Edital, da primeira a Ultima página, de modo a refletir seu nümero exato; 

4.2- DA PROPOSTA DE PREO - ENVELOPE No 01. 

4.2.1 - As propostas deverâo ser apresentadas em papal timbrado da licitante, preenchidas 
uma Unica vias datilagrafadasldigitadas au impressas par qualquer processo rnecânico, 
eletrOnico au manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope 
lacrado. 

4.3- AS PROPOSTAS DE PREOS DEVERAO, AINDA, CONTER: 

4.3.1-A razäa social, local da sede e a nümero de inscriçäo no CNPJ da licitante; 

4.3.2- Assinatura do Representante Legal; 

4.3.3- lndicação do prazo de validade das propostas, nâo inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da apresentaçâo das mesmas; 

4.3.4- Preco unitário e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em 
algarismos e par extenso a valor total do lote, ja consideradas, no mesmo, todas as 
despesas, inclusive tributos, taxas, contribuiçôes e demais encargos incidentes direte 
indiretamente no objeto deste Edital; 



4.3.5- PlanlIha de Preços, contendo preços unitários e totals de todos Os itens, constantes 
no ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. 

4.3.6- Correrâo por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar 
de explicitar em sua proposta. 

4.3.7- Ocorrendo divergencia entre as valares propostos, prevateceräo os descritos por 
extenso e, no caso de incompatibilidade entre Os valores unitério e total, prevalecera 0 
valor unitaria. 

4.3.8- Declaraçâo de que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e 
que serâo executados conforme exigéncia editalicia e contratual, e que serâo iniciada 
partir da data de recebimento da ordem de compra. 

5.0-EXIGENCIASPARAHABILITAQAO: 

5.1- HABILITAcA0 JLJRIDICA 	 1 

-------------- 
5.1.1- Cedula de identidade do(a) responsável legal ou signatario(a) da 	

— 
 

£1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, 	-- 
devidamente registrados, em se tratando de saciedades comerciais ou o Registro 
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por açöes, 
acompanhado da ata da assemblela que elegeu seus atuals administradores. Em se 
tratando de sociedades civis, inscricAo do ato constitutivo, acompanhado de prova da 
diretor(a)ia em exercicio. 

5.1.3- PROVA DE lNscRl(;Ao NA: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 

b) Fazenda Estadual (CGF); 

c) Alvará de funcionamento. 

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

5.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicilio ou sede da licitante. 

a) A comprovação de quitaçâo para corn a Fazenda Federal deveré ser feita através da 
Certidão Negativa de Tributos e ContribuiçOes Federais e da Divida Ativa da Uniâo, emitida 
nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 03, de 02.05.2007. 

b) A comprovacAo de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através 
de Certidâo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na DIvida Ativa Estadual; 

c) A comprovacâo de regularidade para corn a Fazenda Municipal devera ser feita através 



5.2.2- Prova de situaçAo regular perante 0 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situaçâo - CRS e; 

/ 	j•• 

5 2 3- Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justiça do 1*alalhb, 
mediante a apresentação de Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, / S 

5.3- QUAUFICAAO TECNICA: 

5.3.1- Atestado fornecido por pessoa juridica de direito páblico ou privado>tM!'f 3 >/ 
identificaçâo e firma reconhecida do assinante, que comprove que o(a) licitante forneceu 
ou esteja fornecendo produtos compativeis em caracterIsticas corn o objeto desta Iicitação. 

5.4- QuALIFIcAçAO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

5.4.1- Tratando-se de Sociedade AnOnima, publicação em Diário Oficial ou jornal de 
grande circulaçAo ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao Ultimo 
exercFcio social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
licitante, corn as respectivas demonstraçöes de Contas de Resultados. Os dernais tipos 
societários deverao apresentar cOpias autenticadas do Balanço Patrimonial. 

5.4.1.1- A licitante com menos de I (um) ano de existéncia apresentará balanço de 
abertura, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado por 
profissional credenciado na forma exigida no item 4.4.1 deste editat. 

5.4.2- Certidão negativa de faléncia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da 
sede da proponente, Justica Ordinária; 

5.5 - OUTRAS EXIGENCIAS 

5.5.1 - Declaraçâo expressa de que atende ao disposto no Art. 7 0 , inciso XXXIII da CF/88. 

5.5.2- Certidäo negativa de débito junto a fazenda municipal da sede da contratante. 

5.6- A documentaçäo deverá ser apresentada ern qualquer processo de fotocOpia, 
obrigatoriamente autenticada em Cartório. Caso a documentação tenha sido emitida pela 
Internet, sO será aceita se for original, se for cOpia devera também ser autenticada em 
CartOrio. 

5.7- Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, corn excecâo 
dos documentos que são válidos para matriz e todas as fihiais. Caso a Empresa seja 
vencedora, será com a sede que apresentou a documentação. 

6.0- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 

6.1- A abertura da presente Iicitação dar-se-I am sessão pUblica, dirigida por um 
Pregoeiro, a ser realizada no endereço constante do Preãmbulo, de acordo com a 
legislação mencionada no preâmbulo e o conteUdo deste edital. 

6.2- Antes do inIcio da sessão, Os representantes dos interessados em participar 



certarne, deverão se apresentar para credenciamento junta ao(a) Pregèiro(a), 
devidamente munidos de documentos que as credenciem a participar desta Idaçó ' 
inclusive corn poderes pare formulação de ofertas e lances verbais. 

6.3- No dia e local designado neste edital, na presença dos representantes dos licitan'teC 
devidarnente credenciados, e dernais pessoas que queirarn assistir ao ato, 0(a) 
Pregoeiro(a) receberé, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos 
fechos, as propostas de preço e a docurnentaçao exigida pare a habilitaçao dos ilcitantes, 
registrando em ate a presença dos participantes. 

6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhurn outro envelope ou 
documento será aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do item 9.5 deste edital. 

6.5- Cada licitante credenciara representante que será admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatorio e a responder par todos os atos e efeitos previstos neste edital, par 
sue representada. 

6.5.1- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APREsENTA(;A0 CONJUNTA DOS 
SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) documento oficial de identidade; 

b) docurnento que comprove a capacidade de representaçäo, na forma da lei, inclusive 
cam outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de preços 
e praticar todos os dernais atos pertinentes ao certame, em name da licitante. 

c) declaraçâo na forma do modelo no 02 do anexo III deste edital. 

d) Para fazer jus aos beneficios previstos na Lei n° 12312006, a licitante terá que juntar aos 
documentos a serern apresentados para credenciamento e, necessariamente no ato do 
credenciamento, declaracâo de que se enquadra na condicâo de ME (Microempresa) ou EPP 
(Empresa de Pequeno Porte), emitida em papel timbrado da empresa pelo(s) sOcio(s) qua 
detenha(m) as poderes de administracão da sociedade, conforme modelo no 03 do Anexo III 
deste edital. 

6.6- Caso 0 representante seja sôcio da empresa licitante corn poderes de representaçao, 
sócio-gerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, deverâo ser apresentados 
documentos que comprovem tal condicão (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ate de sua 
eleiçâo, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigaçöes em decorrencia de tal investidura. 

6.7- Nos demais casos, deverão ser apresentados procuracâo por instrumento püblico ou 
particular, este Ultimo com firma reconhecida em cartOrio e acompanhada de cópia do ato 
de investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de eleição do 
outorgante, etc.), conforme modelo constante do Anexo Ill deste edital. 

6.8- Estes documentos (originals ou cOpias autenticadas em CartOrio) deverAo ser 
entregues fora dos envelopes, para que possam ser analisados no inIclo dos trabalhos, 
antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços". / 



6.9- A nâo apresentaçAo ou incorreçao insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciarnento do preposto não inabilitará o licitante, mas irnpedirá o oferecimento de 
lances verbais pelo licitante durante a sessäo do pregão ate que seja cumprido o disposto 
nos itens 6.5 e 6.6 deste edital, quando for o caso. 

6.10- No decorrer do procedimento IicitatOrio, Os licitantes poderão nornear representantes, 
caso flÜO Os tenha feito, descredenciar Cu substituir Os j6 nomeados, desde que aprespte' 
os documentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, não sera' p N 
partictpação de urn mesrno representante para mais de urna empresa licitante 

70-DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 	 , 

- 7 1- 0 Pregao sera reahzado pelo Sisterna presencial 
' xèjtiF' Y 

7.2- 0 julgarnento da licitaçâo será realizado em apenas urna fase, sendo dividido eiirduaC 
etapas sornente para fins de ordenamento dos trabaihos, e obedecerá ao critério do 
MENOR PREO POR LOTE. 

7.21- A etapa de classificaçâo de preços compreendera a ordenacâo das propostas de 
todas as licitantes, a classificaçâo inicial das propostas passIveis de ofertas de lances 
verbais, a oferta de lances verbais das licitantes proclarnados para tal a classiflcacäo final 
das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da prirneira classificada, quanto ao 
objeto e valor; 

7.2.2- A etapa de habilitacão, declaraçâo da licitante vencedora e adjudicaçäo 
cornpreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope 
"Docurnentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao 
atendirnento das exigéncias constantes do presente edital, bern corno a declaração da 
licitante considerada vencedora do certame e a adjudicaçao, sendo esta ültirna feita caso 
näo ocorra interposiçâo de recurso. 

7.3- Após a entrega dos envelopes nâo caberé desisténcia, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

7.4- Da reuniäo para recebirnento, abertura e classificaçâo das propostas e habilitação, 
será lavrada ata circunstanciada, que rnencionará todas as licitantes, as propostas 
apresentadas, as observaçães e impugnaçöes feitas pelas licitantes e dernais ocorrOncias 
que interessarem ao julgamento da !icitação, devendo ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) 
e Equipe de Apoio e por todos os(as) representantes presentes das licitantes cu por 
representantes entre eles escolhidos, sendo o nürnero mmnimo de dois licitantes; 

7.5- A reunião rnencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo(a) Pregoeiro(a) e 
Equipe de Apoio, por qualquer meio de reproduçâo rnecânica ou eletrônica, como a 
fotográfica, cinernatográfica, fonográfica ou de outra espécie. 0(A) Pregoeiro(a) 
comunicaré as licitantes qual o meio de gravacAo estará utilizando e os registros 
decorrentes desta poderão ser utilizados para cornprovacâo de atos e fatos nele contidos, 
sendo que será arquivada por urn perlodo de 60 (sessenta) dias após a data da reuniâo. 



7.7- 0 MunicIpio de Arneiroz-Ce se reservaré ao direito de efetuar diligéncias visando 
confirmar as informaçOes apresentadas pela licitante sabre as caracterIsticas dos pritsT>, 
ofertados Caso sejam encontradas dtscrepâncias entre informaçöes c9ptici6s em 6 

documentacão impressa a na proposta especifica, prevalecerao asda pr'oposta Se 
inexequiveis, este fato implicará na desclassificação da proposta da licitante 

8.0- DA FASE DE cLAsslFlcAcAo DE PREQOS 

8.1- Serao abertos as envelopes "Proposta de Preço" de todas as licitanteseofa}tv 
Pregoeiro(a) informarâ as participantes presentes quals licitantes apresentaram propoitas 
de preço para a fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitação e as respectivos valores 
ofertados. 

8.2- 0(a) Pregoeiro(a) fará a ordenaçâo dos valores das propostas, em ordem 
decrescente, de todas as licitantes, classificando a licitante com proposta de MENOR 
PRE0 POR LOTE e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos 
e superiores em ate 10,0% (dez par cento) relativamente a de menor preço, para que 
seus(suas) representantes participem dos lances verbais. 

8.2.1 - Quando nâo forem verificadas no minima 03 (trés) propostas de preços nas 
condiçôes definidas no item 8.2, 0(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, ate 
o méximo de 03 (trés), para que seus(suas) representantes participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam as preços oferecidos nas propostas escritas. 

8.2.2- 0(A) Pregoeiro(a) poderá consultar a todas as licitantes que apresentaram 
propostas de preços superiores ao menor preço, se estas desejam participar da fase de 
lances verbais cam preço inferior ao já estabelecido nesta fase. 

8.3- Em seguida, será dado inIcio a etapa de apresentaçAo de lances verbais, que deverão 
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e cam preços decrescentes. 

5.3.1 - 0(a) Pregoeiro(a) convidaré individualmente os(as) representantes das licitantes, de 
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor 
preço e as demais, em ordem decrescente de preço. 

8.3.2- 56 serâo aceitos as lances cujos valores forem inferiores ao ültimo lance que tenha 
sido anteriormente registrado, não sendo aceitos dais ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.3.3- Caso nao mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criteria de menor preço. 

8.3.4- A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado(a) pelo(a) 
Pregoeiro(a), implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances 
verbais, ficando sua ültima proposta registrada pare classificaçäo, no final da etapa 
competitive. 



8.3.5- ApOs 0 encerramento da etapa de lances, 0(a) Pregoeiro(a) verificaráfaxistêhci .1 

de ME e EPP, para Os efeitos do contido na Lei Complementar 12312006j fro en 
coma previsto no item 9 	 - 	/17 

8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificacâo'*Vdat) / 
propostas, 0(a) Pregoeiro(a) examinaré a aceitabilidade da primeira classificada, qaarito 
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.4.1- Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor prego e os valores 
estimados para a contrataçAo. 

8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem 
que se realizem lances verbais, 0 desempate se fará por sortelo, em ato pUblico, na própria 
sessão do PregAo, observado, primeiramente, 0 disposto no item 8.5.1. 

8.5.1- Quando for constatado 0 empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) aplicarà os critérios 
para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte 
forma: 

8.5.1.1 -  Entende-se por empate aquelas situaçOes em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por 
cento) superior ao melhor preço. 

8.5.1.2- Para efeito do disposto no item 8.5.1.1, ocorrendo 0 empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderé 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo 
de cinco minutos, sob pena de preclusâo, situaçâo em que seré adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 

II - NAo ocorrendo a contrataçào da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I deste item, serâo convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipotese do item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o 
exercicio do mesmo direito, tambem todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de 
preclusâo; 

III - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte qua se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso I 
deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

8.5.1.3- Na hipOtese da não contratação nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edital, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 

8.5.1.4- 0 disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicará quando a melhor oferta iniciat não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 



8.5.1.5- Apôs o desempate, poderá o(a) Pregoeiro(a) ainda negociar urn 
caso ela näo atinja a valor de referenda definido pela administração pUblica. 	 I 

- 	 ;•. 	 I. 

8.6- Nas situaçôes em que n5o se realizem lances verbais, ou depois de dec'tàcapt c 

encerrarnenta da etapa competitiva, ou se a oferta nâo for aceitével ou no exarne de oferta 
subseqUente, 0(a) Pregoeiro(a) padera negaciar diretarnente corn a proponente para que 
seja obtido preço meihor para a Adrninistraçâo. 

8.7- Não poderá haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente as penalidades constantes deste edital. 

8.8- As licitantes qua deixarern de apresentar quaisquer dos docurnentos exigidos no 
Envelope n.° 01 (Proposta de Preco), ou os apresentarern em desacordo corn o 
estabelecido neste edital, ou corn irregularidades, bern coma as que apresentarem preços 
excessivos ou manifestarnente inexequlveis, serão consideradas desclassificadas, näo se 
admitindo cornplernentação posterior. 

8.8.1 -  Cansiderar-se-ao preços manifestamente inexequiveis aqueles qua forern 
sirnbólicos, irrisOrios ou de valor zero, incornpatIveis cam as preços de rnercado, 
acrescidos dos respectivos encargos. 

8.9- Ern caso de divergéncia entre informaçães contidas em docurnentacAo irnpressa e na 
proposta especIfica, prevalecerào as da proposta. Em caso de divergéncia entre 
informaçôes contidas nos documentos exigidos pelo edital e ern outros apresentados, 
porém nâo exigidos, prevaleceräo as prirneiras. 

9.0- DA FASE DE HABIuTAcA0 E DO JULGAMENTO 

9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitável a 
proposta classificada ern primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a abertura do 
envelope referente aos "Docurnentos de Habilitacão" desta licitante. 

9.2- As licitantes que deixarern de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
Envelope n° 02 (Documentos de Habilitacao), ou as apresentarern em desacordo corn o 
estabelecido neste edital, ou corn irregularidades, serâo consideradas inabilitados, nâo se 
adrnitinda cornplernentacão posterior, salvo disposto no item 9.2.1. 

9.2.1- Na forma do que dispöe a art. 42 da Lei Cornplernentar n° 123, de 14.12.2006, a 
cornprovaçâo da regularidade fiscal das rnicroempresas e empresas de pequeno porte 
sornente serà exigida para efeito de assinatura do contrato. 

9.2.1.1- Para efeito do dispasto no item acima, as ME e EPP, por ocasiâa de participaçâo 
neste procedirnento ticitatOrio, deverao apresentar toda a dacumentacão exigida para efeita 
de cornprovacão de regularidade fiscal, mesrno que esta apresente algurna restriçãa. 

9.2.1.2- Havendo alguma restriçâo na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado a prazo de 02 (dais) dias Uteis, cantado a partir do momenta ern que a 
proponente for declarada a vencedara do certarne, para regu!arizacãa da docurnentaçâo, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissâo de eventuais certidôes negativas ox 
positivas corn efeito de certidão negativa. 



9.2.1.3- A näo regularização da documentaçao, no prazo previsto no ite 
implicara decadéncia do direito a contratacào, sam prejuizo das sançöes previstàsni 3

- 

81 da Let n° 8.666/93, sendo facultado a Admtnistraçao convocar as Iicftacites - 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitaçäo. 

9.2.1.4- Será inabilitada a licitante que nAo atender as exigências deste edital referentes a 
fase de habilitaçao, bern como apresentar os documentos defeituosos am seu conteUdo e 
forma, e ainda, a ME ou EPP qua nao apresentar a regularização da documentacão de 
Regularidade Fiscal no prazo definido no item 9.2.1 acima. 

9.3- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-Ihe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) Pregoeiro(a), caso não haja 
intencão de interposicão de recurso. 

9.4- Se a oferta näo for aceitável ou se a licitante desatender as exigéncias habilitatórias, 
o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, permitida renegociacäo - item 8.6 do 
edital, verificando a sue aceitabilidade e procedendo a verificaçâo da habilitaçâo da 
licitante, na ordem de classificaçäo, e assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda 
integralmente ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame. 

9.5- A licitante declarada vencedora do certame deverá apresentar, na própria sessâo, 
Proposta de Preço formal que ratifique o Ultimo lance ofertado, se for o caso. E facultado 
ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, motivadarnente, por 24 (vinte e quatro) horas, 
contados da notiflcaçäo realizada na audlencia pUblica do Pregão; 

9.6- Da sessão do Pregâo será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificaçào, a 
anàlise da documentacão exigida para habilitacão e os recursos interpostos, devendo ser a 
mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a), sue Equipe de Apoio e pelos(as) 
representante(s) credenciados(as) des licitantes presentes a sessâo ou por representantes 
entre eles escolhidos, sendo o nümero mmnimo de dois licitantes. 

9.7- Ao final da sessão, caso não haja intencâo de interposicAo de recurso a o preço final 
seja igual ou inferior ao previsto pare a prestaçâo dos servicos, sera feita, pelo(a) 
Pregoeiro(a), a adjudicação a licitante declarada vencedora do certame e encerrada a 
reunião. Posteriormente, o processo, devidamente instruido, sera encaminhado para a 
autoridade competente para homologacão e subseqUente contratacâo. 

9.8- Os envelopes com Os documentos relativos a habilitaçAo das licitantes não declaradas 
vencedoras serào retirados petos(as) representantes das licitantes na própria sessão. Os 
remanescentes permanecerAo em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente lacrados, 
durante 20 (vinte) dies corridos a disposicAo das licitantes. Findo este prazo, sem que 
sejam retirados, serâo destruidos. 

10.0 - DOS RECURSOS 

10.1- Ao final da sessAo, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 



ticitante poderá manifestar, irnediata e motivadarnente, a intencão de interpor recupercorn. 
registro em ata da sintese das suas razôes, podendo juntar mernoriais no pthzpd& 03 

	

(trés) dias, ficando as demais Itcitantes, desde logo, intimadas para apresehtar 	contra- 
razöes em igual nurnero de dias, que corneçarâo a correr do termino klø prazo dp, 
recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos 

10 1 1- 0 recurso contra decisâo do(a) Pregceiro(a) não tera efeito suspensid 

	

' 	 - 

10.1.2- A falta de rnanifestaçâo irnediata e motivada da licitante am recorrer, ao final da 
sessão do Pregão, importarâ a preclusäo do direito de recurso e a adjudicaçâo do objeto 
da licitaçâo pelo(a) Pregoeiro(a) a licitante vencedora. 

10.1.3- A petiçAo poderé ser feita na prOpria sessão e, se oral, será reduzida a termo em 
ata, facultado ao(à) Pregoeiro(a) o exame dos fatos e julgamento irnediato do recurso. 

10.2- 0 acolhimento de recurso irnportará a invalidaçâo apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento. 

10.3- Os autos do processo administrativo permanecerAc na CornissAo de Licitaçâo, corn 
vista franqueada aos interessados. 

10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedirnentais, 0(a) 
Ordenado(a)(a) de Despesas homologará o procedimento licitatOrio e adjudicara o objeto 
a(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) do certame, determinando a convocacAo destas 
pare a assinatura Os respectivos contratos. 

10.5- Os recursos e impugnaçôes interpostos fora dos prazos nâo serâo conhecidos. 

11.0- DAS 0BRIGAç6Es DA EMPRESAVENCEDORA 

11.1- Entregar os produtos junto a Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal de 
Arneiroz, mediante solicitaçAo da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebirnento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo 
corn as especiflcacOes constantes da proposta apresentada. 

12.0 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAQOES 

12.1- Ate 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa fisica ou juridica poderé solicitar esclarecirnentos, providéncias ou 
impugnar o ato convocatOrio deste Pregâo Presencial. 

12.2- Decairá do direito de irnpugnar os termos do edital de Iicitaçâo perante a 
Administraçâo a pessoa qua não o fizer dentro do prazo fixado no subitem acima, hipôtese 
em que tal comunicacAo nâo terá efeito de recurso. 

12.3- A impugnaçAo feita tempestivarnente pela licitante nâo o impedira de participar do 
processo licitatôrio ate o trânsito ern julgado da decisâo a ela pertinente. 



12.4- Somente serão aceitas solicitaçöes de esciarecimentos, pi 
impugnaçOes mediante petição confeccionada em mãquina datilográfica 
eletrônica, em tinta nao lavével, que preencham as seguintes requisitos: 

': - T. vu 
mpressorf of 

a) 0 endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce; 	\' 
b) A identificacâo precisa e completa do autor e seu representante legal 
dos documentos comprobatôrios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, 
profissão, domicIlia, nUmero do documento de identificacão, devidamente datada, assinada 
e protocolada na sede da Comissao de Licitaçâo da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce, 
dentro do prazo legal. 

12.5- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a peticâo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

12.6- Acolhida a petiçâo de impugnaçâo contra o ato convocatório que importe em 
modificaçäo dos termos do edital serà designada nova data para a realizaçâo do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulaçâo das propostas. 

13.0 - DA C0NTRATAcA0 

13.1- Durante o prazo de validade do registro de preços, as empresas detentoras poderâo 
ser convidadas a firmer contrataçOes de fornecirnento, observadas as condicôes fixadas 
neste Edital e nas determinaçöes contidas na legislaçäo pertinente. 

13.2- Aplica-se as contrataçOes de fornecimento decorrentes de registro de preços a 
disposto no CapItulo Ill da Lei Federal n.° 8.666/93, corn suas respectivas alteraçães 
posteriores, no qua couber. 

13.3- Na hipótese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou não 
firmar a contrataçâo no prazo e condicoes estabelecidos, poderá ser firmada contrataçâo 
corn as demais licitantes, convocadas pela ordern crescente de sues classificacOes, ate 
qua uma delas dernonstre interesse, desde que nas rnesrnas condiçöes propastas pela 
primeira colocada e atendidas as especificaçöes e prazos exigidos neste Edital. 

13.4- A contrataçäo resultante do objeto deste Edital reger-se-á ainda pelas normas 
fixadas pelo COdigo de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90. 

14.0 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

14.1- Entregar os produtos junta a Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal de 
Ameiroz-Ce, rnediante solicitaçâo da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) dies 
corridos, a contar da data do recebimento da respective Ordem de Compra, tudo de acordo 
corn as especificaçöes constantes da proposta apresentada. 

15.0 - DO PAGAMENTO 

15.1-0 pagamento será efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias apOs a entrega do objeto 
licitado, rnediante apresentaçâo da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, 
diretamente pela Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce. 



15.1.1- Para fins de pagarnento a empresa contratada devera manter at fti'Ismas 
condiçOes de habilitaçAo, cuja confirmaçao sera feita atraves de consulta ab tRC ougo 
através da Internet nos respectivos sites dos ôrgâos emissores das ceke  .oes 
regularidade fiscal. 

15.2- Havendo erro na note fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a 
da despesa, a pagamento será sustado ate que a Contratada providencie as medidàs 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer Onus para a Secretaria 
Solicitante da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce. 

15.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar as valores correspondentes a 
eventuais multas e/ou indenizaçOes devidas pela Contratada, assegurado a direito ao 
contraditOrio e a ampla defesa. 

16.0 - DAS sANcOEs ADMINISTRATIVAS. 

16.1- Ficará impedido de licitar e contratar corn a Administraçâo, pelo prazo de ate 5 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante 
qua: 

a) Ensejar retardarnento da realizacâo do certame. 
b) Cometer fraude fiscal. 
c) Deixar de apresentar documento exigido para participaçâo no certarne. 
d) Apresentar documento ou declaraçâo falsa. 
e) NAo mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
f) Comportar-se de modo inidOneo. 
g) Cometer fraude na prestacão dos servicos, e 
h) Descumprir prazos. 

16.2- As penalidades serâo obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal 
de Arneiroz-Ce, no caso de suspensâo de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por 
igual periodo, sem prejuIzo des multas previstas no edital e no contrato e das demais 
cominaçOes legais. 

16.3- A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigaçöes, a 
adverténcias, suspensOes e declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administraçâo Püblica, sem prejuizo das sançöes legais na esfera cIvel e criminal, além de 
multas estipuladas na forma a seguir 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre a valor 
b) Multa de 0,3% (trés decimos por cento) 80 dia, ate o trigésimo dia de atraso na entrega 
do objeto dessa licitação, sobre o valor global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
c. 1) Atraso, superior a trinta dias na entrega do objeto dessa licitaçâo. 
c.2) Desisténcia de entregar o objeto dessa licitação. 

16.4- As multas previstas nas alineas anteriores, nâo serão aplicadas de modo cumulativo. 



16.5- 0 valor da multa aplicada será deduzido pela Secretaria Solicitante 
Municipal de Arneiroz-Ce, por ocasiâo do pagamento, momento ern qi 
responsavel pelo mesmo comunicará a CONTRATADA. 

16.6 - As suspensôes referentes aos direitos de licitar e contratar corn a Ada 	H 7 
PUblica serâo aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos 
que a inadimplencia acarretar prejuizos pare a Administração. 

16.7- A declaraçào de lnidoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal de 
Arneiroz-Ce seré aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes, a suspensão 
prevista no item anterior. 

16.8- As sançOes previstas no item 21.7 poderão ser apticadas a CONTRATADA que: 

a) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitaçâo. 
b) Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar corn a Adrninistracâo Póblica, ern 
virtude de atos ilicitos praticados. 

16.9- A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencia total ou 
parcial a outra Empress, sern prévio assentirnento do Orgao/Entidade, enseja sua rescisâo 
cam as consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente. 

16.10- Para aplicacão das sançöes previstas neste tOpico a licitante será subrnetida a 
processo administrativo para apuracão dos fatos, garantidos sempre as direitos prévios da 
citação, da ampla defesa e do contraditOrio, assegurados pela Constituiçao Federal de 
1.988. 

17.0 - DA lNExEcucAo E DA RESCISAO CONTRATUAL 

17.1- A inexecuçâo parcial ou total do Contrato dara ensejo a sua rescisâo, atendido a 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores. 

18.0 - DAS DIsposIçOEs GERAIS 

18.1- Näo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que irnpeca a 
realizacâo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia Util subseqUente, no rnesmo horário anteriormente estabelecido, desde qua 
nâo haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

18.2- Qualquer pedido de esclarecimento em relaçäo a eventuais dUvidas na interpretação 
do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço constante do preâmbulo deste edital. 

18.3- As normas que disciplinarn este Pregâo serâo sempre interpretadas ern favor da 
ampliacão da disputa entre os interessados desde que nâo cornprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratacão. 

18.4- A licitante e responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e 
legitimidade das inforrnacOes e dos docurnentos apresentados em qualquer fase dest$ 
ticitaçâo; 



18 5- Independentemente de declaração expressa, a simples participacAo nesle cert e 
implicara na aceitacâo plena das condiçöes estipuladas no presente edital e sU6rpis o 
normas nele contidas. 

18.6- 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao implicara o afastSrnento—' 
da licitante, desde que seja possIvel a afericâo da sua qualificacâo e a exata compreensão 
da sua proposta, durante a realizacãa da sessâo pUblica de Pregão. 

18.7- E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacao, 
a promoçâo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 

18.8- A autoridade competente poderá revogar a licitacão por razOes de interesse püblico 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulé-la por ilegalidade de ofIclo ou por provocacâo de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

18.9- Na contagem dos prazos estabelecidos rieste Edital e seusAnexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. So se iniciam e vencem Os prazos em dies de 
expediente ao pUblico na Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce. 

18.10- E vedado 80 servidor dos Orgâos e entidades da Administração PUblica, inclusive 
Fundaçöes instituidas ou mantidas pelo Poder Páblico, participar como licitante, direta ou 
indiretamente, par si ou par interposta pessoa, do presente processo licitatorio; 

18.11- A documentacâo apresentada para fins de habilitacão fará parte dos autos da 
licitaçäo e não serã devolvida ao proponente; 

18.12- Todas as declaraçöes solicitadas no presente edital deverâo estar cam Firma 
reconhecida em cartório competente. 

18.13- Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçöes constantes da Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas posteriores alteracOes, bem como da Lei Federal n° 10.52012002 e 
demais normativos legais pertinentes a matéria. 

18.14- 0 resultado deste Pregão será publicado na forma da sue divulgacao. 

19.0 - DO FORO 

19.1- Fica eleito o foro da Comarca de Arneiroz-Ce Estado do Ceará, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que nâo posse ser resolvida pela via 
administrative, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Arneiroz-Ce, 14 de Maio de 2018. 

654 F'O 	rt/f 3 DE 

José Fábio Antunes de Sousa 
Pregoeiro Oficial do Municiplo 


