
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

EDITAL CONVOCAT6RIO
Pregao N° 2019.04.17.1

1a Parte: PREAMBULO

I  EHfflE

a)   DEFINICAO:   Aquisie5o   de   materiais   permanentes   e   equipamentos   e   suprimentos   de   informatica
destinados  ao  atendimento  das  necessidades  das  diversas  Secretarias  do  Munjcipjo  de  Farias  Brito/CE,
conforms especificap5es contidas nos anexus deste Edital.

b) ORDENADORfA) DA DESPESA: Ygor de Menezes e Bezerra -Ordenador de Despesas do Fundo Geral,
Cicero Duarte de Menezes - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educagao,  Sheyla Martins
Alves Francelino - Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Satlde e Cicero Clislenes Rodrigues de
Lima -Ordenador de Despesas do Fundo Munieipal de Assistencia Social.

c) DOTACA0 0RCAMENTARIA:

02 102 12.122.0049.2.022.0000 I                               3.3,90.30.00/4

02 102 12.361.0056.2.026.0000 3.3.90.30.00/4
02 02 12.365,cO56.2.033.0000 3.3.90.30.00/4
03 01 10.122.0030.2.037.0000 3.3.90.30.00/4
03 01 10.302,0032.2.046.0000 3.3.90.30,00/4

10,301`0032.2,040.0000
10.303.0032.2.047.0000 3.3.90.30.00/4.4.90`52.00
10.301.0037.2.042.0000
10.301.0032.2.043.0000

3.3.90.30.00/4.4.90.52.00
5T5TO-.T0T6To7Z:I:Too.52.oo

3,3.90.30.00
08.244.0044.2.060.0000
08.244.0044.2.056.0000

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

08.244.0044.2.062.0000 3.3.90.30.00/4.4.90.52.00
08.244.0044.2.055.0000

d)  PRAZO.  LOCAL  E  FORMA  DE  ENTREGA  DO  OBJETO.I  Os  hens/produtos  serto  entregues  ro  prazo
matmo  de  10  (dez)  dias,  a confer do  recebimento da  Ordem  de  Compra,  de  acordo  com  as  solicitag6es
requisitadas pelo(a) Secretaria/Fundo Munieipal competente, devendo os mesmos ser entregues junto a sede
deste(a),  ou  onde  for  mencionado  na  antedita  Ordem  de  Compra,  ficando  a  Administrae5o  no  direito  de
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria,

0(A)    Pregoeiro(a)    Chcial    do    Munieipio   de    Farias    Brito/CE,    ao   final
firmado(a),  no  use de  suas  atribuie6es  legais,  toma  ptlblieo  que  no  dia  06  de  Maio  de  2019,  na  sede  da

ser:#Prefeitura Municipal de  Farias  Brito,  sito na(o)  Rua Jos6 Alves  Pimentel,  n° 87,  Centre,  Farias  Brito/CE,
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realizada  licita?ao  na  modalidade  Pregao,  do tipo  "MENOR  PREC0  POR  LOTE",  visando  a  aquisieao  do
objeto  supramencionado,  conforms  descrito  no  objeto  deste  Edital  e  seus  anexos,  sendo  recebidos  os
envelopes contendo as propostas de preSos e os documentos de habilita?ao das empresas interessadas, as
09:00  hora§  do  retromencionado  dia.  Este  pmedimento  licitatorio  roger-se-a  pelas  disposi?6es  da  Lei  n°
8f666,  de 21/06/1993,  e suas  alterap6es  posteriores  -Lei  de  Licita§ifes,  da  Lei  n°  8.078,  de  11/09/1990 -
C6digo de Defesa do Consumidor, da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 -Lei que Regulamenta o Pregao,
e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigdes estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

2a Parte: DAS CLALJSuLAS EDITALICIAS

1.0 D0 0BJET0
1.1  A presents licitaeao tern por objeto a Aquisi?ao de materials permanentes e equipamentos e suprimentos
de informatica destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Farias
Brito/CE, conforms especifica?6es contidas nos anexos deste Edital.

2.0 DA PARTICIPACA0 NA LICITACAO
2.1   Podera  participar do  Pregao  qualquer  pessoa juridica  localizada  em  qualquer  Unidade  da  Federacao,
desde que atenda a todas as exigencias constantes deste edital e sells anexos.
2.2 Nao podefao participar da presents licita?ao os interessados que se encontrem em proeesso de fa!encia,
de  dissolu?ao,   de  fusat,   de  cisao  ou  de  incorporacao,   estejam  cumprindo  suspensao  tempefaria  de
participapao em licitapao ou impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Farias Brito, ou tenham
sido declarados inid6neas pare licitar ou contratar com a Administrapao Ptiblica, hem como licitantes que se
apresentem constituidos na forma de empresas em cons6rcio,

3.0 DA APRESENTACA0 DOS DOCUMENTOS
3,1   Cada  licitante  devefa  apresentar,  simultaneamente,  02  (dois)  conjuntos  de  documentos,  a  saber:  de
Proposta de Pregos e de Habilita?ao, vedada a remessa via postal.
3,2  0s  conjuntos  de  documentos  relativos  a  Proposta  de  Precos  e  a  Habilitaeao  deverao  ser entregues
separadamente,  em  envelopes  opacos  e  lacrados,  rubricados  no  fecho  e  identificados  com  o  nome  do
licitante, o ntlmero do CNPJ, o objeto da licitacao e,  respectivamente, os titulos dos contetldos ("Proposta de
Pre?os" e ffDceumentos de Habilitapao"), na forma dos incisos I e 11 a seguir:

I -envelope contendo os relativos a Proposta de Pre€os:
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Pregaon.°2019.04,17.1

0BJETO: AQUISICAO DE  MATERIAIS  PERMANENTES  E EQUIPAMENTOS  E SUPRIMENTOS  DE
INFORMATICA    DESTINADOS    AO    ATENDIMENT0    DAS    NECESSIDADES    DAS    DIVERSAS

SECRETARIAS D0 MUNIciplo DE FARIAS BRITO/CE.
LICITANTE:

ENVELOPE n° 01  (PROPOSTA DE PRECOS)

11 -envelope contendo os documentos de Habilitapao:
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Pregaon.°2019.04,17.1
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OBJETO: AQUISICAO  DE  MATERIAIS  PERMANENTES  E  EQUIPAMENTOS  E  SUPRIMENTOS  DE
INFORMATICA    DESTINADOS    A0   ATENDIMENTO    DAS    NECESSIDADES    DAS    DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNIciplo DE FARIAS BRITO/CE.
LICITANTE:

ENVELOPE n° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITACAO)

3.3 0s documentos necessarios a parficipaGao na presente licitaGao poderao ssr apresentados em original ou
c6pia autenticada por cart6rio competente`
3,4   0s  documentos   necessarios   a  participacao  na   presents  licitagao,   compreendendo  os  documentos
referentes a habilitapao e a proposta de precos e seus anexos, devefao ssr apresentados no idioma oficial do
Brasil.

3.5  Quaisquer  documentos  necessarios  a  participa9ao  no  presente  certame  licitatdrio]  apresentados  em
lingua estrangeira, devefao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial
do Brasil, por tradutor juramentado.
3.6 Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magn6ticos, filmes ou c6pias em
fac-si'm/`/e, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gfaficos ou cafalogos apenas como
forma de ilustrapao das propostas de pregos,
3.7  Qualquer cidadao  podefa  impugnar os  termos  do  presents  edital,  por  irregularidade,  protocolizando  o

pedido ate 2 (dois} dias tlteis antes da data fixada para a realizapao do Pregao, no endere?o discriminado no
preambulo deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a peti?ao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3f 8 Deeaifa do direito de impugnar os termos do presents edital a licitante que nao protocolizar o pedido, em
conformidade  com  o  disposto  neste  edital,  ate  o  segundo  dia  dtil  que  anteceder a  data  de  realiza§ao  do
Pregao, hip6tese em que tal comunicaQao nao tefa efeito de necurso.
3.9 A impugna?3o fejta tempestivamente pelo licitante nao a impedifa de participar do processo licitat6rio ate
o tfansito em julgado da decisao a ela pertinente.
3.10 Acolhida a peti?ao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizapao do certame.

4.0 DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE n° 01)
4.1  0 envelope "Proposta de Precos" devefa conter a relagao dos hens/produtos, sua discrimina?ao conforme
o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos precos em algarismos, para os precos unitarios, e em
algarismo e por extenso, para o valor global da proposta, em uma tlnica via, sem rasuras, emendas, ressalvas
ou entrelinhas, em papel devidamente identificado com o ntlmero de inscrigao no CNPJ ou timbre impresso
do licitante, devendo suas folhas serem  rubricadas e numeradas:
4.1.1   A   indicaQao   da   razao   social   da   empresa   licitante,   o   ntlmero   de   inscri?ao   no   CNPJ   de   seu
estabelecimento e endere?o completo devera ser o que efetivamente  ira  prestar o objeto da  licitacao.  Sac
facultativas as informae6es dos dados referentes ao ntlmero de banco, agencia e conta corrente nesta etapa
da licita?ao, sendo obrigatoria, posteriormente, para a licitante vencedora.
4,2  0s  pre?os  propostos  serao  de  exclusiva  responsabilidade  da  licitante,  nao  lhe  assistindo  o  direito  de

pleitear qualquer alteracao dos  mesmos,  sob  alega?ao de erro,  omissao ou  qualquer outro argumento  nao
previsto em lei, sempre seguindo o ongamento apresentado no Anexo I deste Edital.
4.3 As Propostas de Precos serao consideradas de acordo com os Anexos des{e Edital, per Lote, expressas
em Real (RS), em algarismos, para os preeos unitarios, e em algarismo e por extenso, para o valor global da

proposta, computando todos os custos necessarios para o atendimento do objeto desta licita?ao, bern como
todos  os  impostos,   encargos  trabalhistas,   previdenciarios,   fiscais  e  comerciais,   taxas,   frotes,   seguros,
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deslocamentus de pessoal, e quaisquer outros oustos ou despesas que ineidam ou venham a ineidir direta ou
indiretamente  sobre  o  fomecimento  dos  produtos,  constantes  da  proposta,  abrangendo,  assim,  todos  os
oustos  com  materiais  e  serviaps  necessarios  a  execuQao  do  objeto  em  perfutas  condig6es  de  uso  e  a
manutencao destas condig6es durante o prazo de contrato.
4,4  0 representante do licitante,  que sera credenciado nos termos dos  itens 6.5 e 6.6 deste editalj  devefa
estar  apto  a  formaliear  na  pfopria  sessao,  por  escrito,  Proposta  de  Pregos  que  consubstancie  o  lance
vencedor, se for o caso, segundo o item 8.5 deste edital,
4.5 Juntamente com as propostas comerciais, os interessados deverfro apresentar as seguintes declarae6es,
conforme  mode!os  constantes  no  Anexo  11  do  presents  lnstrumento,  sob  pena  de  desclassificagao  da

proposta:
4.5.1  Declaragao de conhecimento de todos os parametros e elementos dos hens/produtus a serem ofertados
e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
4.5.2 Declara§ao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos.
4.5.3   Declarag5o,   sob   as   penalidades   cabiveis,   de   inexistencia   de   fato   superveniente   impeditivo   da
habilitagao,  ficando  ciente  da  obrigatorfedade  de  declarar  ocorfencjas  posteriores  (art.32,  §2°,  da  Lei  n.a
8`666ro3).
4,6 As declarag6es constantes ne item 4.5 devem esta com firma reconhecida em cartcho, caso conrferio,
devefa ssr apresentado documento (original ou c6pia)  para que seja confrontada a assinatura do sisnatario,
No caso de edpia, devera esta devidamente autenticada por cartorio competente ou esta acompanhado de
original, sob pena de invalidagao do documento.

5.0 DOS DOOuMENTOS DE HABILITACAO (EWELOPE n° 02)
5,1  0 envelope "Documentos  de  Habilitae5o" devefa conter os  seguintes documentos,  em  idioma  nacwhal,
em uma tlniea via, sern rasuras, emendas ou ressalvas, conforme relagao a seguir:
a) C6pia do Cartfro de inscricao no CNPJINF;
b) Cbpia da lnscrig5o Estedual ou Munieipal, se houver;
c) Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Municipal de seu domieilie;
d) Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Estadual de seu domieilie;
e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribuig6es federais;

i) Cehidfro Negativa de Debitos quanto a Divida Ativa da Unifro;
g) Prova de regularidade fiscal junto a Seguridade Social (lNSS) -CND;
h) Prova de regularidede fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviap (FGTS);
i) Certidfro Negativa de D6bitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ~ TST;

j) Ato constitutivo,  estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da sede
do  Licitante, em  se tratande de sociedades comerciais, e,  no caso de sociedades  por ap6es,  acompanhada
de documentos de eleig5o de seus administradores;
k) Registro comeroial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comeroial da sede do
Licitante;

I)   lnscrig5o  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhadas  de  prova  de  diretoria  em
exercicio;
in) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funeienamento ro Pals,

:ir?:rt::1¥#:iLL:i::aTe¥oT=an::i:xa::od,sTrfu::da¥:;:::sou:::damaa,tlwlede¥
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o) Comprovacao de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da Licita?ao, devendo a
comprova?ao ser feita relativamente a data de apresentacao da proposta, mediante apresentapao da Certidao
Simplificada da Junta Comercial da sede do licitante, emitida em  prazo nao superior a 30 (trinta) dias da data
maroada para recebimento dos envelopes.

p)  Comprovapao  de  aptidao  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compativel  em  caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licita§ao,  sendo esta feita  mediante a  apresentapao de atestado(s),
fomecido(s)  por pessoa(s) juridica(s) de direito pdblico ou  privado, com firma(s) devidamente reconhecida(s)
em cart6rio;

q)  Dec!ara?ao emitida pela licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de
18 (dezoito) anos em trabalho notilmo, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi?ao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso Xxxlll, do Art. 70
da Constitui?ao Federal.

5.2 -Os documentos necessarios a habilitapao podefao ser apresentados em original, por qualquer pmesso
de c6pia autenticada par cart6rio competente ou  por servidor da adminjstracao ou  publicacfro em 6rgao da
imprensa oficial (Art. 32 da Lei n° 8.666/1993).

6.0 DO RECEBiMENTo Dos DceuMENTos E DO cREDENCIAMENTo
6.1  A abertura da presents ljcjta?ao dar-se-a em sessao pdblica, dirigjda por urn Pregoeiro, a ser realizada no
endereeo constante do Preambulo, de acordo com a legislacao mencionada no preambulo e o conteddo deste
edital'
6.2  Antes  do  inicio da  sessao,  os  representantes  dos  interessados  em  participar do  certame  devefao  se
apresentar   para   credenciamento   junto   ao   Pregoeiro,   devidamente   munidos   de   documentos   que   os
credenciem a participar desta licita?ao, inclusive com poderes para formula?ao de ofertas e lances verbais.
6.3  No  dia  e  local  designado  neste  edital,  as  09:00  horas,  na  presen?a  dos  representantes  dos  licitantes,
devidamente  credenciados,  e  demais  pessoas  que  queiram  assistir  ao  ate,  o  Pregoeiro  recebera,  em
envelopes   distintos,   devidamente   fechados   e   rubricados   nos   feehos,   as   propostas   de   precos   e   a
documenta?ao exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em ata a presenga dos participantes.
6.4  Depois  de encerrado o  prazo  para  recebimento  dos envelopes,  nenhum  outro  envelope  ou  documento
sera aceito pelo Pregoeiro, salvo as retifica?6es feitas por meio de lances verbais,
6.5 Cada licitante credenciafa representante que sera admitido a intervir nas fases do procedimento licitatorio
e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
6.6 Por credenciamento entende-se a apresenta§ao conjunta dos seguintes documentos:
I - Documento oficial de identidade;
11  -  Documento  que  comprove  a capacidade  de  representa?ao,  na  forma  da  lei,  inclusive  com  outorga  de

poderes  para  formular ofertas  e  lances  verbais  de  prapos  e  praticar todos  os  demais  atos  perfinentes  e
especificos ao Pregao n° 2019.04,17.1, em nome da licitante.
6,6,1  Ca§o o  representante seja sdeio da empresa  licitante com  poderes de representap5o,  sdcioi]erente,
diretor do  licitante ou  titular de  firma  individual,  devefao ser apresentados  documentos  que  comprovem  tal
condi?5o (atos constitutivos da pessoa juridica,  ata de sua elei?ao, etc.),  nos quais estejam expressos seus

:i:i?::;§§!aa#\§ja:nil:::ni§tj°S:;ovae:r;:,:;r::::i;:?S¥:St::mi:drg¥r#e:::i:5s::i::::t#,t;#::at°pepsus%':C:ur%c:,a:::u|%g
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6.6`2.1  Caso seja apresentada procura?ao por instrumento particular, esta deve ser especifica para o Pregao
n°   2019.04.17.1,   e   esta   com   firma   reconhecida   em   carferio,   caso   contfario,   devefa   ser  apresentado
documento para que seja confrontada a assinatura do signatario, sob pena de invalidac5o do documento.
6.6.3 Estes dcoumentos deverao ser apresentados fora dos envelopes,  para que possam ser analisados no
inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de Pro?os". No caso de c6pias, deverao ser
devidamente  autenticadas  por carferio  competente  ou  estarem  acompanhadas  dos  originals,  sob  pena  de
invalida€ao do documento.
6.7  A  nao  apresenta9ao  ou  incorre§ao  insanavel  de  quaisquer  dos  documentos  de  credenciamento  do

preposto  n5o  impedifa  a  parficipa?ao  do  licitante,  mas  impossibilitafa  a  representa?ao,  a  manifesta?ao  e  o
oferecimento de lances verbals pelo licitante durante a sessao do Pnegao,

6.8 No decorrer do pmedimento licitatorio, os licitantes poderfe nomear representantes, caso nao os tenha
feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos exigidos no item 6.6
deste  edital.  Entretanto,  nao  sera  admitida  a  pariicipa?ao de  urn  mesmo  representante  para  mais  de  uma
empresa licitante.

7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITAT6Rlos
7.1  0 Pregao sera realizado pelo Sistema Presencial.
7.2 0 julgamento da licita?ao sera  realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas somente

para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecefa ao criferio do Menor Pre?o por Lote para o objeto do
Edital:

I  - A  etapa  de classificapao de  pre?os  compreendefa  a  ordenacao  das  propostas  de  todas  as  licitantes,
classificacao  injcial  das  propostas  passiveis  de  ofertas  de  lances  verbals,  oferta  de  lances  verbals  dos
licitantes  proclamadas  para tal,  classificaSao final  das  propostas e exame da  aceitabilidade da  proposta da

primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
11  -A  etapa  de  habilita§ao,  declarapao  do  licitante  vencedor e  adjudicapao  compreendefa  a  verifica€ao  e
analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de HabilitaQao" do licitante classificado em

primeiro  lugar,  relativamente  ao  atendimento  das  exigencias  constantes  do  presente  edital,  hem  como  a
declarasao do licitante considerado vencedor do certame e a adjudica?ao,  sendo esta tlltima feita caso nao
ocorra interposi?ao de reourso.
7,3  Apes  a  entrega  dos  envelopes  n5o  cabefa  desistencia,  salvo  por  motivo  justo  decorrente  de  fate
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7,4  Da  reuni5o  para  recebimento,  abertura  e  classifica?fro  das  propostas  e  habilitacao,  sera  lavrada  ata
circunstanciada,   que   mencionafa   todos   os   licitantes,   as   propostas   apresentadas,   as   observaG6es   e
impugnapdes  feitas   pelas  licitantes  e  demais  ocorfencias  que  interessarem  ao  julgamento  da  licitapao,
devendo  ser  assinadas  pelo  Pregceiro  e  Equips  de  Apoio  e  por  todos  os  representantes  dos  licitantes

presentes.
7.5  A  reuniao  mencionada  no  item  anterior  podera  ser  gravada,  pelo  Pregoeiro  e  Equipe  de  Apoio,  por

qualquer meio de reprodu?ao mecanica ou eletr6nica, como a fotogfafica, cinematogfafica, fonogfafica ou de
outra esp6cie. 0 Pregoeiro comunicafa aos licitantes qual o meio de gravaeao estafa utilizando e os registros
decorrentes desta poderao ser utilizados para comprovacao de atos e fatos  nele contidos,  sendo que sera
arquivada por urn periodo de 60 (sessenta} dias apes a data da reuniao.
7,6 0 licitante vencedor sera convcoado a apnesentar a proposta de pne?os definitiva e firmar o instrumento
contratual, do qual fa fa parfe o edital, seus anexos e a respectiva proposta.
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7.7 0 Municipio de Farias Brito se reservafa o direito de efetuar diligencias visando confirmar as informap6es
apresentadas   pelo   licitante  sobre   as  caracteristicas   dos  servigos  ofertados,   Caso  sejam   encontradas
discrepancias entre informac6es contidas em documentacao impressa e na proposta especifica, prevalecefao
as  da  proposta.  Se  manifestadamente inexequiveis,  este fate  implicafa  na desclassificaeao da proposta da
licitante,

8.0 DA FASE DE CLASSIFICACAO DE PRECOS
8.1  Sefao  abertos  os  envelopes  "Propusta  de  Precos"  de  todos  os  licitantes  e  o  Pregoeiro  informafa  aos

participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de pre?os para o fomecimento do(s) objeto(s)
da presente licitapao e os nespectivos valones ofertados para os Letes.
8.1.10 julgamento das propostas sera feito pelo valor do menQr preQo apresentado para os respectivos Lotes
constantes  no  Anexo  I  deste  Edital,  sendo  que  o  licitante  devefa  apresentar  pregos  para  todos  os  itens
especificados no Lote,
8,1.2 A proposta do licitante somente sera valida e classificada para determinado  Lots, com a apresentaSao
de precos para todos os itens constantes no referido Lote.
8.2 0 Pregoeiro fa fa a ordenacao dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os licitantes,
classificando  o  licitante  com  proposta  de  menor  preap  para  o  Lots  e  aqueles  que  tenham  apresentado

propostas em valores sucessivos e superiores em at610% (dez por cento)  relativamente a de menor preco,
para que seus representantes participem dos lances verbais.
8.3 Quando nao forem verificadas no minimo 03 (ties) propostas de pregos nas condi?dos definidas no item
anterior, o Pregceiro classificafa as melhores propostas, ate o malimo 3 (trts), para que seus representantes
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pre?os oferecidos nas propostas escritas.
8.4 Em seguida, gefa dado inicio a etapa de apresentapao de lances verbals, que deverao ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e com presos decrescentes.
8.5   0   Pregoeiro   convidafa   individualmente   os   representantes   dos   licitantes,   de   forma   sequencial,   a
apresentar  lances  verbais,  a  partir  da  proposta  classificada  de  menor  prapo  e  os  demais,  em  ordem
decrescente de preGo.
8.6  S6 sefao aceitos os  lances cujos valories forem  inferiores ao tlltimo lance que tenha sido anteriormente
registradoj nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,  prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.7 Caso n5o mais se realizem lances verbais, sera declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas, exclusivamente pelo criterio de menor pre§o.
8.8  A  desistencia  em  apresentar  lance  verbal,  quando  convceado  pelo  Pregceiro,  implicafa  exclusao  do
licitante  das  rodadas  posteriores  de  oferta  de  lances  verbals,  ficando  sua  tlltima  proposta  registrada  para
classificac5o, no final da etapa competitiva.
8.9  Declarada  encerrada  a  etapa  competitiva e  realizada  a classificac5o  final  das  propostas,  o  Pregcejro
examinara  a  aceitabilidade  do  primeiro classificado,  quanto  ao objeto  e valor,  decidindo  motivadamente  a
respeito.
8.10 Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preeo e os valores estimados para a
contrata?ao.
8.11  Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se reallzem
lances verbals, o desempate se fa fa por sorteio, em ato pdblico, na pfopria sessao do Pregao,
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8.12 Nas situap6es em que nao se realizem lances verbais, ou depois de declarado o eneerramento da etapa
competitiva, ou se a oferta nao for aceifavel ou no exams de oferta subsequente, o Pregceiro podefa negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido prapo melhor para a AdministraSao,
8.13  N5o podefa haver desistencia dos lances ofertados,  sujeitando-se o licitante desistente as penalidades
constantes deste edital.
8.14  Cis  licitantes  que  deixarem  de  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos  no  Envelope  n.0  01

(Proposta  de   Preeos),   ou   os  apresentarem  em   desacordo  com  o  estabelecido   neste  edital,   ou   com
irregularidades,  hem como os que apresentarem  precos excessivos ou  manifestamente inexequiveis,  serao
considerados desciassificados, nao se admitindo complementa?ao posterior.
8.14f 1  Considerar-se-5o pre?os manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbdlicos,  irris6rios ou de
valor zero, incompativeis com os pre?os de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.15   Em  caso  de  divergencia  entre  informap5es  contidas  em  documenta?ao   impressa  e  na   proposta
especifica, prevalecerao as da proposta. Em caso de divergencia entre informa?6es contidas nos documentos
exigidos pelo edital e em outros apresentados, pofem nao exigidos, prevalecerao as primeiras.
8,16 Serao observados os beneficios e direitos contidos na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, no tfamite deste prceedimento.

9.0 DA EASE DE HABILITACA0 E D0 JULGAMENTO
9.1   Efetuados  os  procedimentos  previstos  nos  itens  7,0  e  8.0  deste  edital,  e  sendo  aceifavel  a  proposta
classificada em primeiro lugar,  o Pregoeiro anunciafa a aberfura do envelope referente aos "Documentos de
Habilita€5o" desta licitante.
9.2  Cia  licitantes  que  deixarem  de  apresentar  quaisquer  dos  dcoumentos  exigidos  no  Envelope  n°  02

(Documentos de  Habilita?ao),  ou  os  apresentarem  em  desacordo com  o estabelecido  neste edital,  ou  com
irregularidades, sefao considerados inabilitados, nao se admitindo complementa?ao posterior,
9.3 Constatado a atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor, sendo-Ihe
adjudicado o objcto da licitaQ5oj pelo Pregceiro, caso nao haja inten§ao de interposicao de recurso.
9,4  Se  a  oferta  nao  for  aceifavel  ou  se  o  licitante  desatender  as  exigencias  habilitatorias,  o  Pregoeiro
examinafa a oferta subsequente,  permitida  renegociacao,  verificando  a  sua  aceitabilidade e  pmedendo  a
verifica?ao da habilitapao do licitante,  na ordem de classifica?5o, e assim sucessivamente, ate uma proposta

que  atenda  integralmente  ao  edital,  sendo  a  respectivo  licitante  declarado  vencedor e  a  ele  adjudicado  o
objeto do certame.
9.5  0  licitante deelarado  vencedor do certame devefa apresentar,  na  pr6pria sessao,  Proposta de  Pro?os
formal  que  ratifique  o  dltimo  lance  ofertado,  se  for  o  caso,  E  facultado  ao  Pregoeiro  prorrogar  o  prazo,
motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas.
9,6  Da sessao do  Pregao  sera  lavrada ata cincunstanciada,  que  mencionafa  os  licitantes credenciados,  as

propostas escritas e verbais  apresentadas,  na ordem de classifica§fro,  a analise da documentacao exigida
para  habilitapae  e  os  recursos  interpostos,  devendo  ser a  mesma  assinada,  ao  final,  pelo  Pregoeiro,  sua
Equips de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s) a sessao,
9,7 Ao final da sessao, caso nao haja inten€ao de interposisao de recurso e o pre?o final seja igual ou inferior
ao  previsto  para  a  aquisi?ao  dos  produtos  sera  feita,  pelo  Pregoeiro,  a  adjudica?ao  ao  licitante  declarado
vencedor  do  certame  e  encerrada  a  reuniat).   Posteriormente,  a  processo,  devidamente  instruido,  sera
encaminhado para a(s) Seeretaria(s} competente(s) para homologapao e subsequente contratapao.
9.8 0s envelopes com os documentos relativos a habilitagao dos licitantes nao declarados vencedores sefao
retirados pelos representantes dos licitantes na pfopria sessao. Os remanescentes permanecefao em poder
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do Pregceiro, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes a disposi€ao dos licitantes.  Findo este

prazo, sem qiie sejam retirados, sefao destruidos,

10.0 DOS RECURSOS
10.1  Ao  final  da  sessao,  depois  de  declarado  o  licitante  vencedor  do  certame,  qualquer  licitante  podera
manifestar,  imediata e  motivadamente,  a inten?ao de  interpor recurso,  com  registro em  ata da  sintese das
suas  raz5es,  podendo juntar memorials  no  prazo de 3  (des)  dias  dteis,  ficando  os  demais  licitantes  desde
logo intimadas para apresentar contrarrazdes em  igual  ndmero de dias,  que come?arao a comer do termino
do prazo da recomente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2 0 recurso contra decisao do Pregceiro nao tefa efeito suspensivo.
10.3  A  falta  de  manifesta€ao  imediata  e  motivada  do  licitante  em  recorrer,  ao  final  da  sessao  do  Pregao,
importafa a preclusao do direito de necurso e a adjudicapao do objeto da licita€ao pelo Pregoeiro ao licitante
vencedor.
10,4  A  peti?ao  podefa  ser feita  na  pfopria  sessao  e,  se  oral,  sera  reduzida  a  termo  em  ata,  facultado  ao
Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imedjato do recurso.
10.5 0 acolhimento de recurso importafa a invalidapao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.6  0s  autos  do  processo  administrativo  permanecefao  com  vista  franqueada  aos  interessados  na(s}
respectiva(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origem.
10.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a(s} Secretaria(s)/Fundo(s)
de   origem   homologafa(ao)   o   procedimento   licitatorio   e   adjudicafa(ao)   o(s)   objeto(s)   ao(s)   licitante(s)
declarado(s} vencedor(es) do certame, determinando a contrata?ao da adjudicataria.
10.8  Dos  atos  da  Administrapao  ap6s  a celebra?ao  do(s)  Contrato(s),  decorrentes  da  aplica?5o  da  Lei  n°
8.666/93, caberao:
I - Recurso,  dirigido ao(s)  Secretario(s)  Ordenador(es) de Despesa,  por intermedio do  Pregoeiro,  interposto
no  prazo  de  5  (cinco)  dias  dteis  a  contar  da  intimacao  do  ato,  a  ser  protocolizado  na  sede  da  pfopria
Seeretaria, nos casos de anulapao ou revoga§ao da licitacao, rescisao do Contrato, a que se refere o inciso I
do artigo 79 da Lei n° 8.666/93 ou aplicap5o das penas de adverfencia, suspensao tempofaria ou multa;
11  -Representap5o,  no  prazo de 5  (cinco)  dias  dteis  da  intimapao da decisao  relacionada com  o objeto da
licitapao ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico;
Ill  -  Pedido  de  reeonsidera?ao  de  decisao  do(s)  Secretario(s)  Ordenador(es)  de  Despesa,  no  caso  de
declara?ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra€5o Pdblica,  no prazo de  10 (dez) dias
titeis da intimacao do ato.
10.9  0  recurso  sera  dirigido  a  autoridade  superior,  por intermedio  da  que  praticou  o  ato  recorrido,  a  qual

podefa  reconsiderar sua  decisao,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  tlteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  faze-lo  subir,
devidamente informado, devendo, nests caso, a decisao ser proferida dentro de 5 (cinco) dias tlteis, contados
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (art.109, § 4°, da Lei n° 8.666/93).
10.10 A intima?ao dos atos referidos no inciso I do item  10,8 do edital, excluindo-se as penas de adverfencia
e  multa  de  mora,  e  no  inciso  Ill  do  mesmo  item,  sera  feita  mediante  publicacao  em  Jomal  de  Grande
Circulacao no Estado.
10.11  0s recursos e impugna?dos interpostos fora dos prazos nao sefao conhecidos.

11.0DACONTRATACA0
11.1  As obrigap5es decorrentes  da  presents  licita?5o serao formalizadas  por termo de contrato  especifico,
celebrado  entre  o   Municipio,   representado  pelo(s)   Secretario(s)   Ordenador(es)  de   Despesa  (doravante
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denominedo  Contratante),  e  o  licitante  vencedor  (doravante  denominada  Contratada),  que  observafa  os
termos  da  Lei  n.a 8,666/93,  deste  edital  e demais  normas  pertinentes,  cuja  minuta  foi  submetida  a  exame

pfevio da Assessoria Juridica.
11.2 0 licitante vencedor tefa o prazo de 2 (dois) dias dteis, contados da devida convoca?ao, para celebrar o
referido  Contrato,  do  qual  farao  parte  integrante  o edital,  seus  anexos,  a  proposta  e  demais  documentos
apresentados pelo licitante vencedor.  Em caso de reeusa injustificada,  ser-lhe-a aplicado o disposto no item
17.7 deste Edital,
11.3  Se  o  licitante  vencedor  nao  assinar  o  Termo  de  Contrato  no  prazo  estabelecido  6  facultado  ao(s)
Secretario(s}   Ordenador(es)  de  Despesa  convocar  as  licitantes  remanescentes,   respeitada  a  ordem  de
classificapfro  final  das  propostas,  para  faze-lo  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condiGdes  propostas  pela

primeira classificada, inclusive quanto aos pre?os (descontos), ou revogar a licita?ao,
11.4  lncumbifa a Contratante providenciar, a sua conta,  a publicaGao do extrato do Contrato nos quadros de
aviso dos 6rgaos pdblicos municipais, ate o quinto dia dtil do mts seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no  prazo  de  20  (vinte)  dias  daquela  data,  0  mesmo  procedimento  se  adotafa com  relaSao  aos  possiveis
termos aditivos.
11.5 0 licitante adjudicatario se obriga a manter,  durante toda a execu?ao do Contrato,  em compatibilidade
com as obrigap6es assumidas, todas as condi?6es de habilita?50,
11.6  0  Termo de  Contrato s6  podefa  ser alterado em  conformidade com  o  disposto  no  Art,  65  da  Lei  n.a
8.666/93.

12.0 DA VALIDADE E DA VIGENCIA
12.1  0(s) Contrato(s) resultants(s) da presente licitaeao s6 tefa(ao) validade e eficacia depois de aprovado(s)

pelo(s)  Secrefario(s)  Ordenador(es)  de  Despesa,  conforme  o  caso,  e  publicado(s)  seu(s)  extrato(s)  nos
termos do item  11.4 supra.
12.2 0(s) futuro(s) Contrato(s) tera(ao) vigencia ate 31/12/2019, a contar da data de assinatura, ou enquanto
decomer o fomecimento dos hens/produtos.

13.0 DAS 0BRIGAC6ES CONTRATUAIS
13.1 A Contratante, al6m das obrigapdes nesultantes da observancia da Lei n.a 8.666/93, devefa obedecer as
disposi?dos elencadas na minuta do Termo de Contrato -Anexo a este edital.
13.2  A  Contratada,  alem  das  responsabilidades  nesultantes  da  observancia  da  Lei  n,a  8,666/93,  devefa
obedecer as disposig5es elencadas na minuta do Termo de Contrato -Anexo a este edital.

14.0 DA EXECUCAO D0 CONTRAT0
14.1  0 Contrato devefa ser executado fie!mente pelas  partes,  de acordo com  as clausu!as contratuais e as
normas dispostas na Lei n.a 8.666/93 e altera$6es postehones, hem come legisla?ao pertinente, respondendo
cada uma pelas consequencias de sua inexecueao, total ou paroial.
14.2 Da Dataj Local e Hofario de Entrega dos Produtos:
14.2.1  0s  bens/produtos  devefao ssr entregues  na forma,  prazo,  locais  e  horarios definidos  no  Preambulo
deste Edital.
14.2.2  A  entrega  dos  bens/produtos  deve  se  efetuar de  forma  a  nao  comprometer o  funcionamento  dos
sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de intemupeao, esta devefa estar devidamente
planejada e ssr necessariamente aprovada pelo Ordenador da Despesa.
14.2,3 Em nenhuma hip6tese serao concedidas prorrogac6es de prazo,
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14.2.4 Por ocasifro da entrega dos produtos, o fomecedor devefa apresentar recibo em 02 (duas) vias, alem
das respectivas faturas e Notas Fiscais.
14,2.5  0  bern/produto  que  nao  atender as  especificae6es  do  Edital  e  que  forem  necusados  pelo  servidor
responsavel pelo recebimento no momento da entrega devefa ssr substituido pelo fornecedor no prazo de ate
02(dois) dias dteis, contados do recebimento,
14.2.6  Para os  bans/produtos objeto deste certame,  devera ser emitida  Nota  Fiscal  em  none da  Prefeitura
Municipal de Farias  Brito, com sede na Rua Jos6 Alves Pimentel,  n° 87,  Centre,  Farias Brito -CE, e,  para a
entrega dos produtos deverao ser atendidas as exigencias deste edital.
14,3 A fisca!izacfro do Contrato sera exercida pela Secretaria/Fundo Municipal contratante.
14.4 0 exercicio da fiscalizapao ou o acompanhamento sera exeroido no interesse do Municipio e nao excluj
nem  reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agents ou  preposto,  inclusive perante terceiros,  per

quaisquer  irregularidades,  danos  resultantes  de  imperfei€5o  tctnica,  vicios  redibitorios  e,   na  ocorfencia
destes, nao implica corresponsabilidade do Poder Ptlblico ou de seus agentes e prepostos,
14,5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parie o produto entregue, se em desacordo
com os termos do presente Edital e do respectivo Contrato.
14.6   Quaisquer  exigencias   da  fiscalizacfro  inerentes  ao  objeto  do   Contrato   deverao  ssr  prontamente
atendidas  pela  Contratada,  sem  Onus  para  a  Contratante.  A  Contratada  e  obrigada  a  reparar,  corrigir,
substituir, as suas expensas,  no todo ou em  parts, onde se verificarem vicios, defeitos ou  income?6es, sem

prejuizo da aplicapao das penalidades cabiveis.
14.7   0s   bens/produtos  objetos  da   licitapao  nao  exclui   a   responsabilidade  da   Contratada  pelo  perfeito
desempenho em rela?ao a prazo de entrega, validade e qualidade do(s) mesmo(s).
14.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi?6es contratuais, os acfescimos ou supress6es

que se fizerem necessarios, a criterio da Contratante, respeitando-se os limites previstos na Lei n.a 8.666/93 e
alterac6es  posteriores,  ate 25%  (vinte e cinco por cento)  do valor do  Contrato,  facultada a supressao al6m
deste limite mediante acordo entre as partes.

15[0 DA RESCISA0 D0 CONTRATO
15.1  0 Contrato podefa ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n.a 8.666/93 e
nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas altera¢es posteriores.
15.2 A inadimplencia das clausulas e condiedes estabelecidas no instrumento convocatorio,  pela Contratada,
assegurafa a Contratante o direito de da-lo por rescindido mediante notifica?ao entregue diretamente ou por
via postal, com prova de recebimento.
15,3 0s procedimentos de rescisao contratua!, tanto amigaveis] como os determinados por ate unilateral da
Contratante,  serao  formalmente  motivados,  assegurado contradit6rio  e  a  ampla  defesa,  mediante  pfevia  e
comprovada intima§5o da  interessada  para que,  se o desejar,  apresente defesa  no  prazo  de  10  (dez)  dias
tlteis, contados de sou recebimento e, na higivtese de desistir da defesa, interpor recurso hiefarquico Ilo prazo
de 5 (cinco) dias dteis, contados da intimapto comprovada da decisao rescis6ria.

16.0 D0 PREC0 E DO PAGAMENT0
16.10s preaps Ofertados devem ser apresentadosj com incidencia de lcMS;
16,2  Para  os  negdeios  fechados  sera emitjdo o  Extrato de  Fechamento de  Negdeios  que discrimjnafa  as
condi?des especificas;
16.3 As entregas due produtos deverao obedecer ao contido no Preambulo deste Edital;
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16.4 as pro?os dos bens/produtos objeto da presente licitacao serao cobrados pelo licitante adjudicatario de
acordo com as condig5es estabelecidas no Preg50.
16.5 0s bens/produtos efetivamente fomecidos sefao atestados e pagos,  respectivamente,  pelo Liqujdante e
Ordenador de Despesa da(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origem, cujo endereco sera o de cobran?a das faturas
relacionadas a este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do Termo de Contrato -segundo
modelo constante em anexo deste Edital.
16.6  0 pagamento do  produto  recebido sera efetuado,  a cada entrega,  em  ate 30  (trinta)  dias contados  da
data  do  recebimento  da  Nota  Fiscal,  diretamente  pela  Secretaria/Fundo  de  origem,  atrates  de  cheque
nominal a empresa.

17.0 DAS PENALIDADES
17.1  0  licitante que  ensejar o  retardamento  da  execu?ao  do  certame,  nao  mantiver  a  proposta,  falhar ou
fraudar na exeeu?ao do  Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer declara§ao falsa ou cometer fraude
fiscal,  garantido  o direito  pfevio  da citagao  e  da  amp!a  defesa,  ficafa  impedido  de  licitar e contratar com  a
Administra?ao,  pelo prazo de ate 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determjnantes da punicao
ou ate que seja promovida a reabilita?ao perante a pfopria autoridade que aplicou a penalidade,  sem prejuizo
das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais comina?6es legais,
17.2 A Contratada ficafa, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecueao total ou parcial do
contrato,  erro  de  execu?ao,  execu§5o  imperfeita,  mora  de  execu?ao,  inadimplemento  contratual  ou  nao
veracidade das informae6es prestadas, garantida a pfevia defesa:
I  -  adverfencia,  san§ae  de  que  trata  o  inciso  I  do  art,  87,  da  Lei  n,0  8.666/93,  podefa  ser  aplicada  nos
seguintes casos:
a) descumprimento das obrigapdes e nesponsabilidades assumidas na licita?ao;
b)  outras  ocorfencias que  possam  acarretar transtomos  ao desenvolvimento  dos  servi?os da  Contratante,
desde que nao caiba a aplicacao de san?ao mais grave.
11 -multas (que poderao ssr recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede Arrecadadora de Receitas
Federais,  por  meio  de  Dcoumento  de  Arrecada?ao  Municipal  -  DAM,  a  ser  preenchido  de  acordo  com
jnstrugdes fomecidas pela Contratante) ;
a)  de  10/o  (urn  por cento)  sobre  o  valor contratual  total  do  exercicio,  por dia  de  atraso  na  prestaeao  dos
servieos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b)  de  2%  (dois  per cento)  sobre  o  valor contratual  total  do  exercicioj  por  infrapao  a  qualquer clausula  ou
condi?ao do contrato, nfro especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c)  de  5%  (cinco  por cento)  do  valor contratual  total  do exercicio,  pela  recusa em  corrigir qualquer servi?o
rejeitado, caracterizando+se a recusa, caso a corregao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem a
data da comunicapao formal da rejei§ao;
Ill -suspensfro tempofaria de par(icipapfro em ljcitacao e impedimento de contratar com o Municipio de Farias
Brito, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
lv -declarapae de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraQao Ptlblica, enquanto perdurarem
os  motivos  determinantes  da  puni?fro  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitacao  perante  a  autoridade  que
aplicou  a  penalidade,  depois  do  ressaroimento  a  Administra?ao  pelos  prejuizos  resultantes  e  depois  de
decorrido o prazo da san8ao aplicada com base no inciso anterior.
17.3  No  processo  de  aplicaQao  de  penalidades  e  assegurado  o  direito  ao  contraditorio e  a  ampla  defesa,

garantida nos prazos de 5 (cinco) dias tlteis para as san?6es previstas nos incisos I,11 e Ill do item  17.2 supra
e 10 (dez) dias corridos para a san§ao prevista no inciso lv do mesmo item,
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17.4 0 valor da multa aplicada devefa ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da notificacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de cfedito da
Contratada,  o  valor devido  sera  cobrado  edministrativamente  ou  inscrito  como  Divida  Ativa  do  Munic{pio  e
cobrado mediante processo de execu?ao fiscal, com os encargos correspondentes.
17.5 As sane6es previstas nos incisos Ill e IV do item 17.2 supra, poderao ser aplicadas as empresas que, em
raz5o do contrato objeto desta licita?ao:
I -praticarem atos ilicitos, visando rfustrar os objetivos da licita?ao;
11  -demonstrarem  nao  possuir idoneidade  para contratar com  a Administra?ao  Ptlblica,  em  virtude  de  atos
il icitos praticados;
Ill  -  sofrerem  condena§ao  definitiva  por  praticarem,  por  meios  dolosos,  fraude  fiscal  no  recolhimento  de

quaisquertributos.
17.6 As san§des previstas nos incisos I,Ill e lv do item  17.2 supra pedefao ser aplicadas juntamente com a
do inciso 11 do mesmo item, facultada a defesa pfevia do interessado no respectivo processo,  no prazo de 5

(cinco) dias dteis,
17.7 A  licitante adjudicataria que se  recusar,  injustificadamente,  em firmar o  Contrato dentro do prazo de 5

(cinco) dias dteis a contar da notificapao que lhe sera encaminhada, estafa sujeita a multa de 5% (cinco por
cento)   do   valor   total   adjudicado,   sem   prejiiizo   das   demais   penalidades   cabiveis,   por   caracterizar
descumprimento total da obrigaeao assumida.
17.8  As  san?dos  previstas  no  item  17.7  supra  nao  se  aplicam  as  demais  licitantes  que,  apesar  de  nao
vencedoras, venham a ser convocatas para celebrarem o Temo de Contrato, de acordo com este edital, e
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

18.0 DA DOTACA0 0RCAMENTARIA
18.1   0s  recursos  para  a  execu?ao  do  objeto  da  presente  licita?ao  correfao  a  conta  da(s)  Dota?ao(6es)
Ongamenfaria(s) especificadas no Preambulo deste Edital.

19.0 DISPosl§6ES GERAIS
19.1  As normas que disciplinam este Pregao sefao sempre interpretadas em favor da ampliapao da disputa
entre  os  interessados,  atendidos  os  inteiesses  pdblicos  e  o  da  AdministraQao,  sem  comprometimento  da
seguran€a da contrata?50, Os casos omissos poderao ssr resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessao,
19,2  0  nao  atendimento  de  exigencias  formais  nfro  essenciais  nao  importafa  no  afastamento  do  licitante,
desde qiie sejam possiveis a aferiSao da sua qualidade e a exata compreensao da sua proposta durante a
realizaeao da sessao ptlblica deste Pregao.
19.3 Nenhuma indeniza§ao sera devida as iicitantes pela elaborapao ou pela apresenta?ao de documentasao
referente ac presents edital.
19,4 Na contagem dos prazos estabelecidos nests edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e inclui~se o
dia  do  vencimento,  observando-se  que  sb  se  iniciam  e  vencem  prazos  em  dia  de  expediente  normal  no
Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contfario.
19.5  0(A)  Ordenador(a)  de  Despesa  podefa  revogar  a  presents  licita?ao  por  raz6es  de  interesse  pdb!ico

:¥6:::;a:;#i:lft#iu#o:aTsi::::i%dse%Vide#:n:t#:p:ro::°#o:::b¥ertf:eefte:I:s:u:::e|:ermp::adt:I::nd4ugtadadeLve:n#F
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19.6  Qualquer  modifica?ao  nests  edital  sera  divulgada  pela  mesma  forma  que  se  deu  ao  texto  original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alterap5o nao afetar a
formula?ao das propostas.
19.7  Para  dirimir,  na  esfera judicial,  as  questdes  oriundas  do  presents  edital  sera  competente  o  Foro  da
Comaroa de Farias Brito/CE,
19.8 Na hip6tese de nao haver expedients na data marcada  para o recebimento dos envelopes contendo a
documenta?ao  e  proposta,  a  data  da  abertura  ficafa  transferida  para  o  primeiro  dia  tltil  subsequente,  no
mesmo lcoal e hofario anteriormente estabelecido.
19.9  Quaisquer  divides  porventura  existen{es  ou  ,solicita?6es  de  esclarecimentos  §obre  o  disposto  no
presents  edital   deverao  ssr  objeto  de  consulta,   por  escrito,   ao   Pregoeiro  (endereap   mencionado   no
Preambulo deste  Edital),  ate 5  (cinco)  dias correntes  anteriores a data fixada  para a realizapao do  Pregao,

que serao respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular
encaminhada somente aos que se cadastrarem mediante Termo de Retirada de Edital.  Demais informa?6es

p_odefao ser ,chtidas pelo telefone: (8`8}35441569.
19.10   As   impugna?des   referidas   no   item   3.7   e   os   recursos   mencionados   no   item   10   deste   edital,
eventualmente  interpostos,  serfro  dirigidos  ao  Ordenador  de  Despesa,   por  intermedio  do  Pregoeiro,  e

protocolizados exclusivamente no endere?o mencionado no Preambulo deste edital.
19.110 Cademo do Edital complete podefa ser adquirido de segunda a sexta-feira, de 08:00 as 12:00 horas,
mediante  re€olhimento da importancia de R$ 40,00 (quarenta reais), que devefa ser pa.ga junto ao Setor de
Arrecada?ao do Municipio,  atrav6s de Documento de Arrecadaeao  Municipal -  DAM.  Este valor refers-se ao
Gusto de topia reprogfafica do Edital e seus Anexos.
19.12 Podefao ssr obtidas informa?des, ainda, pelo telefone: (88)35441569.
19.13 0s casos omissos serao resolvidos pelo(s) Ordenador(es) de Despesa, mediante aplica?ao do caput do
art. 54 da Lei n.° 8.666/93.
19.14 0s interessados, ao participarem do Pregao, expressam, automaticamente, sua total concordancia aos
termos deste Edital, n5o podendo alegar, posteriormente, desinformap5o sua ou de representante.
19,15 lntegram o presents Edital os seguintes Anexos:

Anexo I - Termo de Refefencia (Ongamento Basico}
Anexo 11 -Modelos de Dedarae6es
Anexo Ill -Proposta Padronizada
Anexo lv - Minuta do Contrato

Farias Brito/CE,  17 de Abri] de 2019.

j*;11
Luclessian Calixto da Silva Alves
Pregoeiro(a) Oficial do Municipio
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