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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
EDITAL CONVOCATORIO

Pregao N° 2019.05.02.1
1. PREAMBULO
1.1 -Modalidade: Pregfro.

1.2 -Tipo: Menor Preap.

1.3 -Encontra-se aberta na Comissao Permanente de Licitagao da Prefeitura Municipal de Farias Brito,
situada na Rua Jos6 Alves Pimentel, n° 87, Cenfro, Farias Brito/CE, a Licitacao na modalidade Pregat], com a
finalidade de selecionar proposta(s) mais vantajosa(s) objetivando a contrataeao de serviaps a serem

prestados na locaeat) de 2 (dois) veioulos, tipo caminhao, destinados ao atendimento das necessidades da
Secretaria de lnfraestrutura do Municipio de Farias Brito/CE, conforme descrie6es constantes no Anexo I
deste Edital Convocat6rio.
1.4 - 0 Pregat] sera realizado pelo(a) Pregoeiro(a) Oficial Luclessian Calixto da Silva Alves, e sua Equipe de
Apoio.

1.5 -Regem a presente Licitagao as normas contidas neste Edital Convocat6rio, na Lei Federal n° 10,520, de

17/07/02, e, no que couber, na Lei Federal n° 8.666, de 21/06re3, e suas alterae6es posteriores.

1.6 - Para os procedimentos do presente Pregat) sera observado o seguinte:
1.6,1 -Local de Realiza9at): Sala de Reunites da Comissat] Permanente de Licita9ao da Prefeitura Municipal

de Farias Brito, situada na Rua Jos6 Alves Pimentel, n° 87, Centre, Farias Brito/CE,

1.6.2 -Data de recebimento dos envelopes e abertura da Sessao: 16 de maio de 2019.
tl .6.3 - Horario de abertura da Sessao: 09:00 horas.

2. OBJETO
2,1 -Contrata0ao de servi9os a serem prestados na locagat] de 2 (dois) veiculos, tipo caminhao, destinados

ao atendimento das necessidades da Secretaria de lnfraestrutura do Municipio de Farias Brito/CE, conforme
descrig6es constantes no Anexo I deste Edital Convocat6rio.

2.2 - Os serviaps estac devidamente especificados e divididos em Lote(s) constantes no Anexo I deste Edital,
inclusive com o devido ongamento.

3. INFORMAC6ES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITACAO

3.1 -A realizaeao deste procedimento estafa a cargo do(a) Pregoeiro(a) e de sua Equipe de Apoio nomeados
por esta Administragto Pdblica, atraves de Portaria do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal de Farias Brito.

3.2 - As decis6es referentes a este Processo Licitat6rio poderao ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicagao que comprove o recebimento.
3.3 - 0 interessado podefa ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, hem como obter os

elementos, informag6es e esclarecimentos relativos ao Pregao e as condie6es para atendimento das
obrigae6es necessarias ao cumprimento do sou objeto, no enderego acima mencionado, ou atrav6s do fone
(88)3544-1223, de segunda a sexta-feira, no horario de 08:00 as 12:00 horas ou ainda pelo enderego
eletr6nico: www.tee.ce.cov.br.

3.4 - Os pedidos de esclarecimentos de ddvidas em relaeao ao Edital deverao ser encaminhados, por escrito
4ate o 2° (segundo) dia dtil anterior a data da aterfura das propostas.

3.5 - 0 cademo do Edital completo podefa ser adquirido no mesmo enderego referido no preambulo deste, de
segunda a sexta-feira, de 08:00 as 12:00 horas, disponibilizado de forma gratuita ou ainda pelo enderego
~elefronico: www.tee.ce.aov.br.
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
3.6 - Os documentos necessarios a participagao na presente licitagao poderao ser apresentados em original
ou c6pia autenticada por cart6rio competente, nao estando, poderao se-To por Servidor da Administraeao,
mediante vistas ao documento original.
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4.1 - Restri96es
4.1.1 -Empresa declarada inid6nea de acordo com o previsto no Art. 87, inciso lv, da Lei Federal n° 8.666/93,

e que nao tenha a sua idoneidade restabelecida;
4.1.2 -Empresa com falencia decretada ou concordata;
4.1.3 -Empresas em cons6roio.

4.2 - Das Condig6es
4.2.1 -0 licitante tera que oferecer proposta com veiculos disponiveis para os itens que cotar prego junto ao
Lote.

4.3 - Requisitos para Pessoas Juridicas (Documentagao de Habilitagao)
a) Habilitagao Juridica:
a.1 -Conforme o caso, consistira em:
a.1.1 -Registro Comercial, no caso de empresa individual.

a,1.2 -Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ag6es, acompanhado de documentos de eleigao de seus
administradores.

a.1.3 -lnscrigao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.
''a.1.4
-Decreto de Autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

Pals, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir.

b) Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
b.1 -Prova de lnscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b.2 - Prova de lnscri9ao no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao domicilio

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
b.3 -Certjdao Negativa de D6bitos quanto a Divjda Ativa da Uniao;

b.4 -Certidao Negativa de Debitos de Tributos e Contribui96es Federais;
b.5 -Certidao Negativa de D6bitos Estaduais, do domiciljo ou sede do [icitante;
b.6 -Certidao Negativa de D6bitos Municipais, do domicilio ou sede do licitante;

b.7 -Certidao Negativa de D6bitos junto ao lNSS;

b,8 -Certificado de Regularidade de Situagao junto ao FGTS;
b.9 -Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Documentagao Re[ativa a Qualificagao Econ6micolFinanceira:
CertidaoNegativadeFalenciaouconcordataexpedldapelodlstrlbuldordasededapessoaJuridlc:giv
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c.2 -Comprovaeao de capital socl.al minimo de 10% (dez por cento) do valor global da proposta apresentada,

devendo a comprova9ao ser feita relativamente a data de apresentagao da proposta, mediante apresentaeao
da Certiidat> Simplificada da Junta Comeroial da sede do licitante, emitida em prazo nat] superior a 30 (trinta)

dias da data marcada para recebimento dos envelopes.

d) Documentagao Relativa a Qualificagao T6cnica:
d,1 -Comprova9ao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,

quantidades e prazos com o objeto da licitagao, sendo esta feifa mediante a apresentagao de atestado
fomecido por pessoa juridica de direito ptlblico ou privado, com firma reconhecida em cart6rio.
1

e) Outros documentos:
e.1 -Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos.
~e.2 - Declaracao emitida pela Empresa de que nfro possuj em seu quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi9ao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XxxllI, do Art. 7°
da Constituigao Federal (Modelo Constante no Anexo Ill deste Edital).

e.3 - Relaeao explicita, onde constara marca, tipo/espedie, modelo, capacidade minima/tonelada, ano de

fabricacao, ndmero de chassis e ntlmero de placas de licenciamento dos veioulos a serem utilizados na

execugao dos serviaps objeto da presente licitagao, acompanhada a citada relagao de declaragao formal da
disponibilidade de todos os veiculos relacionados, conforme previsao contida no Art. 30, § 6°, da Lei n°
8.666/93, e suas demais alterag6es.
e.3.1.) Os licitantes deverao apresentar em anexo a relagao acima referida, atrav6s de c6pias devidamente
autenticadas por cart6rio competente, os Cerfificados de Registro e Licenciamento dos Veiculos -CRLV.
4.3.1 - Os documentos necessarios a habilitagao poderao ser apresentados em original, por quak]uer

processo de c6pia autenticada por cart6rio competente ou por servidor da administracao ou publicacao em
6rgat] da imprensa oficial (Art. 32 da Lei n° 8.666/1993), sob Dena de invalidacao do documento, e, por
consequencia, inabilita¢ao do licitante.

4.4 - Caso a licitante seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera apresentar Declaracao que

4ffi#¥i!a6:!gs€E.REAFASEDEHABILITAQ4Qi
4.5 -Na forma do que disp6e o Art. 42, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a

comprovacao da regularidade fiscal das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) somente
sera exigida para efeito de assinatura do contrato.
4.6 -Para efeito do disposto no subitem acima, as micrcempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),

por ocasiao de participagac neste procedimento licitat6rio, deverao apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovaeao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrii9at).
4.7 - Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias tlteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a crit6rio da Administragao Pdblica, para a regularizacao da documentagao,

pagamento ou parcelamento do d6bito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiidao negativa.

4.8 - A nao regularizaeao da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadencia do

direitoacontratacao,semprejulzodassane6espreustasnoAI81,daLeln°8666re3,Sendofaoultedogiv

CNPJ NO 07.595.572/0001-00
Rua Jos6 Alves Pimentel, 87 -Centre -CEP. 63.185-000 -Tel: (88) 35441223

22

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifcagao, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagao.
4.9 - Seratt inabilitadas as licitantes que nao atenderem ds exigencias desta Lieitagao referentes a fase de
habilitagao, bern como que apresentarem os documentos defeituosos em sou conteddo e forma, e ainda,
serao inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que nao apresentarem a regularizaeao da
documentagao de Regularidade Fiscal no prazo definido acima.

3.EDHAfr?L?TNAD;%%ESERESTRieoESDEPARTlclpACAODAPEssOAFislcAEDADOcuMENTAeAO
5.1 - Restric6es
5.1.1 - Pessoas Fisicas com processos transitados e julgados em Vara de Execug6es Criminais e

consideradas oulpadas,

i5.2 - Das Condig6es
5.2.1 -0 licitante tera que oferecer proposta com veioules disponiveis para os itens que cotar preco junto ao
Lote.

5.3 - Requisitos para as Pessoas Fisicas (Documenta¢ao de Habilitagao)
a) Habilitagao Juridica:
a.1 -Cedula de ldentidade.

a.2 -Comprovante de endereap, com emissfro nao superior a 3 meses da data de abertura do certame.

b) Documentos relativos a Regularidade Fiscal:
b.1 -Prova de lnscrigao no Cadasfro de Pessoas Fisicas (CPF);
b.2 -Certidao Negativa de Tributos Municipais do domiciljo do licitante.

c) Outros documentos:
c.1 -Declaragao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e sous anexos.
c.2 - Relagat) explicita, onde constara marca, tipo/esp6cie, modelo, capacidade minimaltonelada, ano de
fabricagfro, ntlmero de chassis e ntlmero de placas de licenciamento dos veioulos a serem utilizados na
execugao dos serviaps objeto da presente licitagao, acompanhada a citada relagao de declaragao formal da
disponibilidade de todos os veiculos relacionados, conforme previsao contida no Art. 30, § 6°, da Lei n°

8.666re3, e suas demais alterag6es.
`c.2.1.) Os licitantes deverfro apresentar em anexo a relagao acima referida, atraves de c6pias devidamente
autenticadas por cart6rio competente, os Certificados de Regisfro e Lieenciamento dos Veiculos -CRLV.
5.3.1 - Os documentos necessarios a habilitaeat] poderao ser apresentados em original, por qualquer

processo de c6pia autenticada por cart6rio competente ou por servidor da administragao ou publicagao em
6rgat) da imprensa oficial (Art. 32 da Lei n° 8.666/1993), sob pena de invalidacao do documento, e, por
consequencia, inabilitagao do licitante
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`6.1,2 -Os envelopes deverao ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Farias Brito
Pregao N.° 2019.05.02.1

Envelope N.° 1 -Proposta Comercial
Proponente:............,...............,........,.......,,.,.,.,,.........,.....,.,...,...,.............

Prefeitura Municipal de Farias Brito
Pregao N .a 2019.05.02.1

Envelope N.a 2 -Documentos de Habilitagao
Proponente:............,..,,.....,............,.............,..

6.2 - 0 Municipio de Farias Brito nao se responsabilizara por envelopes de "Proposta Comercial" e
"Documentagao de Habilitacao" que nao sejam entregues ao(a) Pregoeiro(a) designado, no local, data e
horario definidos neste Edital.

`'7. DOS PROCED[MENTOS

7.1 -Na data e hora marcadas neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) procedefa ao credenciamento e identificagao

dos representantes das empresas proponentes, declarando aberta a sessao do Pregao, oportunidade em que
nao mais aceitafa novos interessados, dando inicio ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta
Comercial e os Documentos da Habilitagao.
7.1.1 -A documentacao para CREDENCIAMENTO dos interessados sera:

a) Para Pessoas Juridicas
a.1) Contrato Social ou equivalente, Carteira de ldentidade ou outro documento oficial com foto, caso o
credenciado seja o proprietario. Caso o credenciado nao seja o proprietario, devera apresentar tamb6m

procuragao por jnstrumento ptlblico ou particular, este dltimo com firma reconhecida e com poderes
especificos para o Certame PREGAO n° 2019.05.02,1 (Modelo Constante no Anexo 11 deste Edital).
a.2) Declaragao de lnexistencia de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitagao (Modelo Constante no
Anexo lv deste Edital).

b) Para Pessoas Fisicas
b.1) Carteira de ldentidade ou outro documento oficial com foto, caso o credenciado seja o licitante. Caso o

credenciado nao seja o licitante, devera apresentar tamb6m procura9ao por instrumento pdblico ou particular,

este tlltimo com firma reconhecida e com poderes especificos para o Certame PREGAO n° 2019.05.02.1
\'Modelo Constante no Anexo 11 deste Edital);

b.2) Declaracao de lnexistencia de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitagao (Modelo Constante no
Anexo lv deste Edital).
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7.2 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais o(a) Pregoeiro(a) desclassificara, fundamentadamente,
`'as propostas que nao atenderem as exig6ncias do Edital, bern como as que ofertarem pregos manifestamente
inexeqdiveis.

7.3 - O(A) Pregoeiro(a) classificara o autor da proposta de menor prego por Item e aqueles que tenham

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores, em ate 10°/o (dez por cento) da proposta de
menor prego, para participarem da etapa de lances verbais.
7.3.1 -Se nao houver, no minimo, 03 (ties) propostas de pregos nas condig6es definidas no item anterior,
o(a) Pregoeiro(a) classificafa as melhores propostas subseqtlentes, ate o maximo de 03 (ties), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos nas propostas
apresentadas.
7.3.2 -Os proponentes deverao apresentar pregos para os itens especificados no Anexo I, sendo condigao de
classificagao de sua proposta comercial.
7.4 -Ap6s a classificagao das propostas para a participagao na etapa de disputa de pregos, o(a) Pregoeiro(a)
clara seqt]encia ao processo de Pregao comunicando, na data e hofario definido no Edital, os licitantes
classificados.

7.5 - 0 julgamento das propostas sera feito pelo valor do menor prego apresentado para o(s) Lote(s)
constante(s) no Anexo I deste Edital.

7.6 -0 valor inicial dos lances correspondera ao menor preco ofertado na etapa de abertura das propostas.
7.7 - Aos licitantes classificados, sera dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e

sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preap e os
demais.
``7.8
- Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condic6es, ficarem empatadas, sera realizado

sorteio em ato pdblico, para definir a ordem de apresentagao dos lances.
7,9 - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicara na

exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na manutengao do dltimo prego apresentado pelo licitante,

para efeito de posterior ordenacao das propostas.
7.10 -Ao final da etapa de disputa de pregos, o(a) Pregoeiro(a) indagara aos licitantes se algum dos mesmos
deseja interpor recurso. Em caso afirmativo o licitante devera informar a motiva9ao do recurso e o(a)

Pregoeiro(a) decidira se acatara ou nao. Caso nao seja manifestado o interesse de interposigao de recurso

nesse exato momento ocorrefa a decadencia do direito de recurso e, consequentemente, o(a) Pregoeiro(a)
adjudicara o objeto da licitagao ao vencedor.

7.11 -Da reuniao, lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serao registrados todos os atos do procedimento e

as ocorfencias relevantes e que, ao final, sera assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pela Equipe de Apoio e pelos
licitantes.

7.12 -Havendo recurso, o mesmo devefa ser encaminhado por escrito, em ate 03 (ties) dias tlteis conforme
previsto neste Edital. Os demais licitantes poderao apresentar contra-raz6es em prazo igual, 0 envio do
recurso fora deste prazo nao sera considerado e o objeto da licitagao adjudicado, pelo(a) Pregoeiro(a), ao

vencedor. Os recursos sefao decididos no prazo de 03 (ties) dias tlteis a contar do recebimento das contra-

raz6es ou do decurso do prazo.
7,13 -Ap6s o julgamento dos eventuais recursos, o(a) Pregoeiro(a) devera enviar o resultado via correios aos
licitantes, comunicando o vencedor da disputa.

7.14 -A Comissao verificafa a existencia de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP),
o cumprimento do constante na Lei Complementar n° 123/2006, procedendo na forma dos subitens abaixo.
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7.15 -Caso a proposta classificada em 10 lugar nao seja ME ou EPP, a Comissao procedera de acordo com o
seguinte:

7.15.1 -Fica assegurada, como criterio de desempate (Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de

2006), prefetencia de contratagao para as ME e EPP,
7.15.2 -Entende-se por empate aquelas situac6es em que as propostas apresentadas pelas microempresas
`'e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5°/o (cinco por cento) superiores a proposta melhor

classificada, depois de ordenadas as propostas de pregos em ordem crescente dos pregos ofertados.
7.15.3 -Para efeito do disposto no subitem 7.15.1, ocorrendo empate, a Comissao procedera da seguinte

'forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de preeo
inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em que sera classificada em primeiro lugar e

consequentemente declarada vencedora do certame;
b) nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea anterior,
serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 7.15.2, na ordem
classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito.

7.15.4 -No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.15.2, sera realizado sorteio entre elas para

que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova proposta de pregos, que devera ser registrada
em ata.
7.15.5 -Na hip6tese de nao contratagao nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado sera

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.15.6 -Ocorrendo a situagao prevista no subitem 7.15.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte

melhor classificada sera convocada para apresentar nova proposta de pregos ap6s solicitacao da Comissao.
Todos os atos deverao constar da ata dos trabalhos.
7.16 -0 processo licitat6rio findado sera encaminhado ao(s) Ordenador(es) competente(s) para a respectiva
``homologa9ao.

.8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 - 0 crit6rio de julgamento sera o de Menor Prego ofertado por Lote, observadas as especificag6es
t6cnicas minimas e demais condig6es definidas neste Edital,

8.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a) Pregoeiro(a) examinafa a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8,2.1 -Caso nao se realize lance verbal, sera verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor
prego e o valor estimado da contrataeao.
8.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu prego seja

compativel com o valor estimado da contratagao, esta podera ser aceita.
8.3 - Sendo aceitavel a oferta de menor pre9o, sera aberto o envelope contendo a documentagao de
habiljtagao do licitante que a tiver formulado, para confirmagao das suas condig6es habilitat6rias.

8.4 - Constatado o atendimento pleno as exigencias editalicias, sera declarado o proponente vencedor,

sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
8.5 - Se a proposta nao for aceitavel ou se o proponente nao atender as exigencias habilitat6rias, o(a)

:::gc°oe:rd:!%)e:Xdaem|na:::t£;a:f::apsr:#:::tue:nnt:S6r:eerLficdaen::asas:fi|caagaac:,'t:tb:]'f:dp:rea9Par:Cdeed:nmda°parov::I:'tcaa.giv
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atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital,
para o qual apresentou proposta.
8.6 -Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar para que seja obtido
urn melhor prego.
8.7 - Da reuniao, lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serao registrados todos os atos do procedimento e

as ocorfencias relevantes e que, ao final, sera assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio, e pelos
licitantes.

8.8 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposigao relativamente ao Pregao, o(a)

PDr%gc°:jt°ia)T#°6Ve3aE aH°aB :`f,jiaAn;eAS6„ju]'£#asdods:S3':::j#:,dot:d:#a,t°rde::.,:: :tte6ns6 ::c::r:et°epn:: ::
licita9ao.

9. EXEcueAO DOs sERvieos
9.1 -Os veiculos utilizados para execugao dos servigos deverao preencher todos os requisitos de seguranga
contidos no C6digo de Tfansito Brasileiro - CTB, al6m de comprovagao e atualizaeao de Licenga do DETRAN

(CRLV) e Seguro Obrigat6rio, devendo ainda ser mantido, o veiculo, em perfeito estado de conservagao,
funcionamento e higiene.

9.2 -0 regime de execueao dos servigos 6 o indireto.
9.3 - Os veiculos deverao permanecer em disponibilidade exclusiva para execugao dos servigos junto a(s)

Secretaria(s) competente(s).
10. CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 -O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) sera(ao) efetuado(s) atrav6s de cheque nominal, entregue ao

representante do contratado, ap6s a apresentagao das respectivas faturas, notas fiscais e recibos a
tesouraria, correspondentes aos servigos executados no mss, depois de atestado pelo setor competente, ou
de acordo com o contrato.
10.2 -0 Pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do
adimplemento dos servioos contratados em conformidade com a disponibilidade dos recursos financeiros do
Erario Municipal.

''10.3 -Os pregos dos servigos nao serao reajustados.
10.4 -Havendo prorrogagao do prazo de vigencia, por interesse e iniciativa das partes, os pregos poderao

sofrer reajuste ap6s o periodo de 12 (doze) meses, tomando como base o indice oficial da variagao de
pregos, o IGP-M/FGV, ou outro que venha substitui-lo, de acordo com a seguinte formula:

R= qu

,Onde:

Io

R = valor do reajuste;

V = valor contratual dos servigos a serem reajustados;
lo = lGPM correspondente a data fixada para entrega da proposta da licitagao;
I = lGPM relativo a data do reajuste.

1 1 . DOTAeAO(OEs) ORCAMENTARiAtsi

11.1 -As despesas decorrentes da presente Licitagao correrao a conta de recursos oriundos do Tesouro
Municipal, previstos na seguinte dotacao ongamentaria:
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Orgao

Unid' Ore.

01

04
04

01

Projeto/Atividade

Elemento de Despesa

04,122.0015,2.010.0000

3.3.90.36.00

04.122.0015.2.010.0000

3.3.90.39.00

12. DAS SANC6ES
12.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo

estabelecido pela Administragao caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida, ficando sujeito, a
crit6rio da Administragao e garantida a pfevia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, Ill e IV do

Art. 87 da Lei Federal n,a 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.1.1 -0 disposto no item 12.1 nao se aplica aos licitantes convocados nos termos do item 8.5 deste Edital,

que nao aceitarem a contratagao, nas mesmas condie6es propostas pelo primeiro adjudicatario, inclusive

quanto ao preeo e ao prazo.
12.2 -Pelo atraso injustificado na prestagao dos servi9os, fica sujeito o Contratado as penalidades previstas
no caput do Art. 86 da Lei Federal n.° 8.666/93, na seguinte conformidade:
12.2.1 -atraso de at610 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do faturamento mensal, por
'dia de atraso.

12,2.2 -atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (ties por cento) sobre o valor do faturamento mensal,

por dia de atraso.
12.3 -Pela inexecugao total ou parcial do Contrato Admjnistrativo, a Administragao podera, garantida a ptevia
defesa, aplicar as sane6es previstas no Art. 87 nos incisos I, Ill e lv da Lei Federal n.a 8.666/93 e multa de

15°/o (quinze por cento) sobre o valor dos servigos nao executados.
12.4 - Multa correspondente a diferenga de prego resultante da nova licitagao realizada para complementacao
ou realizagao da obrigagao nao cumprida.

12.5 -Aplicadas as multas, a Administracao descontafa do primeiro pagamento que fizer a Contratada, ap6s
a sua imposigao.

12.6 -As multas sao aut6nomas e a aplicagao de uma nao exclui a outra.

13. DOS REAJUSTES

13.1 -0 contrato somente podera ser reajustado, se for o caso, ap6s 01 (urn) ano, de acordo com os indices
financeiros do lGP-M/FGV, ou outro que venha substitui-Io.

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL
`''14.1 -A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acfescimos ou supress6es

que se fizerem necessarios na execucao dos servigos, ate 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o Art. 65, e seus paragrafos, da Lei Federal n° 8.666/93.
15. DA RESCISAO CONTRATUAL
15.1 -A rescisao contratual podefa ser:
15.1.1 -Determinada por ato unilateral e escrita da Administracao, nos casos enumerados nos incisos I a XIl
e Xvll do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

15.1,2 -Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia da Administra?ao.
15.2 -A inexecugao total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisao pela Administragao, com

as conseqdencias previstas no item 12 deste Edital.
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15.3 -Constituem motivos para rescisao do Contrato Administrativo os previstos no Art. 78 da Lei Federal n°

8666/93.
15.3.1 -Em caso de rescisao prevista nos incisos Xll a Xvll do Art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa

da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
15.3.2 -A rescisao contratual de que trata o Art. 78 no inciso I, acarreta as conseqtlencias previstas no Art.
80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
16. DA IMPUGNACAO AO EDITAL

16.1 -Qualquer cidadao podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar os termos do presente

Edital por irregularidade, ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a realizacao do Pregao, cabendo
ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnagao em 48 (quarenta e oito) horas.
16.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do Edital o licitante que nao apontar as falhas ou

irregularidades supostamente existentes no Edital ate o segundo dia tltil que anteceder a data de realizagao
do Pregao. Sendo intempestiva, a comunicagao do suposto vicio nao suspendera o curso do certame.
16.3 -A impugna9ao feita tempestivamente pela licitante nao a impedifa de participar do processo licitat6rio,

ao menos ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

`'!:;4d:#:i::tearapgeat:C::o::r|:raa;#,i:uce°:Vm°Caitt:rr;°9'a:e::bds::igc|:,ddaanp°r:apgsattaa.Paraarealiza9aodocertame,

17. DO RECURSO
17.1 -Manifestada a inten9ao de recorrer, e devidamente acolhida pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante devera

apresentar, por escrito, raz6es de recurso em 03 (ties) dias dteis, ficando os demais licitantes, desde logo,

intimados para apresentarem contra-raz6es, em igual prazo, que comeeara a contar do t6rmino do prazo do

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos,
17.2 -A falta de manifesta9ao imediata e motivada do licitante em recorrer, importara a decadencia do direito
de recurso e a adjudicagao do objeto da licitagao, pelo(a) Pregoeiro(a), ao vencedor.

17.3 -Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelat6rios ou quando nao
justificada a intengao de interpor o recurso pelo proponente.

17.4 -As raz6es de recurso e as contra-raz6es, apresentadas, deverao ser encaminhadas, diretamente a
Prefeitura Municipal de Farias Brito, situada na(o) Rua Jos6 Alves Pimentel, n° 87, Centro, na cidade de

Farias Brjto/CE, nao sendo aceita remessa via fax ou correio e[ettonico (e-mail).

17.4.1 -Optando pela remessa via correios, sera considerado, para fins de tempestividade, o comprovante de
recebimento por parfe da Prefeitura Municipal de Farias Brito.

17.5 -0 acolhimento do recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

17.6 -Os recursos contra decis6es do(a) Pregoeiro(a) nao terao efeito suspensivo.
;,`18. DA ASSINATURA E VIGENCIA DO CONTRATO

18.1 -Ap6s a homologaeao do presente certame, o licitante vencedor sera convocado para no prazo maximo
de 05 (cinco) dias proceder com a assinatura do respectivo Contrato.
`' 18.2 -0 Contrato a ser firmado com o vencedor da presente licitacao, tera vigencia 12 (doze) meses,

:ec:nt6agiv

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, limitando-se

(sessenta) meses, nos termos do Art. 57, da Lei n° 8.666/93, e suas demais alterag6es.
19. CONDIC6ES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO
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19,1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo
i'3ircunstanciado, assinado pelas partes em at615 (quinze) dias da comunica9ao escrita do contratado.
19.2 - Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela Prefeitura Municipal, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes.
20. DAS PENALIDADES

20.1 -Ao contratado total ou paroialmente inadimplente serao aplicadas as sang6es dos artigos 86 a 88 da

Lei 8.666/93, e suas demais alterae6es.
20.2 -A empresa/pessoa fisica contratada pela Prefeitura Municipal de Farias Brito para executar os servigos,
no caso de inadimplemento, ficara sujeitas as seguintes penalidades:
20.2.1 -advertencia;

20.2,2 -suspensao temporaria do direito de participar de licita9ao;
20.2.3 - impedimento de contratar com a administragao;
20.2.4 -declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Ptlblica,
21. DISPOSIC6ES FINAIS

21,1 -S6 se iniciam e vencem os prazos referjdos neste Edital em dia de expediente do Municipio de Farias
Brito/CE.

21.2 -Nao sera admitida a subcontratacao, cessao ou transferencia total ou parcial da presente licitagao, sem

a expressa manifestagao do Municipio. A fusao, cisao ou incorporagao s6 serao admitidas com o
consentimento ptevio e por escrito do Municipio,
`i21.3 -0 Municipio podera revogar a licitagao por razao de interesse ptiblico decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou a requerimento da parte interessada, nao
gerando
quando assegurada
anulada por
motivodefesa.
de ilegalidade, ressalvado o disposto no paragrafo
'tlnico
dodireito
Art. 59de
da indenizar
Lei n° 8.666/93,
a ampla
21.4 - E facultado ao(a) Pregoeiro(a), ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitagao, promover

diligencias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo.

21.5 -Os casos omissos serao resolvidos em conformidade com as disposig6es das Leis Federais n°
10.520/02 e n° 8.666/93.

21.6 -Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo I -Termo de Refetencia e Ongamento Basico;
Anexo 11 -Modelo de Procuragao;

Anexo Ill -Modelo de Declaracao de Empregador de Menor;
Anexo lv -Modelo de Declaragao de lnexistencia de Fato Superveniente e lmpeditivo da Habilitagao;

Anexo V -Proposta Padronizada;
Anexo Vl -Minuta Contratual.

21,7 - Fica eleito Foro da Comarca de Farias Brito/CE, para solucionar quaisquer quest6es oriundas desta
licjta9ao.

Farias Brito/CE, 02 de maio de 2019.

LUCLESSIAN CALIXT

DA SILVA ALVES

Pregoeira Oficial
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