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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 001201SPPFME
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de lpu, designado pelo Sr.
Prefeito Municipal em portaria n° 183/2018, de 11 de Maio de 2018, torna
publico que sera realizada no dia 21 de Janeiro de 2019, as 09:00 horas, na sala
da Cornissao de l.icitacao, localizada a Praca Abilio Martins, S/N, Centro,
Municipio de lpu - CE, sessao para recebimento de Propostas de Precos e
Propostas de Habilitacao, sob a modalidade de PREGAO PRESENCIAL, do tipo
menor preco por lote, de acordo com o presente Edital N° 0012019PPFME e
seus anexos. Objetivando a Contratacao de empresa para prestacao de services
de rnanutencao preventiva e corretiva, recarga de cartuchos e toners das
impressoras das diversas Secretarias e Autarquia Municipal de Transito de lpu,
que se reqera pela Lei Federal N° 1.0.520 de 17 de julho de 2002, com aplicacao
subsidiarla da Lei N° 8.666 de ~ de junho de 1993 e suas alteracoes
posteriores, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar
147/2014 e normas contidas no presents edital.
lntegram este edital, independentes de transcricao os seguintes anexos:
I - Modelo de Declaracao de Credenciamento e Habilltacao:
II - Modelo de Declaracoes
Ill - Modelo de Declaracao ~e ME/EPP
IV - Termo de Referencia
V - Modelo de Proposta;
VI - Modelo da Minuta de Contrato
1.0 - OBJETOS DA LICITACAO
1.1 - Contratacao de empresa para prestacao de services de rnanutencao
preventiva e corretiva, recarga de cartuchos e toners das impressoras das
diversas Secretarias e Autarquia Municipal de Transito de lpu.
2.0 - DA ORIGEM DOS RECURSOS
2.1 - Os recursos para cobrir as despesas decorrentes do objeto desta tlcltacao
serao oriundos das dotacoes orcarnentarias da Secretaria de Educac;ao/FME
sob o n° 0601.12.361.0042.2.010.3.3.90.39.00;
Secretaria de Educacao -
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Fundeb sob o n° 0602.12.361.0048.2.027.3.3.90.39.00,
Secretaria de
Saude/FMS - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude Recursos
Pr6prios sob o n° 0701.10.122.0033.2.031.3.3.90.39.00;
Secretaria de
Saude/FMS - Manutencao da Atencao Basica em Saude Recursos Vinculados
sob o n° 0701.10.301.1001.2.033.3.3.90.39.00;
Secretaria de Saude/FMS Manutencao do Hospital Municipal - Mac Recursos Vinculados sob o n°
0701.10.302.0025.2.037
- 3.3.90.39.00, Secretaria de Saude/FMS - Manutencao
da Vigilancia em Saude Recursos Vinculados sob o n° 0701.10.304.0036.2.041 3.3.90.39.00,
Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Recursos Hidricos sob o n°
1101.04.122.0073.2.075.3.3.90.39.00,
Secretaria Municipal de Cultura sob o n°
1001.04.122.0009.2.072.3.3.90.39.00,
Secretaria do Esporte e Juventude sob o
n° 1301.04.122.0009.2.080.3.3.90.39.00,
Secretaria do Trabalho e Assistencia
Social -Manutencao da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social sob o n°
0801.08.122.0028.2.043 - 3.3.90.39.00, Secretaria do Trabalho e Assistencia
Social -Manutencao do Conselho Tutelar sob o n° 0801.08.243.0050.2.046
3.3.90.39.00, Secretaria do Trabalho e Assistencia Social -Manutencao dos
Servicos de Protecao Social Especial sob o n° 0802.08.244.0028.2.053 3.3.90.39.00, Secretaria do Trabalho e Assistencia Social - Gestao do Programa
Bolsa Familia - IGD/PBF sob o n° 0802.08.244.0028.2.054 - 3.3.90.39.00,
Secretaria do Trabalho e Assistencia Social - Gestao do Programa IGD/SUAS
sob o n° 0802.08.244.0028.2.055
- 3.3.90.39.00,
Secretaria do Trabalho e
Assistencia Social - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica sob o
n° 0802.08.244.0028.2.057
- 3.3.90.39.00,
Secretaria de Adrninistracao e
Planejamento sob o n° 0401.04.122.0009.2.005
- 3.3.90.39.00,
Gabinete do
Prefeito sob o n° 0201.04.122.0007.2.002.3.3.90.39.00,
Secretaria de
lnfraestrutura sob o n° 0901.04.122.0009.2.067 - 3.3.90.39.00 e Autarquia
Municipal de Transito de lpu sob o n° 1601.04.122.0066.2.086.3.3.90.39.00.
3.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO.
3.1 - Poderao participar da presente licitacao qualquer empresa legalmente
constituida e especializada no objeto da licitacao, que satistaca todas as
exiqencias, especificacoes e normas contidas neste Edital e seus Anexos, e que
preencherem as condicoes de credenciamento constantes deste edital,
devidamente comprovada perante Pregoeiro, no dia, hora e local definidos no
prearnbulo deste Edital.
3.2 - Nao podera participar empresa declarada inid6nea ou cumprindo pena de
suspensao, que lhes tenham sido aplicadas, por torca da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores, e ainda:
a) Que tenham sido declaradas irudcneas para licitar ou contratar com a
Adrninistracao Publica, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas
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lnidoneas e Suspensas (CEIS). A Comissao fara pesquisa no site
http://www.portaldatransparencia.qov.br/ceis na fase do credenciamento,
devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta situacao:
b) Cumprindo penalidade de suspensao ternporaria imposta pela Prefeitura
Municipal de lpu/CE;
c) Estejam sob falencia, concordata, dissolucao ou liquidacao, fusao, cisao ou de
incorporacao:
d) Reunidos sob forma de cons6rcio;
e)Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de
6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao;
f) Autor do projeto basico ou executive, pessoa fisica ou juridica;
g) De empresas cujos s6cios ou diretores pertencarn, simultaneamente, a mais
de uma firma licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no
artigo 9°, seus incisos e paraqrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
posteriores atualizacoes.
4.0 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes
documentos:
a) Tratando-se de representante legal, CPF ou RG do representante legal, o
estatuto ou contrato social ou outro instrumento de registro comercial registrado
na Junta Comercial, no qual estejam expresses seus poderes para exercer
direitos e assumir obriqacoes em decorrencia de tal investidura.
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuracao publica, com
poderes especificos ao preqao N° 0012019PPFME, para formular lances,
negociar precos, assinar propostas, atas, interpor recurse e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alinea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
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c) O representante legal ou o procurador devera identificar-se exibindo
documento oficial que contenha foto.
d) Apresentar Declaracao de Credenciamento e Habilitacao conforme ANEXO
I do edital.
e) Certidao Simplificada da Junta Comercial, comprovando o registro
indicando o objeto, endereco, cornposicao de firma com ernissao ate 30 (trinta)
dias anteriores da data da abertura do certame.
4.2 - Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante
credenciado, sendo que cada um deles podera representar apenas uma
credenciada.
4.3 - 0 representante legal do licitante que nae se credenciar perante o
Pregoeiro ficara impedido de participar da fase lances verbais, de neqociacao de
precos, de declarar a intencao de interpor recurse, de renunciar ao direito de
interposlcao de recurse, enfim, de representar a licitante durante a reuniao de
abertura dos envelopes proposta ou docurnentacao relativa a este preqao, e
mantido o preco apresentado na proposta de precos para efeito de ordenacao
das propostas e apuracao do menor valor.
4.4 - A ausencia do Credenciado, em qualquer memento da sessao, e o que
determina a fase de credenciamento irnportara a imediata exclusao da licitante
por ele representada, salvo autorizacao expressa do Pregoe,ro
4.5 - Os documentos necessaries ao credenciamento deverao ser apresentados
em original e/ou por qualquer processo de c6pia autenticada.
4.6 - A declaracao expedida pela Microempresa e/ou Empresa de Pequeno
Porte (ANEXO Ill) interessada em exercer o direito de preferencia, para efeito
do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006
devera ser firmada pelo Socio Administrador/Proprietano/Representante Legal e
tecnico responsavel da licitante devidamente reqistrado no CRC (Conselho
Regional de Contabilidade).
4. 7 - Nao sera aceita, em qualquer hip6tese, a participacao de licitante:
a) Retardatario, a nao ser como ouvinte
5.0 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA DECLARACAO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELE ClDOS DA PROPOSTA E
DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
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5.1 - Os documentos de credenciamento especificados no item 4.0 - (Do
Credenciamento) deverao ser entregues fora dos envelopes n° 1 e 2.
5.2 - As licitantes deverao apresentar na data, local e horario previstos no
prearnbulo deste Edita!, 2 (dois) envelopes devidamente fechados e
incevassaveis, contendo no ENVELOPE N° 01 a sua proposta de precos
conforme solicitado no Item 6.0 deste Edita! e no ENVELOPE N° 02, a
docurnentacao comprobat6ria da sua habllitacao solicitada no Item 7.0 deste
Edital, sendo que, ambos os envelopes deverao conter, na parte externa, alern
da sua RAz.AO SOCIAL, CNPJ, ENDEREc;O e TELEFONE, com os seguintes
dizeres·
ENVELOPE N° 01
--..A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE
PRECOS
PREGAO PRESENCIAL N°
0012019PPFME
PARTICIPANTE:

I

ENVELOPE N° 02
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTOS DE
HABILIT ACAO
PREGAO PRESENCIAL N°
0012019PPFME
PARTICIPANTE:

5.3 - A proposta devera ser elaborada e redigida em lingua portuguesa, salvo
quanta a expressces tecnicas de uso corrente, ou preenchera em meio
rnecanico ou em tinta nae lavavel o formulario padronizado de proposta,
devidamente assinada pelo representante legal, sem rasuras, emendas, borroes
ou entrelinhas, ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
procurador.
5.4 - Os documentos necessaries a habilitacao ceverao ser apresentados em
original e/ou por qualquer processo de c6pia autenticada por tabeliao de notas.
5.5 - Oeclarado encerrado o recebimento dos envelopes nae serao admitidos,
em hip6tese alguma, novos participantes.
6.0 - DO CONTEUDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PRECOS
(Envelope n° 1)
6.1 - Sera fornecido junto com este instrumento editalicio, formulario
padronizado de proposta conforme ANEXO V, que o licitante usara a seu
criteria, podendo tarnbern utilizar forrnulario pr6prio, desde que obedecida a
mesma ordem do modelo de proposta e o preenchera em meio rnecanico ou em
tinta nao lavavel e apresentara em uma via, na qual constarao:
6.1.2 - A proposta de precos devera conter os seguintes elementos:
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a)
b)

Nome, endereco, CNPJ e inscricao estadual/municipal;
Nurnero do preqao presencial;

c)
Descricao do objeto da presente licitacao, em conformidade
especificacoes contidas no ANEXO IV deste edital.

com as

d) A cotacao devera ser por lote, especificando o preco unitario e total do lote,
limitando-se a 2 (duas) casas decimais, conforme minuta de proposta, ANEXO
V, ao presente Edita!.
e) Preco em moeda corrente nacional em algarismo, apurado a data de sua
apresentacao, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsao
inflacionaria. Nos precos propostos deverao estar incluidos, alern do lucre, todas
as despesas e custos, tributes de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitacao;
f)
A razao social, o CNPJ, o endereco complete da licitante, bem como o
nurnero de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agencia onde
deseja receber seus creditos;
g) Os meios de comunicacoes disponfveis, como, por exemplo, telefone, fax e
e-mail;
h)

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias.

6.2 - A ornissao de qualquer despesa necessaria para a entrega do objeto da
licitacao sera interpretada como nao existente ou [a incluida no preco, nae
podendo a licitante pleitear acrescirno ap6s a abertura das propostas.
7.0
DO
CONTEUDO
HABILITACAO"
(Envelope n° 2)

DO

ENVELOPE

"DOCUMENTOS

PARA

7 .1 - Os licitantes deverao apresentar c6pias autenticadas e ou original dos
seguintes documentos para participar do presente certame:
DOCUMENTOS DE HABILITACAO PESSOA JURfDICA
7.1.1 - Da Habllltacao Juridica:

a) c6pia da Cedula de identidade dos s6cios ou representante legal da empresa;
b) registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de todas as
alteracoes;
c) ato constitutive, estatuto ou contrato social e todos os seus aditivos ou ultimo
aditivo, desde que consolidado, devidamente registrados, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores.

~

GOVERNO MUNICIPAL

~l . f!.Y
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
d) inscrlcao do ato constitutive, no caso de sociedades civis, acompanhado de
prova da diretoria em exercicio;
e) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;
f) Alvara de Funcionamento;
7 .1.2 - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso:
a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c)prova de regularidade fiscal junto
Fazenda Municipal de seu domicilio
(Certidao Negativa de Debitos Municipais );
d)prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Estadual de seu domicilio;
e) prova de regularidade fiscal para com os tributos e contribulcoes federais e
divida ativa da uniao e prova de regularidade fiscal junto
Seguridade Socia/
(INSS) - CND atraves de certidao conjunta;
f) prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Service
(FGTS);
g) Certidao Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 452, de 1 o de maio de 1943 Alterada
pela Lei N° 12.440, de 07 de julho de 2011 - DOU DE 08/07/2011;
h) Certidao Negativa de Debitos com o Municipio de lpu, comprovando a sua
adimplencia com a Prefeitura Municipal de lpu;

a

a

a

7 .1.3 - Da Qualifica~ao Economica-Financeira.
a) Apresentar o balance patrimonial e dernonstracoes contabeis do ultimo
exercicio social, [a exigiveis e apresentados na forma da lei devidamente
registrado na Junta comercial ou cart6rio de titulos, que comprovem a boa
sltuacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balances provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de tres meses da data de apresentacao da proposta, na
forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
a 1) 0 balance patrimonial de sociedades anonirnas devera ter sido publicado no
Diario Oficial.
a2) No caso das demais sociedades comerciais, o balance devera ter sido
transcrito no livro diario. estando devidamente assinado por contador registrado
no Conselho Regional de Contabilidade - CRC e pelo titular ou representante
legal da empresa.
b) Certidao de Regularidade do Profissional do contador responsavel, emitido
pelo 6rgao competente;
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c) Empresas ME e EPP estao dispensadas da apresentacao do balance
patrimonial e certidao de regularidade profissional do contador responsavel.
d) Certidao Negativa de Falencia ou Concordata, de sua sede, caso sua sede
nao seja no Estado do Ceara, a certidao devera vir acompanhada de declaracao
da autoridade judiciaria competente, informando o Cart6rio Distribuidor da sua
Comarca;

7.1.4. - Da Qualifica~ao Tecnlca
a) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado com
identificacao do assinante, juntamente com c6pia do documento contratual e
fiscal, comprovando que a licitante, prestou services compatfveis com o objeto
da licitacao:

7.1.5. - Declaracoes:
a) Oeclaracoes em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal e Declaracao de idoneidade, conforme ANEXO II;

8.0 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO.
8.1 - No dia, hora e local indicados no prearnbulo, sera aberta a sessao de
processamento do Preqao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame atraves da apresentacao de procuracao, carta de
preposto ou c6pia do Aditivo ou Estatuto Social indicando o s6cio-gerente
representante.
8.2 - Ap6s o credenciamento, os licitantes entreqarao o Pregoeiro em envelopes
separados, a proposta de precos e os documentos de habuitacao.
8.3 - A analise das propostas pelo Pregoeiro visara ao atendimento das
condicoes estabelecidas neste Edita! e seus anexos, e devera seguir a mesma
ordem conforme descrito no anexo V do presente edital, sob condlcao de
desclassificacao da empresa participante;
8.4 - No tocante aos precos as propostas serao verificadas quanto a exatidao
das operacoes aritmeticas que conduziram ao valor total orcado, procedendo-se
as correcoes no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os precos
unitarios. As correcoes efetuadas serao consideradas para apuracao do valor da
proposta.
8.4.1 - Os precos a serem cotados deverao levar em conta as especificacoes
solicitadas e os precos de mercado praticados no Estado do Ceara, sendo
considerado para a sessao de lances o valor do lotes.
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8.4.2 - Os precos deverao ser cotados de acordo com o solicitado na proposta,
conforme o item e de acordo com o solicitado no Termo de Referencia:
8.4.3 - Deverao ser computados no preco todos os encargos sociais e tributos
incidentes sobre o objeto.
8.5 - Serao desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos
demais.
8.6 - As propostas nae desclassificadas serao selecionadas
lances, com observancia dos seguintes criterios:

para a etapa de

a) Selecao da proposta de menor preco e as demais com precos ate 10%
superiores aquela;
b)
Nao havendo, pelo menos, 3 (tres) propostas na condicao definida na
alinea anterior serao selecionadas as propostas que apresentarem os menores
precos, ate o maxi mo de 3 (tres ). No caso de em pate de ofertas, serao admitidas
todas as propostas empatadas, independentemente do nurnero de licitantes.
8.7 - 0 Pregoeiro convidara individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da
proposta de maior preco e os demais em ordem decrescente de valor,
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de precos.
8.7.1 - 0 licitante sorteado em primeiro lugar podera escolher a posicao na
ordem de lances, em relacao aos demais empatados, e assim sucessivamente
ate a definicao completa da ordem de lances.
8.8 - Os lances deverao ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores
proposta de menor preco, observada a reducao minima admitida
entre os lances de R$ 100,00 (CEM REAIS).

a

8.9 - A etapa de lances sera considerada encerrada quando
participantes dessa etapa declinarem da forrnulacao de lances.

todos

os

8.1 O - Encerrada a etapa de lances, serao classificadas as propostas
selecionadas e nao selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente
dos valores, considerando-se para as selecionadas o ultimo preco total ofertado.
8.11 - Se a empresa vencedora nao for uma microempresa ou empresa de
pequeno porte o Pregoeiro verificara se ha registro de lances classificadas no
intervalo de ate 5% (cinco por cento) de valores superiores ao da empresa
declarada vencedora. ldentificados lances naquela condicao, 0 Pregoeiro
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verificara a condicao das empresas ofertantes dos lances se ME ou EPP e as
convidara para neqociacao;
8.12 - Na hip6tese de nae classificacao da ME ou EPP, voltara a condicao de
primeira classificada a empresa autora da proposta de menor preco na sessao
de lances.
8.13 - 0 Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor valor para a
obtencao de melhor preco.
8.14 - Ap6s a neqociacao, se houver o Pregoeiro exarninara a aceitabilidade do
menor preco, decidindo motivadamente a respeito.
8.14.1 - A aceitabilidade sera aferida a partir dos precos de mercado vigentes
na data da apresentacao das propostas, com base no Termo de Referencia.
8.15 - Sera assegurado, como criteria de desempate, preferencia de
contratacao para as Microempresas e Empresas de pequeno porte, conforme
Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014.
8.16 - Entendem-se por empate aquelas situacoes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 5%
(cinco por cento) superiores a proposta de menor preco para cada lote.
8.16.1 - Para efeito do disposto no item 8.11 deste edital, ocorrendo empate,
proceder-se-a da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera,
no prazo maxima de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob
pena de preclusao do direito, apresentar proposta de preco inferior a primeira
classificada, situacao em que passara a condicao de primeira classificada de
certame.
b) Nao ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte
na forma da alinea "a" deste item, serao convocadas as remanescentes que
porventura se enquadram na hip6tese do item 8.11 deste edital, na ordem
classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito;
c) No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item
8.11 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar a melhor oferta.
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8.17 - Na hip6tese da nae contratacao nos termos no item 8.11 deste edital
voltara a condicao de primeira classificada, a empresa autora da proposta de
menor preco originalmente apresentada.
8.18 - Considerada aceitavel a oferta de menor preco, sera aberto o envelope
contendo os documentos de habilitacao de seu autor.
8.19 - Eventuais falhas, omiss6es ou outras irregularidades nos documentos de
habilitacao, poderao ser saneadas na sessao publica de processamento do
Preqao, ate a decisao sobre habilitacao, inclusive mediante:
a)
b)

~

Substituicao e apresentacao de documentos, ou
Verificacao efetuada por meio eletr6nico habit de inforrnacoes.

8.19.1 - A verificacao sera certificada pelo Pregoeiro e deverao ser anexados
aos autos os documentos passiveis de obtencao por meio eletr6nico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
8.19.2
A Adrninistracao nao se respcnsablllzara pela eventual
indisponibilidade dos meios eletr6nicos, no momento da verificacao. Ocorrendo
essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os documentos alcancados
pela verificacao, o licitante sera inabilitado.
8.20 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacao previstos neste
Edital, o licitante sera habilitado e declarado vencedor do certame.
8.21 - Se a oferta nae for aceitavel, ou se o licitante desatender as exiqencias
habilitat6rias, o Pregoeiro exarninara a oferta subsequente do menor preco,
neqociara com o seu autor, se for o caso, e decidira sabre a sua aceitabilidade
e, em caso positivo, verificara as condicoes de habilitacao de seu autor, e assim
sucessivamente, ate a apuracao de uma oferta aceitavel cujo autor atenda os
requisites de habilitacao, caso em que sera declarado vencedor.
9 - DO RECURSO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.
9.1 - No final da sessao, os licitantes que pretenderem recorrer deverao
manifestar-se, motivadamente, e juntar memoriais no prazo de 3 (tres) dias,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razoes
em igual nurnero de dias, que comecarao a correr no terrnino do prazo do
recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.
9.2 - A ausencia de rnanifestacao imediata e motivada do licitante importara a
decadencia do direito de recurse e adjudicacao do objeto do certame pelo
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Pregoeiro e licitante vencedor e o encaminhamento do processo
competente para a hornoloqacao.
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9.3 - lnterposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisao ou
encarninha-lo, devidamente informado, a autoridade competente.
9.4 - Decididos os recurses e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adiudicara o objeto do certame a licitante vencedora e
hornoloqara o procedimento.
9.5 - 0 recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a
invalidacao dos autos insuscetiveis de aproveitamento.
9.6 - Os autos do processo perrnanecerao com vista franqueada aos
interessados na Cornissao Permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal de
lpu, no seguinte endereco: Praca Abflio Martins, S/N, Centro, lpu/CE.
10 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
10.1 - Os precos a serem cotados deverao levar em conta os precos de
mercado praticados no Estado do Ceara.
10.2 - Os precos do objeto deverao ser cotados levando-se em consideracao o
VALOR POR LOTE, devendo tarnbem ser especificado o valor unitario e valor
total, de acordo com o ANEXO V (Minuta de Proposta).
10.3 - Deverao ser computados no preco todos os impastos e tributos incidentes
sobre o objeto licitado.
11 - DAS CONDICOES DE PRESTACAO DOS SERVICOS
11.1 - Os services deverao ser executados por profissionais qualificados e serao
executados em local determinado pelo orqao competente.
11.2 - O prazo de execucao do contrato sera ate 31 de dezembro de 2019, a
contar da data de assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado de
acordo com o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alteracoes.
12-DAFORMADEPAGAMENTO
12.1 - O (s) pagamento (s) ao (s) vencedor (es) sera (ao) efetuado (s) atraves
de transterencia bancaria em conta corrente, na aqencia e estabelecimento
bancario, cheque nominal ou Ordem Bancaria, entregue ao contratado ou
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representante do contratado ap6s a apresentacao das respectivas faturas, notas
fiscais, certidoes negativas atualizadas FGTS, INSS e recibos a tesouraria,
correspondentes aos services executados ou de acordo com o contrato.
12.2 - 0 prazo para pagamento sera realizado ate 30 (trinta) dias subsequente
ao mes de service prestado, conforme preceituado na alfnea a, do incise XIV, do
Art. 40, da Lei n° 8.666/93.
12.3 - Para execucao do pagamento, a Contratada devera fazer constar da Nota
Fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legfvel em nome da
Prefeitura Municipal de lpu CNPJ n° 07.679.723/0001-08 ou, conforme o caso,
nome e CNPJ da Unidade Gestora, informando o nurnero de sua conta bancaria,
o nome do Banco e a respectiva Aqencia;
12.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que irnpeca a liquidacao da
despesa, aquela sera devolvida a contratada e o pagamento ficara pendente ate
que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap6s a reqularizacao da situacao ou reapresentacao do
documento fiscal nao acarretando qualquer onus para a Prefeitura Municipal de
lpu.
12.5 - Os pagamentos ao Contratado serao efetuados ap6s a constatacao da
prestacao dos services ou aquisicoes dos itens da licitacao, cabendo a
Prefeitura Municipal de lpu, realizar a retencao na fonte dos tributes e
contribulcoes, conforme leqislacao em vigor.

13- DA CONTRATACAO
13.1 - A contratacao decorrente dessa licitac;ao sera formalizada mediante a
celebracao de Termo de Contrato, cuja respectiva minuta de contrato constitui o
Anexo VI do presente ato convocat6rio.
13.1.1
- Se, por ocasiao da tormalizacao do contrato, as certid6es de
regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Servi<;o(FGTS), estiverem com os prazos de validade
vencidos, o 6rgao licitante verificara a situacao por meio eletr6nico habil de
inforrnacoes, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passi veis de obtencao por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
13.2 - Caso o PROPONENTE VENCEDOR seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, constitufda na forma da Lei Complementar n° 123 de
14.12.2006, a regularidade fiscal sera condicao indispensavel para a assinatura
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do contrato.
13.3 - Havendo alguma restricao na regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao memento em
que a microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada a vencedora
do certame, prorroqaveis por igual periodo, a criteria da Adrninistracao, para
reqularizacao da docurnentacao, pagamento ou parcelamento do debito e
ernissao de certidao negativa.
13.4 - A nao reqularizacao da docurnentacao no prazo acima estipulado,
lmplicara na decadencla do direito a contratacao pela microempresa ou ernpresa
de pequeno porte, sem prejuizo das sancoes previstas no edital, sendo facultado
a Adrninistracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.
13.5 - Se nae for possivet atualiza-las por meio eletr6nico habit de informacoes
a contratada sera notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, comprovar a
sua situacao que trata o subitem 13.1.1 deste item 13, mediante apresentacao
das certidoes respectivas, com prazos de validade em viqencia, sob pena de a
contratacao nae se realizar.
13.6 - Ap6s a adjudicacao, a empresa adjudicada devera, no prazo de 03 (tres)
dias corridos contados da data de convocacao, comparecer a sala da cornissao
de licitacao localizada na Praca Abilio Martins, S/N, Centro, lpu - CE, para
assinar o termo de Contrato.
13.7 - 0 contrato sera celebrado com duracao ate 31 de dezembro de 2019,
contados da data de sua assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado
de acordo com o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alteracoes.
14 - DA FISCALIZACAO.
14.1 - A fiscalizacao dos services sera exercida por um representante da
CONTRATANTE, especialmente designado para este fim pela contratante, de
acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal n°8.666/1993 aos quais
cornpetira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato.
14.1.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte
os servicos executados, se em desacordo com o contrato.
14.1.2 -. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui, nem reduz, a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, resultante de lmperfeicoes tecnicas ou utilizacao de material de
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qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nae imphcara a responsabilidade
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. (Art. 70 da lei 8.666/93).

*
da

14.1.3 - Quaisquer exiqencias da fiscalizacao, inerentes ao objeto do contrato,
deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem onus para a
CONTRATANTE.

15- DAS SANCQES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
15.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-a, em caso de inadirnplencia de suas
obriqacoes, definidas neste lnstrumento ou em outros que o complementem, as
seguintes multas, sem prejuizo das seguintes sancoes legais, Art. 86 a 88 da Lei
8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:
a) Advertencia.
b)
Multa de 10% (dez por cento) sabre o valor do contrato, em caso de
recusa do licitante em assinar o instrumento contratual em 05 (cinco) dias uteis,
contados da data de sua convocacao.
c)
Multa de 0,3% (tres declrnos por cento) ao dia, ate o triqesirno dia de
atraso na execucao do service. sabre o valor do contrato.
d)
10% (dez por cento) sabre o valor do contrato, em caso de: atraso
superior a 30 (trinta) dias na execucao do service: desistencia de entregar o
material ou realizar o servico.
e)
Declaracao de idoneidade para licitar ou contratar com Adrninistracao
Publica, enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que
seja promovida sua reabilitacao.
15.2 - 0 valor da multa aplicada sera deduzido pela CONTRATANTE por
ocasiao do pagamento, momenta em que a Tesouraria da Prefeitura comunicara
CONTRAT ADA.

a

15.3 - Se nao for possfvel o pagamento por meio de desconto, a CONTRA TADA
ficara obrigada a recolher a multa por meio de dep6sito em Canta Corrente em
nome da Prefeitura Municipal de lpu (o nurnero da Canta sera informado pela
Tesouraria da Prefeitura de lpu). Se nae o fizer, sera encaminhado
Procuradoria Jurfdica para cobranca e processo de execucao.

a

15.4 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua
proposta nae celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacao falsa, exigida para a licitacao, ensejarem o retardamento da
execucao do certame, nao mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na
execucao do contrato, comportarem-se de modo inid6neo, fizerem declaracao
falsa ou cometerem fraude fiscal, poderao ser aplicadas, conforme o caso, as
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seguintes sansoes, sem prejuizo da reparacao dos danos causados
pelo infrator:
a) Advertencia;
b)
Multa;
c)
Suspensao ternporaria do
Adrninistracao pelo prazo de ate 05
d)
Oeclaracao de inidoneidade
Administracao Publica enquanto
punicao ou ate que seja promovida
aplicou a penalidade.

a

hrica

Prefeitura

direito de licitar. De contratar com a
(cinco) anos;
do direito de licitar e contratar com a
perdurarem os motivos determinantes da
sua reabilitacao pela pr6pria autoridade que

15.5 - Nenhuma sancao sera aplicada sem o devido processo administrativo,
que preve defesa previa do interessado e recurso nos prazos definidos em lei,
sendo-lhe franqueada vista ao processo.
15.6 - A aplicacao das sancoes previstas neste Edita! nao exclui a possibilidade
de aplicacao de outras, previstas na Lei n° 8.666/93, inclusive responsabilizacao
da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados
Adrninistracao,

a

16 - DAS DISPOSICOES FINAIS

'

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitacao serao interpretadas em favor da
arnpllacao da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes
e desde que nae comprometam o interesse publico, a finalidade e a sequranca
da contratacao.

a

16.2 - Ate 2 (dois) dias uteis anteriores
data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias ou
impugnar o ato convocat6rio do Preqao.
16.3 - Os casos
Pregoeiro.

omissos

do presente

Preqao

serao

solucionados

pelo

16.4 - Qualquer pedido de esclarecimento em relacao a eventuais duvidas na
interpretacao do presente Edita! devera ser encaminhado por escrito ao
Pregoeiro, na Cornissao de l.icitacao no seguinte endereco Praca Abilio Martins,
S/N, Centro - lpu/CE.
16.5 - Para dirimir quaisquer quest6es decorrentes da licitacao, nae resolvidas
na esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca de lpu - Ceara. Ou
os casos omissos serao dirimidos pelo Pregoeiro, com observancia da leqislacao
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vigente, em especial a Lei N° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto N° 3.555,
Decreto N ° 3.931/2001 ea Lei N° 8.666/93.
, 4 de Janeiro de 2019.

uelFernandes

regoeiro Oficial
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