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PREFEITURA MUNICIPAL DE
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 0132019PEFME-SRP
Regido pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 c/suas posteriores alteracoes e
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 c/suas posteriores
alteracoes, Decreto Federal n° 5.450, de 31/05/2005 e ainda pelo Decreto
Municipal n° 09/2014.
1.PREAMBULO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de lpu-CE torna publico para conhecimento
de todos os interessados que recebera e abrira no horario e datas abaixo
indicados, as PROPOSTAS DE PRE<;OS e os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO referente a licitacao objeto deste instrumento, para a escolha da
proposta mais vantajosa, objetivando a contratacao do objeto desta licitacao,
com regime de execucao indireta, observadas as normas e condlcoes do
presente Edital e as dtsposicoes contidas na Lei Federal n° 10.520/2002, na Lei
Complementar n° 123/2006 e suas alteracoes, subsidiariamente pela Lei Federal
n° 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alteracoes, Decreto 5.450, de
31/05/2005, e no Decreto Municipal n° 09/2014.
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_
Secretaria de Educa9ao/FME,
Secretaria
Saude/FMS, Secretaria do Trabalho e Assistencia
6rgaos participantes
Social/FMAS e Secretaria de Admlnistracao
1------------+P_l_an~ame~n=to~·-----------.-----'
Criterio de Jul amento
Menor Preco por Lote
__.___
Es ecie -------+P_regaoE!etronico
Local do Pregao
.bllcom ras.or .br - Acesso ldentificado no
link "acesso publico"
_
Data inicio recebimento 08 I 08 I 2019 as 09:00H. (horario de Brasllia - DF)
as PROPOSTAS
Fim
recebimento
das
1 I 08 /2019 as 08:00h. (horario de Brasilia - DF)
PROPOSTAS
Data
e
horario
de
1 I 08 I 2019 as 09:00h. (horario de Brasilia - DF)
bertura
das
PROPOSTAS ------+--Data
e
horarlo
da
1 I 08 I 2019 as 09h30min (horario de Brasllia DISPUTA
DF)
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O Edital completo podera ser obtido pelos interessados no site
www.bllcompras.org.br
. Outras informacoes poderao ser obtidas pelo telefone
(88) 3683 2021 ou no Setor de t.icitacoes desta Prefeitura Municipal, situado na
Praca Abllio Martins, S/N, Centro - Cep. 62.250-000, Municipio de lpu - CE, de
segunda a sexta-feira, no horario das 08h:00min as 11 h:30min.
2. DO OBJETO
2.1 - A presente licitacao tern por objeto a REGISTRO DE PRE<:;OSVISANDO
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISl<:;CES DE MATERIAL PERMANENTE PARA
ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU,
conforme especificacoes contidas no Anexo I - Termo de Referenda, parte
integrante deste processo.

3. DA ABERTURA:
3.1 - A abertura da presente licitacao dar-se-a em Sessao Publica, via Sistema
Eletronico, dirigido pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de
acordo com a leqislacao mencionada no preambulo deste Edita!.
DATA DA ABERTURA: 21/08/2019.
HORA: 09h:30min.
SITE: www.bllcompras.org.br
Com~m

este Edltal os seguintesanexos: __

ANEXO I Descricao do Objeto - Termo de Referencia
ANEXO II Minuta da Ata de Registro de precos
ANEXO Ill Modelo de Declaracao de ldoneidade, Declaracao de fato
superveniente impeditivo de habilitacao e Declaracao de inexistencia de
empregado menor no quadro da empresa empregadora.
ANEXO IV Minuta do Contrato
ANEXO V Declaracao de enquadramento no regime de tnbutacao de ME/EPP
ANEXO VI Declaracao de cumprimento aos requisitos de habilltacao
ANEXO VII Declaracao de Ausencia de Servidor Publico no quadro social ou
profissional da Licitante.
ANEXO VIII Modelo de Proposta de Precos.
4. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES:
4.1. O Preqao Eletronico sera realizado em sessao publica, par meio da
INTERNET, mediante condicoes de seguranc;a - criptografia e autenticacao - em

PREFEITURA MUNICIPAL DE
todas as suas fases atraves do Sistema de Pregao Eletronico (licitac;oes) da
Bolsa de Licitac;oes e Leiloes do Brasil.
4.2. Os trabalhos serao conduzidos por funclonario do Municf pio lpu - Ce,
denominado Pregoeiro, mediante a insercao e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o aplicativo "Bii compras" constante da pagina eletronica da
Bolsa de Llcitacoes e Leiloes do Brasil (www.bllcompras.org.br).
4.3. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43,
44, 45 e 46 da LC 123/2006, e suas alteracces pela Lei Complementar no 147
de 07 de agosto de 2014, atendendo o direito de prioridade para microempresa
de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa
de prec;os.
5. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:
5.1 - Poderao participar desta tlcitacao qualquer firma individual ou sociedade,
regularmente estabelecida no Pais, que seja especializada no objeto desta
licltacao e que satisfaca todas as exigencias, espectttcacoes e normas contidas
neste Edital e seus Anexos;
5.2 - Poderao participar deste Preqao Eletronico as empresas que apresentarem
toda a docurnentacao exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de
Licitacoes e Leiloes do Brasil.
5.3 - E vedada a participacao de empresa em forma de cons6rcios ou grupos de
empresas;
5.4 - Nao podera participar da llcltacao a empresa que estiver sob falencia,
concordata, concurso de credores, dissolucao, liquidacao ou que esteja
suspensa de licitar e/ou declarada inidonea pela Administracao Publica ou
impedida legalmente.
5.5 - Para participacao na licitacao, os interessados deverao credenciar-se
diretamente ou atraves de uma corretora de mercadorias associada a Bolsa de
Licltacoes e Leiloes do Brasil, telefone: (41) 3042-9909 - ate horario fixado neste
Edital para apresentacao da proposta e inicio do preqao,
5.6 - A participacao no preqao esta condicionada obrigatoriamente a inscricao e
credenciamento do licitante, ate o limite de horario previsto, e devera ser
requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Termo de Credenciamento (instrumento
particular de mandato),
declarando cumprir as exigencias do edital, bem como outorgando poderes
especificos de sua representacao (direta ou indireta) no pregao junto a Bolsa de
Licitacoes e Leiloes do Brasil.
b) Ficha tecnica descritiva (unlca) com todas as especificacoes do objeto da
licitacao em conformidade com o ANEXO I;
c) msercao no sistema do valor inicial de cada lote e a respectiva marca do
produto;
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d) A mic!oempresa ou empresa de pequeno porte, alern da apresentacao da
declaracao constante no Anexo V para fins de habihtacao, devera, quando do
cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitado no sistema 0 informar
no campo pr6prio da ficha tecnica descritiva do objeto consoante com modelo
do Anexo I, o seu regime de tributacao para fazer valer o direito de prioridade do
desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006 e suas atteracees pela Lei
Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014.
1

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - 0 certame sera conduzido pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de
apoio.
7. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DOS LANCES
a) A partir do horario previsto no Edital e no sistema para cadastramento e
encaminhamento da proposta inicial de preco, tera inicio a sessao publica do
preqao eletronlco, com a divulga9ao das propostas de precos recebidas,
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;
b) Fica a criteria do pregoeiro a autorizacao da correcao de lances com valores
digitados errados ou situacao semelhante, mesmo que antes do inicio da disputa
de lances;
c) Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado. 0 sistema nao identificarao
autor dos lances aos demais participantes;
d) No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregao Eletronico, o sistema eletronico podera permanecer acesslvel aos
licitantes para a recepcao dos lances, retornando o Pregoeiro, quando posslvel,
sua atuacao no certame, sem prejufzos dos atos realizados;
e) Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutes, a sessao de disputa continuara normal para os itens ja em disputa.
Sendo restabelecida a conexao o Preqao Eletronico tera seu reinicio
f) A etapa de lances da sessao publica sera encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletronico, apos o que
transcorrera perlodo de tempo extra. O perlodo de tempo extra ocorrera em um
intervalo que podera ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutes,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletronico, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances, nao podendo, em hip6tese
alguma, as empresas apresentarem novas lances; (FECHAMENTO
RANDOMICO).
g) Os itens para disputa flcarao no MINIMO 03 (tres) minutos antes de serem
colocados no estagio de FECHAMENTO RANDOMICO. Devido a imprevisao de
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tempo extra, as empresas participantes deverao estimar o seu valor minima de
lance a ser ofertado, evitando assim, calcutos de ultima hara, que podera resultar
em uma disputa frustrada por falta de tempo habit;
h) Facultativamente, o Pregoeiro podera encerrar a sessao publica mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual sera encerrada a recepcao de
lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrOnico contraproposta diretamente ao proponente
que tenha apresentado o lance de menor preco, para que seja obtido preco
melhor, bem coma decidir sabre sua aceitacao:
i) 0 sistema informara a proposta de menor preco (ou melhor proposta)
imediatamente apos o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso,
apos negociayao e decisao pelo pregoeiro acerca da aceitacao do lance de
menor valor;
j) Os documentos relativos a habilita~ao, solicitados nos Anexos 3 e 4 deste
Edital (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar tarnbem o
Anexo 6), da(s) empresa(s) vencedora(s), deverao ser encaminhados por meio
eletrOnico em
ate
02( duas)
horas
para o
seguinte
endereco
licitacaoipu@gmail.com, e em originais ou copias autenticadas, no prazo
maxima de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da sessao publica virtual,
juntamente com a proposta de precos para a Prefeitura Municipal de lpu/CE,
localizada na Praca Abilio Martins. S/N, Centro - Cep. 62.250-000, Municipio de
lpu - CE, fone (88) 3683 2021. 0 nao cumprimento do referido prazo acarretara a
desclasslflcacao da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda
colocada. Apos a conferencia dos documentos enviados, se estiverem de acordo
com o solicitado sera declarada a empresa vencedora do Lote e aberto o prazo
para rnanifestacao de intencao de interposicao de recurso;
I) A sessao publica fica suspensa, ou seja, permanece em fase de
classlficacaozhabilitacao ate o recebimento da docurnentacao original dentro das
condicoes dispostas no item;
m) Sera informado no chat o horario e a data exata em que se continuarao os
trabalhos;
n) Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel ou se o fornecedor
desatender as exigencias habilitat6rias, o Pregoeiro examinara a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilltacao do
participante, na ordem de ctassificacao, e assim sucessivamente, ate a apuracao
de uma proposta ou lance que atenda o edital. Tarnbern nessa etapa o Pregoeiro
podera negociar com o participante para que seja obtido preco melhor;
o) Caso nao sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a
proposta de menor preco e valor estimado para a contratacao:
p) Constatando o atendimento das exigencias fixadas no edital, o objeto sera
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preco:

~IP.Y
~

80VERIII

~t-...o

IIUIIICIPH

PREFEITURA MUNICIPAL DE IP

0€"

c/0

~Flsil) :,
<:,,;,"-

~

(')

:-4,
Ru rica O
I

q) Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da
LC 123/2006, e suas atteracees pela Lei Complementar no 147 de 07 de agosto
de 2014, o sistema aplicara os criterios para o desempate em favor ME/EPP.
Apos o desempate, podera o pregoeiro ainda negociar um melhor preco caso ela
nao atinja o valor de referencia definido pela administracao publica.

8.1- 0 encaminhamento de proposta para o sistema eletr6nico pressupOe o
pleno conhecimento e atendimento as exigencias de habilitacao previstas no
edital. 0 Licitante sera responsavet por todas as transacees que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletr6nico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances;
8.2 - Na ficha tecnica devera, obrigatoriamente, ser informado no campo pr6prio
as ESPECIFICACOES, MARCAS e quando for o caso, informar se a empresa e
ME/EPP. A nao insercao de arquivos ou informacoes contendo as especiflcacoes
e as marcas dos produtos neste campo implicara na desclassiflcacao da
empresa, face a ausencia de informacao suficiente para classitlcacao da
proposta;
8.3 - O objeto devera estar totalmente dentro das especificacoes contidas no
ANEXO 01;
8.4 - A validade da proposta sera de igual periodo de validade da ATA DE
REGISTRO, contados a partir da data de assinatura desta;
8.5 - Na hip6tese do licitante ser ME/EPP sera necessario a inforrnacao desse
regime fiscal no campo pr6prio da ficha tecnica (anexo 06) sob pena do licitante
enquadrado nesta situacao nao utilizar dos beneficios do direito de preferencia
para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas
atteracoes pela Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014;

9. DA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
9.1

A empresa

vencedora, devera enviar em ate 05 (cinco) dias uteis, a
docurnentacao referente
hablntacao e demais anexos, juntamente com a
Proposta de Precos escrita, com os valores oferecidos apos a etapa de lances,
em 01 (uma) via, rubncada em todas as folhas e a ultima assinada pelo
Representante legal da empresa citado nos documentos de habllltacao, em
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razao
Social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, lnscricao Estadual,
endereco complete, numero de telefone fax, endereco eletr6nico, numero de
agencia de conta bancaria, no prazo estipulado no item 9.1 deste edital;

a

9 .2 - Na proposta escrita, devera conter:
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a) Os valores dos impastos ja deverao estar computados no valor do produto ou
destacados;
b) Especificacao completa do produto oferecido com informacoes tecnicas que
possibilitem a sua completa avaliacao, totalmente conforme descrito no ANEXO
01, deste Edital;
c) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
9.3 - Atendidos todos os requisitos, seratao) considerada(s) vencedora(s) a(s)
licitante(s) que oferecer(em) o MENOR PRECO POR LOTE;
9.4 - Os precos cotados deverao estar inclusos todos os custos e demais
despesas e encargos inerentes ao produto ate sua entrega no local fixado neste
edital.
9.5 Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste
edital ou da legisla9ao em vigor;

9.6- Serao desclassificadas as propostas que:
9.6.1 - Contenham mais de 03 (tres) casas decimais em seus valores unitario:
9.6.2 - Sejam incompletas, isto e, nao contenham inforrnacao (Oes) suficiente(s)
que permita(m) a perfeita identificacao do produto licitado;
9.6.3
- Contiverem
qualquer
lirnitacao ou condicao
substancialmente
contrastante com o presente edital, ou seja, manifestamente inexequfveis, por

decisao do Pregoeiro;
9.6.4 - Ocorrendo discordancia
prevalecerao estes ultimas.

entre os valores numericos

e por extenso,

10. DA GARANTIA
10.1 - A empresa vencedora devera apresentar produtos com o prazo de
garantia de 12 meses, contados a partir do recebimento dos mesmos.

11. DOCRITERIO DE JULGAMENTO
11.1 - Para julgamento sera adotado o criteria de MENOR PRECO POR LOTE,
observado o prazo para fornecimento, as especincacoes tecnicas, pararnetros
minimos de desempenho e de qualidade e demais condicoes definidas neste
edital;

11.2 - Em atendimento ao disposto no Capitulo V da Lei Complementar n°
123/2006 e suas alteracoes pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto
de 2014, serao observados os seguintes procedimentos:
11.2.1 - Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance nao tiver sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletronico
identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de
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pequeno porte igual ou ate 5% (cinco por cento) superior a proposta de menor
lance, sera procedido o seguinte:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, sera
convocada pelo sistema eletronlco, via "chat" de comunicacao do preqao
eletrOnico para, no prazo de 05 (cinco) minutos apos a convocacao, apresentar
nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em
que, atendidas as exigencias habilita t6rias, sera adjudicada em seu favor o
objeto do preqao:
b) no caso de em pate de propostas apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no
subitem 11.2, o sistema realizara um sorteio eletronico entre elas para que se
identifique aquela que primeiro sera convocada para apresentar melhor oferta,
na forma do disposto na aUnea "a".
c) nao sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma da alfnea "a" anterior, serao convocadas as
remanescentes, quando houver, na ordem classificat6ria, para o exerclcio do
mesmo direito;
d) Na hip6tese da nae contratacao nos termos previstos no subitem 9.2.1, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame, desde que atenda aos requisitos de habilltacao.
e) Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, o Pregoeiro
examinara a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificacao,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilltacao. Se for
necessario, repetira esse procedimento, sucessivamente, ate a apuracao de uma
proposta ou lance que atenda ao edital;
f) Da sessao, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrencias relevantes.

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAC-'--A_0
__~---12.1- RELATIVA

A HABILITACAO

JURIDICA:

I - Toda a documentacao exigida devera ser apresentada por uma das seguintes
formas:
a) Original; ou
b) Por qualquer processo de c6pia, exceto por tac-slrnile, autenticada por
servidor da adrninlstracao, devidamente qualificado ou por cart6rio competente;
OU

c) Publica9ao em 6rgao de lmprensa Oficial. As declaracoes tern que possuir
firma reconhecida em cart6rio competente.
d) Ou proceder conforme Lei 13.726 de 08/10/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IP
Art. 3° Na relacao dos 6rgaos e entidades dos Poderes da Unlao, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios com o cidadao, e dispensada a
exigencia de:
d.1) reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo,
confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do
siqnatario, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente,
lavrar sua autenticidade no pr6prio documento;
d.2) autenticacao de c6pia de documento, cabendo ao agente
administrativo, mediante a cornparacao entre o original e a c6pia, atestar a
autenticidade;
d.3) juntada de documento pessoal do usuario, que podera ser substitufdo
por c6pia autenticada pelo pr6prio agente administrativo.
II - Devera constar na Documentacao de Habllitacao:
a) C6pia Cedula de identidade do responsavel legal ou siqnatario da proposta.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o
Contrato Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade par
acoes, acompanhado da ata da assembleia que elegeu seus atuais
administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscricao do ato
constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercl cio.
c) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pars, e ATO DE CONTRATO DE
AUTORIZAQAO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo 6rgao competente,
quando a atividade assim o exigir.
d) Prova de lnscricao do Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ), da
mesma licitante que ira faturar e prestar o objeto licitado.
e) Requerimento do Empresarlo, no caso de empresa individual, ou Certificado
de Microempreendedor Individual - MEI;
12.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domtcllio ou sede do licitante e com esta municipalidade.
b) A cornprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita
atraves da Certidao Negativa de Tributos e contnbulcoes Federais e da Dlvida
Ativa da Unlao, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751/14,
de 03.10.2016.
c) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita
atraves de Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dlvida Ativa
Estadual da sede da empresa licitante;
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d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da
empresa licitante atraves de Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dfvida
Ativa Municipal;
e) Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Service
- FGTS, atraves de Certificado de Regularidade de Situac;ao- CRS;
f) Prova de situacao regular perante a Justica do Trabalho, atraves da Certidao
Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lein° 12.440/2011.
g) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal
(Alvara), se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
13 - QUALIFICACAO TECNICA:
a) 0 LICITANTE devera fornecer a titulo de lntormacao, nurnero de telefone, fax,
e pessoa de contato, preferencialmente local. A ausencia desses dados nao a
tornara inabilitada.
b) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
identiticacao e firma reconhecida do assinante, comprovando que a licitante
forneceu de forma satisfat6ria os objetos compatfveis em caracterf sticas com o
objeto desta hcitacao.
14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETACAO DE FALENCIA OU
CONCORDATA expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da
sede da pessoa juridica.
b) No caso da licitante ser filial tera que apresentar as certidoes de sua filial e
matriz.
c) Tratando-se de Sociedade Anonlrna, publicacao em Diario Oficial ou jornal de
grande circulacao ou c6pia autenticada do Balance Fiscal correspondente ao
ultimo exercicio social encerrado, com as respectivas demonstracoes de Canta
de Resultados. Os demais tipos societarios deverao apresentar c6pias
autenticadas do Balance Patrimonial, do ultimo exercicio social, com as
respectivas demonsfracoes de Canta de Resultados, Acompanhado do Termo
de Abertura e Encerramento do Livro Diario devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do licitante assinado por contabilista registrado no CRC, bem
como por s6cio, gerente ou diretor nos termos da Resolucao 871/2000, de 23 de
MAIO de 2000 do Conselho Federal de Contabilidade, reservando-se a
COMISSAO o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para verlflcacao
dos valores, assinados por contador habilitado; "Em se tratando de pessoa
juridica constituida ha menos de um ano anterior a data de abertura da llcltacao,
poderao participar do certame apresentando o balance de abertura, assinado por
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co~tabilista habilitado e pelo representante da sociedade, autenticado pelo
reg1str~ C_?mpetente da Junta Comercial (art. 1150 do C6digo Civil).
d) ~.ert1dao d,e Regularidade Profissional do contador responsavel pelo balance,
ernitido pelo orgao competente.
15 -OUTRAS EXIGl!NCIAS:

a) Declaracao expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da
CF/88, conforme modelo do Anexo Ill;
b) Certidao Simplificada e a Especifica expedidas pela Junta Comercial da Sede
do Licitante, nao superior a 30 (trinta) dias, comprovando todos os atos da
empresa (lnscricao, Enquadramento, alteracoes de dados, etc);
c) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restricao na cornprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momenta em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorroqaveis por igual
periodo, a criterio da Adrninistracao, para reqularizacao da documentacao,
pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
d) A nao reqularlzacao da docurnentacao implicara decadencia do direito a
Contratacao, sem prejufzo das sancces previstas no art. 81 da Lei 8.666/93,
sendo facultado a adrninistracao convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classiflcacao, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.
e) Declaracao de enquadramento no regime de tributacao de ME/EPP, conforme
modelo do Anexo V;
f) Declaracao de cumprimento aos requisites de hablntacao, conforme modelo do
Anexo VI;
g) Declaracao de Ausencia de Servidor Publico no quadro social ou profissional
da Licitante, conforme modelo do Anexo VII.
16. IMPUGNACAO

DO ATO CONVOCATORIO

E RECURSOS

16.1 - No prazo de ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da
Sessao Publica, qualquer pessoa podera impugnar o ato convocat6rio deste
preqao, atraves do Portal eletronico: www.bllcompras.org.br em aba destinada
para tal fim, coma tarnbern devera enviar via e-mail: licitacaoipu@gmail.com.
Caso sejam por meio de entrega direta, as impuqnacoes deverao dar entrada,
obrigatoriamente, no protocolo da Prefeitura Municipal de lpu-CE no enderec;o
Praca Abllio Martins, S/N, Centro - Cep. 62.250-000, Municipio de lpu - CE, nos
dias uteis, das 08h00min as 11 h30min. A Administracao nao se responsabilizara
pela tempestividade de documentos que sejam recebidos por outros meios.
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16.2 - Nao serao conhecidas as impuqnacoes e os recurses apresentados fora
do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitado legalmente ou
nao identificado no processo para responder pelo proponente;
16.3 - Ao final da sessao, o proponente que desejar recorrer contra decisoes do
Pregoeiro podera faze-lo, atraves do seu representante, manifestando sua
intencao com registro da slntese das suas razoes, sendo-lhes facultado juntar
memoriais no prazo de 03 (tres) dias uteis. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contra razoes em igual numero de dias, que cornecarao a
correr do termino do prazo do recorrente;
16.4 - A falta de manifestacao imediata no momento e tempo estipulado durante
a licitacao, e motivada importara a preclusao do direito de recurse;
16.5 - Nao sera concedido prazo para recurses sabre assuntos meramente
protelat6rios ou quando nao justificada a intencao de interpor o recurso pelo
proponente;
16.6 - 0 acolhimento de recurso importara a mvalidacao apenas dos atos
insuscetrveis de aproveitamento.
16.7 - Os recursos deverao ser enviados em duas vias. Uma via original devera
ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de lpu - CE, no endereco: Praca
Abilio Martins, S/N, Centro - Cep. 62.250-000, Municipio de lpu - CE, Setor de
Licitacao, esta via devera estar em papel timbrado com o nome da empresa, as
razoes do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser
anexada no processo. Junta com este documento original, devera ser enviado
tambem uma copia por e-mail para licitacaoipu@gmail.com para que seja
posslvel a publicacao on-line das razoes do recurse interposto e a decisao
cabida a este.
17. DA(S) DOTACAO (0ES) ORCAMENTARIA(S)
17.1 - Nao e necessaria a juntada das mesmas no Sistema de Registro de
Pre90, conforme o § 2°, art, 7°, do decreto n° 7.892/2013 traz a seguinte regra: "§
2° Na llcitacao para registro de preco nae e necessario indicar a dotacao
orcarnentarla, que somente sera exigida para a tormalizacao do contrato ou
outro instrumento habil".
18. RESPONSABILIDADES E OBRIGA<;OES DAS PARTE_S_
18.1 - Cabera ao licitante vencedor, sem prejuizo do constante do Termo
Referencia, Anexo I deste Edital, as obriqacoes constantes da Minuta
Contrato, deste Edital.
18.2 - Cabera ao Municipio lpu, sem prejulzo do constante do termo
Referencia, Anexo I deste Edital, as obriqacoes constantes da Minuta
Contrato, deste Edital.
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19.1 - A etenvacao da contratacao de fornecimento se caracterizara a partir da
assinaturada Ata de Registro de Precos, que tera validade 12 (doze) meses e
do Contrato Administrativo.
19.2 - A existencia de precos registrados nao obriga a Admlntstracao a firmar as
contratacoes que deles poderao advir, facultando-se lhe a realizacao de llcltacao
especifica para a aquislcao pretendida, sendo assegurado ao beneflclano do
registro preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
19.2.1 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acrescimos ou supressoes dos itens licitados, respeitados os
limites legais, conforme estabelece o § 1 ° do artigo 65 da Lei Federal no
8666/1993.
19.2.2 - Os precos, durante a vigencia da Ata, serao fixos e irreaiustaveis, exceto
nas hip6teses devidamente comprovadas, de ocorrencia de sltuacao prevista na
alinea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal no 8666/1993 ou de reducao
dos precos praticados no mercado.
19.2.3 - A CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos que
demonstrem os seus gastos, comprovando a quebra do equiHbrio econ6micofinanceiro, para a devida repactuacao dos valores.
19.2.4 - A repactuacao podera ser registrada par simples termo de apostila
mento ao contrato inicial.
19.2.5 - A Ata podera sofrer alteracoes de acordo com as condicoes
estabelecidas no art. 65 da Lei Federal no 8.666/1993, desde que seja celebrado
contrato.
19.2.6 - Mesmo comprovada a ocorrencia da situacao prevista na alinea "d" do
inciso II do artigo 65 da Lei Federal no 8666/1993, a Aorninistracao, se julgar
conveniente, podera optar par cancelar a Ata e iniciar outro processo licitat6rio.
19.2. 7 - O presente Edita I e seus Anexos, bem coma a proposta do licitante
vencedor deste certame, farao parte integrante da Ata de Registro de Precos,
independente de transcricao.
20. DA FISCALIZAC.AO
20.1 - A fiscalizacao da execucao do contrato 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
competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato.
20.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os
services executados, seem desacordo com o contrato.
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20.3 - A fiscallzacao de que trata esta clausula nao exclui, nem reduz, a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, resultante de trnpertelcoes tecnicas ou utiltzacao de material de
qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nae implicara a responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. (Art. 70 da lei 8.666/93).
20.4 - Quaisquer exigencias da fiscallzacao, inerentes ao objeto do contrato,
deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem onus para a
CONTRATANTE.

a

21.1 - 0 pagamento sera efetuado Contratada na forma constante da Minuta
do Ata de Registro e Precos, Anexo Ill deste Edital.
21.2 - 0 pagamento decorrente da concretizacao do objeto desta llcitacao sera
em ordem cronol6gica de pagamentos em ate 30 (trinta) dias, contados da data
do atesto, conforme alinea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei n° 8.666/93 de 21
de junho de 1993 e efetuado pela Prefeitura Municipal de lpu, por processo legal,
ap6s a emissao das Notas Fiscais/Faturas, fazendo rnencao a este PREGAO
ELETRONICO N° 0132019PEFME-SRP, o qual sera pago atraves de
transferencla bancaria em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancarlo,
cheque nominal ou Ordem Bancaria nominative em favor da ADJ UCATARIA, ap6s
a apresentacao da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser
encaminhadas a Tesouraria atraves da Secretaria Municipal ordenadora da
despesa, devidamente atestadas e acompanhadas das cernooes de
Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal, INSS e
FGTS com os prazos de validade devidamente atualizados.
21.3 - A PMI/CE flea reservado o direito de nao efetivar o pagamento se, no ato
da entrega e aceitacao do material fornecido pela ADJUDICATARIA, durante o
mes, estes nao estiverem em 6timo estado de conservacao e consumo, bem
assim de acordo com as especiflcacoes estipuladas neste Edital;
21.4 - Em caso de irregularidade na emlssao dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento sera contado a partir de sua reapresentacao, desde que
devidamente regularizados.
21.5 - No caso de incorrecao dos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/Fatura, serao estes restituidos a Contratada, para as correcoes
solicitadas, nao respondendo o Munidpio por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na llquidacao dos pagamentos correspondentes.
21.6 - Ocorrendo qualquer sttuacao que impe~a a certiflcacao do
adimplemento da obrigacao ou quando o contratado for notificado para
sanar as ocorrencias relativas a execucao do contrato ou a documentacao
apresentada, a respectiva cobranca perante a unidade administrativa
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contratante sera tornada sem efeito, com a consequente exclusao da lista
classificat6ria de credores.
21.7 - 0 fornecedor sera reposicionado na lista classificat6ria a partir da
regulariza~ao das falhas e/ou, caso seja necessano, da emlssao de novo
documento fiscal, momenta em que sera reiniciada a contagem dos prazos
de liquida~ao e pagamentos oponiveis a unidade administrativa
contratante.
22. DO CONTRA TO

22.1 - Como condicao de celebracao do Contrato, a licitante devera manter as
mesmas condicoes de habnitacao exigidas na licitacao.
22.2 - Na hip6tese de a licitante nao atender a condicao acima ou recusar-se a
assinar o Contrato sem apresentar pertinente justificativa, o Municipio convocara
a segunda licitante classificada e, assim, sucessivamente, se for o caso, na
ordem de classlflcacao sem prejulzo da aplicacao das penalidades.
22.3 - Outras condicoes tais como Vigencia, Obriqacoes da Contratante,
Obriqacoes da Contratada, Prazo de Execucao, Garantia, Condicoes de
Pagamento e Sanc;oes, constam da Minuta do Contrato, parte integrante deste
Edital, que devera ser observada pela licitante antes de formular a proposta.
23. DA VALIDADE

23.1 - A Ata de Registro de Prec;os a ser subscrita tera validade de 12(doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
24. DAS DISPOSIC.0ES FINAIS

24.1 - e facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitacao, a promocao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao
que deveria constar dos enviados na forma deste Edital.
24.2 - Fica assegurado ao Municrpio lpu o direito de, no seu interesse, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitacao, dando
ciencia aos participantes, na forma da leqislacao vigente.
24.3 - As proponentes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao
de suas propostas e o Municipio de lpu nao sera, em nenhum caso, responsavel
por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo
licitat6rio.
24.4 - As proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
inforrnacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.
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24.~ - _Ap6s a apresentacao da proposta, nao cabera desistencia, salvo por
mottvo Justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
24.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inlcio e inclulr-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de lpu.
24.7 - 0 desatendimento de exiqencias formais nao essenciais, nao irnportara no
afastamento da licitante, desde que seja possivel a atericao da sua qualiflcacao
e a exata compreensao da sua proposta, durante a realizacao da sessao publica
deste Pregao Eletronico.
24.8 - Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, na Sede com endereco
a Praca Abilio Martins, S/N, Centro - Cep. 62.250-000, Municipio de lpu - CE.
24.9 - lntegra este Edital o Termo de Referencia (Anexo I), a minuta da Ata de
Registro de Precos (Anexo II) ea minuta do Contrato (Anexo IV).
24.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relacao a eventuais duvidas na
interpretacao do presente Edital e seus anexos devera ser encaminhado, por
escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura Municipal.
24.10.1 - As duvidas a serem dirimidas por telefone serao somente aquelas de
ordem estritamente informal.
24.11 - A hornoloqacao do resultado desta llcitacao nao irnplicara em direito a
aquislcao do objeto licitado.
24.12 - Aos casos omissos apllcar-se-ao as demais dtsposicees constantes da
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; dos Decretos Federais n°s 3.555, de 08
de agosto de 2000, 7.892/2015, e do Decreto Municipal n° 09/2014; e
subsidiariamente a Lein° 8.666/93.
24.13 - Fica eleito o faro da Comarca de lpu/CE para solucionar quaisquer
questoes oriundas desta licltacao.
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