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O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tururu, nomeado pela Exma.
Municipal, através da Portaria n° 059 de 04 de marco de 2022, torna
conhecimento

dos interessados que realizara licitaga4o na modalidade

z he

Sra. Prefeita
publico para

Pregaéo, em

sua forma

Eletrénica,
do
tipo
Menor
Prego
por
item,
através
do
endereco
eletrénico
www.bilcompras.org.br—“Acesso Identificado no link — licitagé6es publicas”, em sessdo publica
por meio de comunicagao via internet, consoante descrigao contida no Edital e seus Anexos.

A presente licitagao sera processada e julgada consoante as regras estipuladas na Lei
n° 10.520/2002,

Decreto

no 3.555/2000,

Decreto

Federal

no 10.024/2019,

Lei Complementar

no 123/2006 — Lei Geral da Microempresa, com as alteragdes da Lei Complementar no
147/2014, e legislacao correlata aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei no
8.666/93, com suas alterag6es e demais exigéncias no presente Edital e seus anexos.

—

Aplica-se ao contrato decorrente da presente licitagao, além dos dispositivos legais
_ previstos acima, as normas da Lei Federal N° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e
do Cédigo Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002).

Modalidade:

AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
DO MUNICIPIO DE TURURU — CE.
Secretaria de Administragao e Finangas, Assisténcia
Social, Esporte e juventude, Agricultura e Meio
Ambiente, Cultura e Turismo e Infraestrutura.
Pregao Eletrénico.

Critério de Julgamento:

Menor Preco por item.

Modo de Disputa:

Aberto e Fechado
Pronta entrega, através

Objeto:
Secretarias Participantes:

Forma de Fornecimento:

—

de

ordem

de

compras

emitida pela Secretaria.

Endereco Eletrénico:

www.blicompras.org.br — Acesso Identificado no link
—licitagées publicas.

Cadastramento das Propostas:

Até: 11 de julho de 2022 as 08:00h.

Abertura das Propostas:

Inicio: 11 de julho de 2022 as 08:30h.

Sessao de disputa de Lances:

inicio: 11 de juino de 2022 as 09:00h.

Informagoes:

E-mail: licitacao.tururu21@gmail.com

O Pregao

Eletrénico

condigoes

de

sera realizado em

seguran¢a

—

criptografia

sessao
e

ptiblica, por meio

autenticagao

—

em

todas

da internet,
as

suas

mediante
fases.

Os

trabalhos serao conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Tururu, denominado
Pregoeiro, mediante a insercao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo da pagina eletrénica www.blicompras.org.br.
Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia/DF e, dessa forma,
serao registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.
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1.14 — AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDER
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TURURU — CE.

AS

NECESSIDADES

DAS

DIVERSA

1.2 — Compdem o presente Edital, os seguintes anexos:
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

| - TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO (ESPECIFICACOES DOS ITENS);
Ii - MODELO DE CARTA PROPOSTA;
IIl — MINUTA DE DECLARACOES;
IV - MODELO DE PROCURAGAO;
V — MINUTA DE CONTRATO.

2 — DA PARTICIPAGAO, DO CREDENCIAMENTO
2.1 — Podera participar

do pregao qualquer

E DA DECLARAGAO:

pessoa juridica, localizada em qualquer unidade da

federagao, que seja especializada e credenciada no fornecimento dos referidos bens e que
satisfaga a todas as exigéncias do presente Edital, especificacées e normas, de acordo com os
anexos relacionados, cadastrados ou nao no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal

de Tururu e que satisfagam a todas as condigées da legislagao em vigor, deste edital, inclusive
tendo seus objetivos sociais, compativeis com o objeto da licitagao e previamente credenciadas
perante

a Bolsa

de

Licitagées

realizagao do pregao,

e Leil6es do

mediante

Brasil - BLL,

até 01

(um)

dia antes

da

atribuigao de chave de identificagado e de senha

data de

pessoal

e

intransferivel do representante credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for
© caso, e subsequente encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do

sistema eletrénico, observados data e horarios estabelecidos neste edital.
2.1.1 — Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer
representante;
2.1.2 — Quaisquer duividas

mensagens
em

emitidas

relagao

ao

pelo

acesso

sistema
no

ou

sistema

da

desconexao

operacional

do

seu

poderao

ser

esclarecidas pelo numero (41) 3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias
associada. A relacao completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitagdes e
Leilées do Brasil — BLL — podera ser obtida no site www.blicompras.org.br, acesso "corretoras”.
2.1.3 — Para participar do pregao o interessado devera previamente se credenciar junto a Bolsa

de

Licitagdes

e Leil6es

do

Brasil — BLL,

mercadorias associada ou diretamente

provedora

do

no site da Bolsa.

sistema,

através

de

corretora

de

O licitante devera estar credenciado,

através da corretora de mercadorias associada a Bolsa de Licitagées e Leil6es do Brasil — BLL
por ele indicada, junto a respectiva CRO — Central Regional de Operagées da Bolsa de
Licitagées e Leil6es do Brasil — BLL.

2.1.4

—

O

cadastramento

documentos:
a) Instrumento

operador

particular

devidamente

do
de

licitante
mandato,

devera

ser

outorgando

credenciado junto a Bolsa

requerido
a corretora

acompanhado
associada,

por

de Licitagd6es e Leil6es do

dos
meio

seguintes
de

seu

Brasil — BLL,

poderes especificos de sua representagao no pregao.
b) Declaragao de fato superveniente impeditivo de habilitagao.

2.2 — O credenciamento junto ao provedor do sistema
licitante ou seu representante legal e a presungdo
das transacgées inerentes ao pregao eletrénico.
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2.3-Nao sera admitida a participagdo de empresas que n&o sejam enquadradas
microempresas ou empresa de pequeno porte, de acordo com a legislacado federal.

ron

2.4— Nao sera admitida a participacao dos interessados sob a forma de consércio.

2.5 — Nao podera participar empresa declarada inid6nea ou cumprindo pena de suspensao, que
lhes tenham sido aplicadas, por forga da Lei n°? 8.666/93 e suas alteracgdes posteriores;
a)

Que

tenham

sido

declaradas

inidéneas

para

licitar ou

contratar

com

a Administracdo

Publica, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS),
TCU/CNJ. O Pregoeiro fara pesquisa no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de
habilitagao, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem nesta situagao;
b) Cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Prefeitura Municipal de Tururu;
c) Estejam sob faléncia, concordata, dissolugao ou liquidacao, fusao, cisao ou de incorpora¢gao;

d) Reunidos sob forma de consércio;
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo

profissional

com

servidor

ou

dirigente

de

dérgao

ou

entidade contratante ou responsavel pela licitacdo;

f) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
g) De empresas cujos sécios ou diretores pertengam, simultaneamente,

a mais de uma firma

licitante;

h) Que
i) De
incisos
2.6 — O

seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus
e paragrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizagées;
licitante sera responsavel por todas as transacgées que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
2.7 — Incumbira ainda ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a

sessao publica do pregdo, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
2.8 — O Pregao Eletrénico sera realizado em sessao publica, por meio da Internet, mediante
condigé6es de seguranga — criptografia e autenticagao — em todas as suas fases, através do
Sistema de Pregao Eletrénico (licitag6es) da Boisa de Licitagées e Leildes do Brasii — BLL.
2.9 — Os trabalhos serao conduzidos pelo Pregoeiro designado, mediante a insergao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitagées" constante da
pagina eletrénica da Bolsa de Licitagées e Leildes do Brasil — BLL: www.blicompras.org_br.
2.10— As empresas

participantes deverao nomear através do instrumento de mandato previsto

no item 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer
corretora de mercsiaes associada a Bolsa de Licitagédes e Leilées do Brasil — BLL, atribuindo
poderes

para formular lances de precos e praticar todos os demais

atos e operacgdes

no site:

www.bilcompras.org.br.

2.11 — A participagao do licitante no pregao eletrénico se dara exclusivamente por meio de
corretora contratada para representa-lo, a qual devera manifestar, por meio de seu operador
designado, em campo préprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagao e atendimento as
exigéncias de habilitagao previstas no Edital.
2.12 — O acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de prego e
lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia definicao
de senha privativa.

2.13 — A chave de identificaga4o e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer
pregao eletrénico, salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado ou por iniciativa da
Bolsa de Licitagées e Leildes do Brasil — BLL;
2.14 — E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a Bolsa de

Licitagé6es e Leil6es do Brasil - BLL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;
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2.15 — A licitante devera promover a sua inscrigao e credenciamento diretamente no “sited

“5

Bolsa ou através de uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo!
credenciamento por corretora, a relacao completa daquelas vinculadas a Bolsa de Licitagdes.e a
Leil6es do Brasil — BLL, podera ser obtida no site www.blicompras.org.br — acesso "corretoras"

até no minimo 01 (uma) hora antes do horario fixado no edital para o recebimento das propostas.
2.16 — O custo de operacionalizagao e uso do sistema ficara a cargo do licitante que pagara a
Bolsa de Licitagées e Leil6es do Brasil — BLL, provedora do sistema eletrénico, o equivalente aos
custos pela utilizagao dos recursos de tecnologia da informacdo, consoante tabela fornecida

emitida pela entidade;
2.17 — A taxa de utilizagao de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento
dos

custos

de

desenvolvimento,

atualizaga4o

e

manutencao

do

Sistema

e

nao

representa

emolumentos ou tarifagao pela prestacdo de servicos, nos termos do artigo 5°, inciso Ill, da Lei
n° 10.520/2002;
2.18 — As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema
poderao negociar livremente a cobranc¢a de outros valores a titulo de corretagem pelos servicos
prestados.

2.19 — As pessoas juridicas interessadas deverao nomear, através do instrumento de mandato,
com

firma

reconhecida,

operador

devidamente

credenciado

em

qualquer

corretora

de

mercadorias associada a Bolsa de Licitagées e Leil6es do Brasil — BLL, atribuindo poderes para
formular lances de precos e praticar todos os demais atos e operacdes no site:
www.bllcompras.org.br;

2.20 — O licitante devera promover a sua inscrigao e credenciamento para participar do pregao,
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada a Bolsa de Licitag6es e Leildes
do Brasil — BLL por ele indicada, junto a respectiva CRO — Central Regional de Operagées da
Bolsa de Licitacées e Leildes do Brasil - BLL, até o horario fixado no edital para inscrigao e
cadastramenio;

3 — DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS

DE HABILITAGAO

3.1 — O fornecedor devera observar as datas e os horarios limites previstos para a abertura da
proposta, atentando também para a data e horario do inicio da disputa.
3.2 — Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica observarao,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia -— DF e, dessa forma, serao registradas no sistema
eletrénico e na documentagao relativa ao certame;

3.3 — Os licitantes encaminharao,
com

os documentos

ofertado

e o preco,

propostas,
quando,
documentacao.

exclusivamente
por meio do sistema,

de habilitacao exigidos

até a data
entao,

e o horario

encerrar-se-a

no edital, proposta

estabelecidos

para

automaticamente

com

concomitantemente
a descrig¢ao do objeto

o fim do
a

etapa

recebimento
de

envio

das

dessa

3.4 — O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

3.5 — Os documentos que compéem a

proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado

somente serao disponibilizados para avaliagao do Pregoeiro e para acesso ao publico apdos o
encerramento do envio de lances.
3.6 — Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com
os seguintes termos:
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a) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
Q
Mes—
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 10. 520/2002,.qque
satisfaz plenamente

todas as exigéncias habilitatorias previstas no certame,

em obediéncia a6~™

disposto no art. 4°, Vil da Lei n° 10.520/2002.
c) A participagao no pregao eletrénico dar-se-a pela utilizagao da senha privativa do licitante.
d) Para participagao no pregdao eletrénico, o licitante devera manifestar, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta
em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatdério e seus anexos.

e) A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagao e proposta sujeitara o
licitante as sangdes previstas na legislagao de regéncia, sem prejuizo de qualquer sancao
criminal cabivel.
f) Ate a abertura da sesso, os licitantes poderao alterar a proposta anteriormente cadastrada ou
substitul-la.
g) Apés abertura do certame, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
h) A proposta sera desclassificada se for contraria, expressamente, as normas

motivo

justo

e exigéncias

deste edital.
i) A apresentagao da proposta implica piena aceitacao, por parte do iicitante, das condicdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢ées nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servi¢cos nos
seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

3.1 —DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
3.1.1 — A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitagao do Pregoeiro sob pena de desclassificagao no sistema
eletrénico no icone/espaco (documentos complementares) e devera:
a) ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu

representante legal.
b) conter a indicagao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
3.1.2 — A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracgao no
decorrer da execucao do contrato e aplicacao de eventual san¢ao a Contratada, se for 0 caso.
3.1.2.1 — Todas as especificagées do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,

tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
3.1.3 — Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

em

3.1.3.1 — Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o prego global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes Uultimos.
3.1.4 — A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigao que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificagao.
3.1.5 — A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo

considerada

aquela que

nao corresponda

as especificagédes ali contidas ou que estabeleca

vinculo a proposta de outro licitante.
3.1.6 - As propostas que contenham a descrigao do objeto, o
complementares estarado disponiveis na internet, apds a homologagao.
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4— DA ABERTURA
LANCES

DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

E FORMULAGAO DE J
ae

4.1 — A abertura da presente licitagao dar-se-A4 em sessdo
eletr6nico, na data, horario e local indicados neste Edital.

pliblica,

por meio

de

sistema

4.2 — O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
estejam

em

vicios insanaveis
Referéncia.

que

nao

ou

4.3 — Também
4.3.1

—

A

conformidade

nao

com

os requisitos

apresentem

as

estabelecidos

especificagdes

técnicas

neste

Edital,

exigidas

contenham

no

Termo

de

sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
desclassificagao

sera

sempre

fundamentada

e

registrada

no

sistema,

com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
4.4 — A nao desclassificagao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
4.5 — O

sistema

ordenara

automaticamente

as

propostas

classificadas,

sendo

que

somente

estas participarao da fase de lances.
4.6 — O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

4.7 — Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
4.8 — O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.
4.9

- Os

licitantes

poderaéo

oferecer

lances

sucessivos,

observando

o

horario

fixado

para

abertura da sess4o e as regras estabelecidas no Edital.
4.10 — O licitante somente

podera

oferecer lance de valor inferior ou percentual

de desconto

superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
4.11 —O

intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao

aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem) reais.
4.12 — O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nado podera ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de
serem automaticamenie descartados peio sistema os respectivos lances.
4.13 — Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
4.14 — A etapa de lances da sessao publica
prazo, o sistema encaminhara aviso de
transcorrera o periodo de tempo de até dez
sera automaticamente encerrada a recepcado
4.15 — Encerrado

o prazo

previsto

no

tera duracao inicial de quinze minutos. Apés esse
fechamento iminente dos lances, apds o que
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
de lances.

item 4.14.,

o sistema

abrira oportunidade

para

que

a

licitante da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até dez por cento superior
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

4.16 — Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas no item 4.15, poderao as
licitantes dos melhores lances, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, 0 qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
4.17 — Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacado automatica pelo sistema.
podera o Pregoeiro, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da

sessao publica de lances, em prol da consecugao do melhor preco.
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4.18 — Nao

serao

aceitos dois ou

mais

lances de mesmo

valor, prevalecendo

aquele que ‘for
f
a

recebido e registrado em primeiro lugar.

4.19— Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do-~

valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
4.20 — No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.
4.21 — Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e

quatro

horas

da comunicagdo

do fato pelo

Pregoeiro

aos

participantes,

no sitio eletrénico

utilizado para divulgagao.

4.22 — O Critério de julgamento adotado sera o Menor Prego por item, conforme definido neste
Edita! e seus anexos.

4.23 — Caso 0 licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
4.24 — Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prdépria as

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
ciassificadas,

para o fim de aplicar-se o disposto

nos

arts. 44 e 45 da

LC

n° 123,

de 2006,

regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
4.25 — Nessas condicgédes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
4.26 — A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apoés a comunicacao automatica para
tanto.

4.27 — Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa
ordem de
anterior,
4.28 — No
pequeno

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.
4.29 — A ordem de apresentagdo pelos licitantes ¢é utilizada como um dos critérios de
classificagao, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de
lances).

4.30 — Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a_ preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos:
4.30.1 — No pais;
4.30.2 — Por empresas brasileiras;

4.30.3 — Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
4.30.4 — Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagao.
4.31 — Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletr6énico dentre
as propostas empatadas.

4.32 — Encerrada a etapa de envio de lances da sess@o pliblica, o Pregoeiro devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para
que seja obtida meihor proposta, vedada a negociagao em condigées diferentes das previstas
neste Edital.
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4.33 — A negociacao

sera realizada por meio do sistema,

podendo

ser acompanhada pelos, de a

demais licitantes.
4.34 — O Pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta
adequada
ao Ultimo lance ofertado apdés a negociagao
realizada,

acompanhada,

se

for

o

caso,

dos

documentos

complementares,

quando

necessarios

a

confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

4.35 — Apds a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.

4.2 —- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
4.2.1 — Encerrada a etapa de negociacgao, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao

maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
paragrafo unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n° 10.024/2019.

4.2.2 — Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao
prego maximo fixado (Acérdao n° 1455/2018 — TCU — Plenario), ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel.

4.2.3 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbédlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado,

acrescidos dos respectivos encargos,

ainda que o ato convocatorio da licitagao nao

tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

4.2.4 — Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

4.2.5 — Na hipdtese de necessidade
diligéncias,

reiniciada

com

vistas ao saneamento

mediante

aviso

prévio

no

de suspensao
das

da sessao

propostas,

sistema

com,

publica para a realizagao de

a sessao

no

minimo,

publica

vinte

somente

e

quatro

podera

ser

horas

de

antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

4.2.6 — O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via
e-mail, no prazo de 02h (duas horas), sob pena de nao aceitacgao da proposta.
4.2.7 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado

pelo Pregoeiro por solicitagao escrita e

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
4.2.8 — Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedéncia,

além

de outras

informagdes

pertinentes,

a exemplo

de catalogos,

folhetos ou

propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de

nao aceitacao da proposta:
4.2.9

— Os

licitantes

deverao

colocar

a disposig¢ao

da Administragao

indispensaveis a realizagao de testes e fornecer, sem 6nus, os manuais
portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso;

todas

as

impressos

condicgées
em

lingua

4.2.10 — Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacgao.
Prefeitura Municipal de Tururu - 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132, Centro, Tururu/CE

(85) 33581073 - licitacao@tururu.ce.gov.br

Q

an

Setor de

TURURU

Lickyyaers.

gon084
Havendo necessidade, 0 Pregoeiro suspendera a sess4o, informando no “chaf’ a nova data ey
horario para a sua continuidade.

aiuheTe

4.2.11 — Tambem nas hipdteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta
subsequente, podera negociar com 0 licitante para que seja obtido preco melhor.
4.2.12 — A negociagao
demais licitantes.

sera realizada

por meio do sistema,

podendo

e passar

ser acompanhada

a

pelos

4.2.13 — Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
4.2.14 — Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, o Pregoeiro verificara a habilitagao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

5 —DA HABILITACAO
5.1 — Como condigao prévia ao exame da documentagao de habilitagao do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condig6es de participacao,
participacgao no certame ou a

5.2

—

Consulta

especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca
futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Consolidada

de

Pessoa

Juridica

do

Tribunal

de

Contas

da

a

Uniao

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

5.3 — A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes

impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.
5.4 — Caso conste na Consulta de Situaga€o do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

5.5 — A tentativa de burla sera verificada
fornecimento similares, dentre outros.

por

meio

dos

vinculos

societarios,

linhas

de

5.6 — O licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificacgao.

5.7 — Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicao de participacgao.
5.8 — No caso de inabilitagao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.
5.9 — Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao
necessarios

a confirmacao

daqueles

exigidos

neste

complementares,

Edital e ja apresentados, o licitante sera

convocado a encaminha-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitagao.

5.10 — Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagcaéo de CNPJ/CPF

diferentes,

salvo aqueles legalmente permitidos.
5.11 — Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deveraéo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza. comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
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5.12— Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros, de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
recolhimento dessas contribuicdes.

quando for comprovada

a centralizacad-do
@

Tene
hie

5.13 — Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitaga4o. No caso de cdépia autenticada, a cada face de
documento reproduzida devera corresponder uma autenticagao, ainda que diversas reproducdes

sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legiveis.
5.13.1 — Caso na autenticagao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao
anverso do documento, a exigéncia referente a autenticagao de todas as faces do documento

fica sem validade.
5.13.2 — Caso

por instituicao que

legalmente e com

regularidade permita a sua emissao e consulta pela Internet, o Pregoeiro
autenticidade deste através de consulta junto ao respectivo site.

o documento

apresentado

seja expedido

podera verificar a

5.13.3 — Para a habilitagao juridica e qualificagao técnica, o licitante devera, nos documentos
exigidos neste instrumento convocatério, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos
sociais com o objeto da licitacao.

5.13.4 — Caso o documento apresentado seja expedido por instituigao publica que esteja com
seu funcionamento paralisado no dia da abertura da sesso publica, a licitante devera, sob pena
de ser inabilitada, apresentar, o referido documento,

constando o termo final de seu periodo de

validade coincidindo com o periodo da paralisagado e devera, quando do término da paralisa¢gao,
sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento a Comissao, para que seja
apensado ao processo de licitagao.

5.13.5-A sessao publica fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificagao/habilitagao
até o recebimento da documentag¢ao original.
5.13.6 — O nao cumprimento do envio dos documentos de habilitagao dentro do prazo acima
estabelecido, acarretara nas sancdes previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a

empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
5.13.7 — Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma

se da matriz, todos da matriz, se de alguma

filial, todos da mesma

filial, com

sede, ou seja,

excegao

dos

documentos que sao validos para matriz e todas as filiais.

5.14 — DOCUMENTOS

HABILITAGAO

5.14.1 — HABILITAGAO JURIDICA:
a) REGISTRO COMERCIAL,
mercantil

da Junta

Comercial;

no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de empresa
devendo,

no caso

da licitante ser a sucursal,

filial ou agéncia,

apresentar o registro da Junta onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a
matriz;

b) ATO

CONSTITUTIVO,

ESTATUTO

OU

CONTRATO

SOCIAL

CONSOLIDADO,

em

vigor

devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal,

filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com averba¢ao no registro da Junta
onde tem sede a matriz;
c) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto cooperativas
— no Cartério de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em

exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no
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Cartério de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbagao no Caitsrig
onde tem sede a matriz;
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d) DECRETO DE AUTORIZAGAO, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACGAO PARA FUNCIONAMENTO
expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.
e) CEDULA

DE IDENTIDADE

E CPF, de Socio — Administrador ou do titular da empresa.

5.14.2 - RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,

conforme

o caso,

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;

c) Certidao de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta
RFB/PGNF n° 1.751 de 2 de outubro de 2014;
d) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovagado de reguiaridade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
f) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, através
de Certificado de Regularidade de Situagao — CRS e;
g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho.
5.14.2.1

—

As

microempresas

——*

e

empresas

de

pequeno

documentagao exigida para efeito de comprovacao
apresente alguma restricao;

porte

deverao

apresentar

de regularidade fiscal, mesmo

toda

a

que esta

5.14.2.2 — Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da

Comissao de Preg6es, para a regularizagcao da documentacao e emissao de eventuais certid6es
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa, conforme os ditames da Lei
Complementar 123/2006 € suas alterag6es posteriores;

5.14.2.3 — A nao-regularizagao da documentagao, no prazo estabelecido, implicara decadéncia
do direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93,
sendo facultado a convocagao dos licitantes remanescentes,
assinatura do contrato, ou a revogacao da licitagao.

na ordem de classificacao, para a

5.14.3 - QUALIFICACAO TECNICA
5.14.3.1. Apresentagao de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento
executado, contendo os itens contratados, obrigatoriamente pertinente e compativel com o
objeto desta licitagao, na forma descrita no Anexo | — Termo de Referéncia do edital, expedida

por entidade publica ou privada, usuaria do fornecimento em questao, comprovando

a piena

satisfagao de sua execucao. Somente serao considerados validos os atestados com timbre da
entidade expedidora e com identificagao do nome completo do emitente. O atestado devera ser
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por pessoa

fisica identificada

pelo nome

e cargo exercido

estando as informag6es sujeitas a conferéncia pelo Pregoeiro ou quem

as demais informacées:

na entidade,

3

este indicar, bem como,,

rica

ee

a) nome, CNPJ e endereco completo da pessoa juridica tomadora do fornecimento e emitente do
atestado;
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento;
c) descrigao dos produtos;

d) periodo de execugao;
e) local e data da emissao do atestado;
f) identificagao (nome e cargo ou funcao) e assinatura do signatario do atestado.

5.14.3.2. No atestado de capacidade técnica devera estar descrito expressamente os itens cuja
execucao ou entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referéncia
deste edital, conforme o caso.

5.14.3.3. Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica
para comprovagao ao que dispde o item 5.14.3.2, instrumento de nota fiscal/contrato de
~

prestacdo de servico respectivos ao qual o atestado faz vinculacao.

5.14.4 — RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO — FINANCEIRA:
a) Balango patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou

balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentacado da proposta, devidamente assinados por contabilista
registrado no CRC, bem como por sécio, gerente ou diretor, acompanhado do Termo de Registro
de Abertura e Encerramento do Livro Diario, este, devidamente registrado na Junta Comercial do
estado sede do licitante, facultando-se o Pregoeiro o direito de exigir a apresentacao do Livro
Diario para verificagao de valores;

a.1. Serao considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis
assim apresentados:
Na sociedade empresaria regida pela Lei n°. 6.404/76, sociedade anénima ou por acgdes:

- Publicadas em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacao; ou
- Por fotocdépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

a.2. As demais formas societarias regidas pelo Cédigo Comercial devem apresentar o balango do
Ultimo exercicio social que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal informagao sera verificada
através dos atos constitutivos societarios.
a.3. As licitantes com menos de 1 (um) ano de constituig¢ao, que ainda nao tenham balan¢o de final
de exercicio, deverao apresentar Demonstragées Contabeis envolvendo seus direitos, obrigacgdes e
patriménio liquido relativos ao periodo de sua existéncia.
a.4. As empresas constituidas 4 menos de dois meses apresentarao o Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial, de acordo com a legislagao competente.

b) — As empresas optantes pelo regime de tributagao sobre o lucro real/presumido, atraves da
escrituragao digital SPED (ECD), conforme dispde os art. 3° da Instrucao Normativa RFB n°.
Instrugao Normativa RFB n° 1594, de 01 de dezembro de 2015 da Receita Federal do Brasil.
Ficando a exigéncia de apresentacao do Balan¢o Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser
apresentado no prazo que determina o art. 5° da Instrugao Normativa RFB, bem como o que
determina a Jurisprudéncia no Acérdao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.

b.1 —A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED podera apresentalo na forma da lei.
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b.1.1. — Entende-se que a expressao “na forma da lei’ os seguintes documentos que ongpee:
__yF
no minimo:
A mtheiaa
|) Balango Patrimonial;
\1) DRE — Demonstragao do Resultado do Exercicio;
lll) Termos de abertura e de encerramento do Livro Diario;
V) Recibo de entrega de escrituragao contabil digital; (Para efeito o que determina o Art. 2° do
Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018);

b.2 -Todas as cépias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
c)Certidao

negativa

distribuidor

da

sede

de
da

faléncia,
pessoa

recuperagao

juridica,

ou

de

judicial
execucao

ou

extrajudicial,

patrimonial,

expedida

(artigo

31

da

pelo
Lei

n°

8.666/93) em data nao superior a 30 (trinta) dias.
5.14.5 — DEMAIS EXIGENCIAS:
a) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando
que cumpre a proibigao prevista no inciso XXxXili do artigo 7° da constituigao federai, combinado

com o inciso V do artigo 27 Lei n° 8.666/93 — ou seja, de que nao utiliza trabalho de menor de
dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de
quatorze anos, salvo na condi¢gao de aprendiz. Sugere-se 0 modelo apresentado neste edital,
em papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da
firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar
quem assinou;

b) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando,
sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parametros e elementos do
produto a ser ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes
neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. Contendo o carimbo ou

impresso

identificador do CNPJ/MF

da firma proponente,

assinadas

por pessoa

legalmente

habilitada e que seja possivel identificar quem assinou;
c) Declaragao da Licitante em

papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando,

sob as penas da Lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o
direito recursal,

bem

como

de que

recebeu

todos

os documentos

e informacées

necessarias

para o cumprimento integral das obrigacgdes objeto da licitagao. Sugerimos o modelo constante
no

edital,

em

papel

da

prdépria

empresa,

contendo

o carimbo

ou

impresso

identificador

do

CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel
identificar quem assinou;
d) Declaracdo da Licitante em

papel timbrado e assinado

pelo representante

legal, declarando

para os devidos fins, sob as penalidades cabiveis, de nao haver Fatos impeditivos quanto a
nossa participagao em licitagdes ou contratagdes com a Administragao Publica Federal, Estadual
e Municipal. Sugere-se 0 modelo apresentado neste edital, em papel da propria empresa,
contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente,
pessoa legalmente habilitada e que seja possivei identificar quem assinou.

assinadas por

6.0 - ORIENTAGOES SOBRE A FASE DE HABILITAGAO:
SSS
SSS
SS
SSS

6.1

—

Os

documentos

referentes

a

regularidade

fiscal

deverao

SSS

apresentar

igualdade

de

CNPJ/CPF, ressalvando-se aquele que o proprio orgao emissor declara expressamente no
referido documento que ele é valido para todos os estabelecimentos-sede e filiais — da licitante.
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6.3 — Somente serdo aceitos os documentos anexados no sistema da plataforma, nado sendo
admitido posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, salvo
documentos solicitados em diligéncia ou documentos complementares feitos pelo Pregoeiro. Nao

sera permitido a licitante fazer qualquer adendo aos entregues o Pregoeiro, exceto os originais
ou cépias autenticadas dos documentos anexados no sistema da plataforma;

6.4 — As certid6es de comprovagao de regularidade, bem como as de faléncia e concordata,
caso exigidas neste edital, que nao apresentarem expressamente o seu periodo de validade,
deverao ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias anteriores a data de abertura da sessdo.

6.5 — O Pregoeiro podera, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificacao,
sendo 0 licitante obrigado a apresenta-los no prazo maximo de 02 (dois) dias, contados a partir
da solicitagao, sob pena de, nao o fazendo, ser inabilitada.

7.0 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
7.1 — O credenciamento prévio na Bolsa de Licitag6es e Leilées do Brasil - BLL devera ser
providenciado até 01 (um) dia antes da data e hora de apresentagao das propostas constante do

preambulo deste edital. No horario e data ali mencionados, o licitante apresentara declaracao,
constando o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagao previstas no edital,

incluindo aquelas que nao estejam contempladas
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Tururu.

pela regularidade

perante

o Cadastro

de

7.2 — A partir da hora e data previstos no Edital, sera aberta a sessao publica do pregao
eletr6nico pelo Pregoeiro com a divulgacao das propostas de precos recebidas, analisadas a
conformidade das mesmas com as especificagées técnicas e demais exigéncias constantes do
edital,
excetuando-se
a analise
de
precos,
que
dar-se-a
posteriormente,
decidindo
motivadamente a respeito, e procedendo a classificagao exclusivamente daquelas que tenham
atendido as exigéncias deste edital.
7.3 — Os lances serao apresentados de forma sucessiva e em precos distintos e decrescentes.

7.4 — No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao
Eletrénico, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos
lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuagao no certame, sem prejuizos dos
atos realizados;
7.5 — Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao do Pregao
Eletr6nico sera suspensa e tera reinicio somente apos comunicagao expressa aos operadores
representantes dos participantes, atraves de mensagem eletrénica enviada via plataforma
www.blicompras.org.br, divulgando data e hora da reabertura da sessao, com reinicio decorrido

24 (vinte e quatro) horas apds comunicacgao, conforme Art. 35 do Decreto n° 10.024/2019.
7.6 — O sistema informara a proposta de menor preco imediatamente apds o encerramento da

etapa de lances ou, quando for o caso, apds negociacao e decisao pelo Pregoeiro acerca da
aceitacgao do lance de menor valor;
7.7 — A desisténcia de apresentagao de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro
implica na exclusao do mesmo da etapa de lances e na manutencao do ultimo preco
apresentado por ele, para efeito de ordenacgao das propostas.
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7.8 — Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificara a aceitabilidade das ofertas
Qywhe
no que se refere a exequibilidade do valor e classificara as propostas na ordem crescente dos"
valores ofertados.
7.9 — Quando

for constatado

o empate,

conforme

estabelece

os Artigos

44

e 45

da

Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alteragdes posteriores, o Pregoeiro
aplicara os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte,

da seguinte forma:
7.9.1 — Entende-se por empate aquelas situac6es em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior
ao melhor preco.
7.9.2 — Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
| — A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos,

sob pena de preclusao, situagao em que sera adjudicado em seu favor 0 objeto licitado;
|| — Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso | deste item, sera€o convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipdétese do item 7.9.1 deste Edital, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito,
também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusao;

lll — no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno

porte que se encontrem

nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, sera

realizado sorteio para definir aquele que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.9.3 — Na hipétese da nao-contratagao nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto

licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.9.4 —O disposto no item 7.9.2 somente se apiicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.10 — Apdés o desempate, podera o Pregoeiro ainda negociar um melhor prego, caso ela nao
atinja o valor de referéncia definido pela administragao publica.
7.11 — Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, 0 iicitante sera deciarado
vencedor, e os presentes a sessao serao comunicados.
7.12 — Caso o

licitante desatenda as exigéncias de habilitagao, o Pregoeiro realizara analise dos

documentos de habilitagao do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a
apuragao de um que atenda ao edital, podendo ainda o Pregoeiro negociar diretamente
este, para que seja obtido prego meihor, sendo o mesmo deciarado vencedor do certame.

com

7.13 — Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o

prazo de trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a inten¢ao de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo proprio do sistema.
7.14 — Havendo quem se manifeste, cabera o Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia

de motivagao da intengcao
fundamentadamente.

de

recorrer,

para

decidir

se

admite

ou

nao

o

recurso,

7.15 — Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as

condicgdes de admissibilidade do recurso.
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7.16 — A falta de manifestagao motivada do licitante quanto 4 intengao de recorrer importara’a
decadéncia desse direito.
7.17 — Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de trés dias para

apresentar as raz6es, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletrénico, em
outros trés dias, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
7.18 — O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
7.19 — Os autos do processo
endereco constante neste Edital.

permanecerao

com

vista

franqueada

aos

7.20 — Somente serao aceitas as objecédes mediante petic¢ao confeccionada
eletrénica, em tinta nao lavavel, que preencham os seguintes requisitos:

interessados,

em

no

impressora

a) O enderegamento ao Pregoeiro da Prefeitura de Tururu;
b) A identificagao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao,
domicilio, ndmero do documento de identificacao, devidamente datada, assinada dentro do

prazo editalicio;
c) O fato, o fundamento juridico de seu pedido,
razoados;

indicando quais os itens ou subilens contra

d) O pedido, com suas especificagées.

7.21

— Na

hipdtese de interposigao de recurso,

encaminhara

os autos

devidamente

o Pregoeiro

fundamentado

quando

a autoridade

mantiver sua decisao,

competente.

(Art.

13,

IV do

Decreto Federal n° 10.024/2019).
7.22 — O recurso contra decisao

do Pregoeiro

tera efeito suspensivo

e o seu acolhimento

resultara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
7.23 — Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente,

no interesse publico, adjudicara o

objeto do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatério.
7.24.1 — Caso a Autoridade Superior, nao esteja conectada para homologacao e/ou adjudica¢gao,
a sessao sera suspensa e a qualquer momento esses atos serao procedidos, devendo os
interessados consultarem o sistema.
7.25 —O acesso a fase de manifesta¢gao da inten¢ao de recurso sera assegurado aos licitantes.
7.26 — Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
quando nao justificada a inten¢ao de interpor o recurso pelo proponente.
7.27.0

— Os

memoriais

deverao

estar devidamente

assinados

por

protelatdrios

representante

ou

legaimente

habilitado. Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante
Licitante.

nao

habilitado legalmente

ou nao identificado no processo

para responder pela

7.28 — A decisao em grau de recurso sera definitiva, e dela dar-se-a conhecimento as licitantes,
no endereco eletrénico http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ - Portal de Licitagé6es dos
Municipios do Estado do Ceara, bem como no flanelégrafo do municipio, e ainda no campo
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proprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereco de e-mail, faut
informado pelo recorrente na pega recursal.
_ Penne
Rup
7.29 — Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessao mediante motivo devidamente
justificado e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta decisao na ata dos
trabalhos.
7.30 — O Pregoeiro podera, para analisar as propostas de precos, os documentos de habilitagao
e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sess&o para realizar diligéncias
a fim de obter melhores subsidios para assuas decisées.

7.31

— Todos

os

procedimentos

do

Pregoeiro

e dos

licitantes

durante

as

sess6es

serao

registrados em ata divulgada no sistema eletronico, inclusive a indicagao do licitante vencedor, a
classificagao dos lances apresentados e demais informagées relativas a sessao publica do
pregao.

7.32 — Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou nao
apresente situagao regular, no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior devera
extinguir os efeitos da homologacdo e da adjudicacao através do ato de rescisao e retornara os

autos do processo o Pregoeiro.
7.33 — O Pregoeiro retornara as atividades de selecao de melhor proposta e convocara outro
licitante, observada a ordem de qualificagao e classificagao, para verificar as suas condicdes de

habilitagao e celebrar o contrato,
sancées cabiveis.

e assim

sucessivamente,

sem

prejuizo

da aplicagao

das

7.34 — No caso de decretagao de feriado que coincida com a data designada para entrega das
propostas esta licitagao realizar-se-a no primeiro dia util subsequente,

na mesma

hora e mesmo

local, podendo, no entanto, o Pregoeiro definir outra data, e horario, fazendo a publicagao e
divulgacgao na mesma forma adotada inicialmente.
7.35 — A sessao publica podera ser reaberta:
a) Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizacao
da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situag¢ado em

que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
b) Quando houver erro na aceitagao do prego melhor
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar

classificado ou quando o
o instrumento equivalente

licitante
ou nao

comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas
hipdteses,
serao
adotados
os procedimentos
imediatamente
posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
7.36 — Todos os licitantes remanescentes
reaberta.

deverao ser convocados

para acompanhar a sessao

7.36.1 — A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsimile, de acordo com a

fase do procedimento licitatério.

8.0 - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
EEE

SSS

SS

8.1. A Contratante, além das obrigag6es resultantes da observancia da Lei n° 8.666/93, devera
obedecer as disposi¢ées elencadas na minuta do Termo de Contrato — Anexo a este edital.
9.0 - DAS OBRIGACGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
LSS
——————————————E———————
SSS
SSeS

9.1. A Contratada, além das obrigacgd6es resultantes da observancia da Lei n° 8.666/93, devera

obedecer as disposic6es elencadas na minuta do Termo de Contrato — Anexo a este edital.
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10 — DA ORIGEM DOS RECURSOS

@

‘

10.1 — As despesas correrao por conta das Dotagées Orgamentarias n°
Dotagao Orgamentaria

Elemento de Despesas

06.01.08.422.0072.2.084.0000 — Funcionamento do

44.90.52.00 — Equipamentos e

Conselho Tutelar

; 3
Mica 7

—

Material Permanente

07.01.15.122.0251.2.092.0000
Administrativa

dos

—

Servicos

Gestao

Publicos

de

44.90.52.00 — Equipamenios e
Material Permanente

Infraestrutura e Mobilidade.

09.01 20.122.0021
Administrativa
:
Ambiente

da

.2.110,0000
Sec.

de

ep

Gestao

Agricultura

e

Meio

08.01.13.122.0021.2.094.0000
Gestao
Administrativa da Sec. de Cultura e Turismo
03.01.04.122.0021.2.015.0000
~
Gestao
Administrativa do Governo Municipal
10.01.04.122.0021.2.112.0000
Gestao
Administrativa da Sec. de Esporte e Juventude

44/90:52°00 — Equipamientes
y

Material Permanente
44.90.52.00 — Equipamentos e
Material Permanente
44.90.52.00 — Equipamentos e
Material Permanente
44.90.52.00 — Equipamentos e
Material Permanente

11 -—-DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO
SA

AL

TT WET

A

TT

TT

11.1 — A adjudicagao desta licitagao em favor do licitante cuja proposta de precos ou lance, se
houver, seja classificado em primeiro lugar, € da competéncia do Pregoeiro.
11.2 —A homologagao deste pregao é da competéncia do titular da origem desta licitagao.
11.3 - O titular da origem desta licitagao se reserva o direito de nao homologar ou revogar o
presente processo,
por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado e mediante fundamentacao escrita.

11.4 -Os licitantes nao terao direito a indenizagao em decorréncia da anulagao do procedimento
licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, conforme § unico do Art. 50 do Decreto n° 10.024/2019.

12 — DA FISCALIZAGAO
12.1 — A execugaéo do Termo Contratual sera objeto de acompanhamento, fiscalizagao e
avaliagao por intermédio de servidor designado pelos Secretarios da pasta do Municipio de
Tururu,

12.2 — A

EOD

fiscalizag&o de que trata o subitem anterior sera exercida no interesse do Municipio de

Tururu.

12.3 — Quaisquer exigéncias de fiscalizagao inerentes ao objeto do Termo Contratual deverao
ser prontamente atendidas pelo fornecedor, sem qualquer Gnus para o Municipio de Tururu.

13 — DO PAGAMENTO
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13.1 — O pagamento sera efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias apds a entrega do objeto
licitado, mediante apresentagao da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento;_.
diretamente pela Secretaria de origem, através de crédito na Conta Bancaria do fornecedor.

eo

13.1.1 — Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condigées da
habilitagao, cuja confirmagao sera feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos
respectivos sites dos érgaos emissores das certidées de regularidade fiscal.
13.2 — Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstancia que desaprove a

liquidagao da

despesa, 0 pagamento sera sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer énus para o Municipio.
13.3 — A Contratante
eventuais multas
ampla defesa.

ou

podera

deduzir

indenizago6es

do

devidas

montante
pela

a pagar

Contratada,

os valores

correspondentes

assegurado

o contraditorio

a

e a

14 —DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
ES

SS SSE
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14.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de
2002, a Licitante Vencedora que:

14.2. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;
14.3 ensejar o retardamento da execucao do objeto;

14.4 fraudar na execugao do contrato;
14.5 comportar-se de modo inid6éneo;

14.6 cometer fraude fiscal;
14.7 nao mantiver a proposta.

14.8 A licitante que cometer qualquer das infragées discriminadas no subitem
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, As seguintes sangées:
14.9

Adverténcia

por

faltas

leves,

assim

entendidas

aquelas

que

nao

acima

acarretem

ficara

prejuizos

significativos para a Contratante;
14.10 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
14.11 suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administracao,

pelo prazo de até

cinco anos, conforme Art 49 do Decreto n° 10.024/2019.
14.12 impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Tururu com o
consequente descredenciamento no CADASTRO DE FORNECEDORES peio prazo de até cinco
anos;
14.13 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Licitante Vencedora ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

14.14 Também

ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a

Licitante Vencedora que:

14.15 Tenha

sofrido condenagao

definitiva por praticar,

por meio

dolosos,

fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
14.16 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

14.17 demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos
ilicitos praticados.

14.18 A autoridade competente, na aplicagcao das sangées, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.
14.19 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores.
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14.20 A Aplicagado de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em proceégso
administrativo que assegurara ao contraditorio e a ampla defesa a a Licitantes, observando-seoOo
procedimento previsto na Lei n° 8.666 de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
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15 — DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
15.1 -Até 03 (trés) dias Uteis antes da data
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

15.2

-—

A

impugnagao

podera

ser

designada

realizada

para

por

a abertura

forma

da sesso

eletrénica,

pelo

publica,

e-mail:

licitacao.tururu21@gmail.com ou por peticdo dirigida ou protocolada na Comissao Permanente
de Licitag6es, no enderego Rua Maria Gloria da Conceicdo, 132 Centro — Tururu — Ceara.

15.3 — Cabera o Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragéo deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de até dois dias Uteis contados da data de
recebimento da impugnagao,
15.4

— Acolhida

a impugnacao,

sera

definida

e publicada

nova

data

para

a realizacao

do

certame.
15.5 — Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da
sessao publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no enderego indicado no Edital.
15.6 — O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis,

contado da data de recebimento do pedido, e podera
responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos.

requisitar

subsidios

formais

aos

15.7 — As impugnagées e pedidos de esciarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.
15.7.1 — A concessdo

de efeito suspensivo a impugnacao

€ medida

excepcional e devera ser

motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.
15.8 — As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao
0s participantes € a administragao.

16— DAS DISPOSICGES FINAIS
16.1 — As normas que disciplinam este Preg&o serao sempre interpretadas em favor da
ampliagao da disputa entre os interessados desde que nao comprometam o interesse da
Administragao, a finalidade e a seguranca da contratagao.

16.2 — A

licitante € responsavel administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade

das informagées e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao;
16.3

—

implicara

independentemente

na aceitagao

de

declaracaéo

expressa,

a simples

plena das condigées estipuladas

participagcado

neste

certame

no presente edital e submissdo

as

normas nele contidas.

16.4 — O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nado implicara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificagao e a exata compreensdo da sua
proposta, durante a realizacao da sessao publica de Pregdo.
16.5 — E facultada o Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢ga&o do processo.
16.6 — A autoridade competente podera revogar a licitagao por razées de interesse publico
decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para

justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
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inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expedierité rica
da Prefeitura Municipal de Tururu.
il
16.8 — E vedado ao servidor dos érgaos e entidades da Administracao Publica Estadual,
inclusive Funda¢ées instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, participar como licitante, direta
ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, do presente processo licitatdrio;
16.9 — A documentagao apresentada para fins de habilitagcao fara parte dos autos da licitagao e

nao sera devolvida ao proponente;
16.10 — Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposig6es constantes da Lei Federal n°
10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas
posteriores alteragdes;

16.11 — O resultado deste Pregao sera publicado na forma da sua divulga¢ao.

17 - DO FORO
17.1 — O Foro, designado para julgamento de quaisquer quest6es judiciais resultantes deste
Termo Contratual, sera o da Cidade de Tururu — Ceara.

Tururu — Ce, 20 de junho de 2022

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tururu
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