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AEDITAL
PREGAO ELETRONICO N” 040/21-PE-SEDUC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 16116001/21/SEDUC
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
ORGAO: Secretaria de Educacao

MODALIDADE DA LICITACAO: PREGAO
TIPO: MENOR PRECO POR LOTE
NUMERO DA LICITACAO: 040/21-PE-SEDUC
/' \

O Municipio de VARJOTA através da Secretaria de Educacao, leva ao conhecimento dos interessados que rece-beré e
abriré no horario e datas abaixo indicadas, as PROPOSTAS DE PRECOS e os DOCUMENTOS DE

HABILITAQAO, referente a licitagzao objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa,
objetivando a contrataoao do objeto desta licitaoﬁo, observadas as nonnas e condiooes do presente Edital e as
disposieoes contidas na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto n“ 10.024/2019, na Lei Complementar n° 123/2006 e
suas alteraooes, subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas posteriores alteraeoes.
INICIO DO QECEBIMENTO DAS PROPOSTAS CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO: 08h00min do dia 16 de Dezembro de 2021.
FIM D0 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITACAO: 08h00min do dia 29
de Dezembro de 2021.
ABERTURA E JULGAIVIENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min as l0h00min do dia 29 de Dezembro de
2021.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE LANCES: l0h00min do dia 29 de Dezembro de 2021.
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas sera observado o horario de Brasilia/DF.
/‘"\

1.0 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 O Pregﬁo Eletronico seré realizado em sessao pﬁblica, por meio da INTERNET, mediante condieoes de segurangza
- eriptograﬁa e autenticaoao - em todas as suas fascs através do Sistema de Pregﬁo Eletronico da Bolsa de Licitaooes e

Leiloes - BLL;
1.2 Os trabalhos seréio conduzidos por funcioné1n'o do orgao licitante, denominada Pregoeiro, mediante a inseroao e
monitoramento de dados gerados ou transfendos para 0 aplicativo eletronico de compras constante da pégina
eletronicaz www.bllcon1;gras.0rg.br.

2.0 DO OBIETO
2.1 O obj eto desta licitaeao é Aquisieao de materiais didéticos e pedagogicos (brinquedos, jogos e livros) destinados

as Unidades Escolares do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas), junto a Secretaria Municipal de Educagﬁo do
Municipio de Valj ota—Cearé, conforms especiﬁcaooes e quantidades estabelecidas no anexo I deste Edital.

2.2 A licitaoéio seré subdivida POR LOTE, facultando-se ao licitante a participagao em quantos lotes forem dc seu
intere-sse.

2.3 O cn'tério de julgamento adotado sera o menor preqo, POR LOTE, observadas as exigéncias contidas neste Edital
e seus Anexos quanto as especiﬁcaooes do objeto.
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2.4 Integram este Edital, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

ANEXO I - Termo dc Referéncia
ANEXO II - Modelo da Proposta de Precos Escrita
ANEXO III - Modelo das Declaraeoes
ANEXO IV - Minuta do Contrato

3.0 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO

3.1 O interessado deveré. observar as datas e os horérios limites previstos para a inscricao e cadastramento e a
abertura da proposta, atentando também para a data e horario para inicio da disputa.
4.0 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
4.1 S6 poderao participar deste Pregio empresas que estejam enquadradas como microempresas e empresas
de pequeno porte (exclusivarnente), conforme disposto no art. 48, inciso I da Lei Complementar 147/14;
4.2 Poderao participar deste Pregao Eletronico as empresas que apresentarem toda a documentacao exigida para o
/"\

respectivo cadastramento junto ao sistema eletronico do licitacoes adotado;
4.3 S50 vedadas a participagzao de empresa em fonna de consorcios ou grupos de empresas;

4.4 N50 poderao participar desta licitacao a empresa que estiver sob faléncia, concordata ou que esteja suspensa de
licitar e/ou declarada inidonea pela Adrninistracao Pﬁblica ou impedida Iegahnente;
4.5 N50 poderﬁo participar empresas que nao estejam enquadradas como microempresas e empresas de
pequeno porte;

4.6 Para participacao na Iicitacao, os interessados deverao credenciar-se junto ao sistema eletronico da Bolsa de
licitacoes e leilocs - BLL, para entao cadastrar sua proposta até horario ﬁxado neste Edital. Para cadastrar-se junto ao
sistema eletronico o Iicitante deve entrar em contato com o site www.b11con1pras.og-g.br.
4.7 O provedor do sistema eletronico poderé cobrar pelos custos pela utilizacao dos recursos de tecnologia da

infonnacao nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5°, inciso III, da Lei n° 10.520/2002;
4.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacao da declaraoﬁo para ﬁns de habilitacao,

devera, quando do cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitado no sistema, infomuar sua condioao, assim
como no campo proprio da Proposta de Precos.
5.0 DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1 0 certame sera conduzido pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio, que tera, em especial, as seguintes

/\

atribuicoesz
a) conduzir a sessao piiblica;
b) receber, examinar e decidir as impugnacoes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder
requisitar subsidios forrnais aos responsaveis pela elaboracao desses documentos;
c) veriﬁcar a conformidade da proposta em relaoi-io aos requisitos estabelecidos no edital;

d) coordenar a sessao pﬁblica e o envio de lanccs;
e) veriﬁcar e julgar as condicoes de habilitacao;
f) sancar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos dc habilitacao e sua validade
juridica;

g) receber, examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade competente quando mantiver sua decisao;
h) indicar o vencedor do certame;
i) adjudicar o obj eto, quando nao houver recursos;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
k) encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade competente e propor a sua homologacaog
5.1.1 Cabera a equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatorio;
5.1.2 O pregoeiro podera solicitar manifestacao técnica da assessoria juridica ou dc outros setores do orgao ou da
entidade, a ﬁm de subsidiar sua decisao.
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6.0 DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITACOES
6.1 As pessoas juridicas ou ﬁrmas individuais interessadas deverao oadastrar operador devidamente credenciado
junto ao sistema, atribuindo podcres para fonnular lances de precos e praticar todos os demais atos e operagzoes no
sistema de compras;
6.2 A participaoao do licitante resulta no pleno conhecirnento, aceitagao e atendimento as exigéncias de habilitacao
previstas no Edital;
6.3 O acesso do operador ao pregao, para efeito dc enoaminhamento de proposta de preco e lances suc-essivos dc
precos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia deﬁnicﬁo de senha privativa;

x1

6.4 A chave dc identiﬁcacao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao eletronico, salvo
quando canceladas por solicitacao do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;
6.5 S50 cle exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transacﬁo
efetuada diretamente ou por sen representante, nao cabendo a plataforma eletronica a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
6.6 O credenciamento do fomecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de capacidade técnica para realizacao das transagzoes
inerentes ao pregao eletronico;
6.7 A panicipacao no Pregao Eletronico se dara por meio da digitag-50 da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado e subseqiiente cadastramento para participar do pregao, exclusivamcnte por meio do

sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecidos;
6.8 Caberao ao fomecedor acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao pilblica do pregao,
ﬁoando responsavel pelo onus decorrente da perda dc negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou da desconexao do seu representante;
6.9 Quaisquer dnvida em relag:-50 ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida junto a Bolsa de Licitaooes
e Leiloes - BLL, através do telefone: (41) 3097-4600 ou pelo e-mail: contato~’F1)b1l.org.br.

./\

7.0 DOS ESCLARECIIVIENTOS E IMPUGNACAO AO EDITAL
7.1 Os pedidos de esclarecirnentos referentes ao processo licitatorio deverao ser enviados ao Pregoeiro, até O3 (trés)
dias 1'1teis anteriores a data ﬁxada para abertura das propostas, exclusivamente e somente por meio eletronico no email: pregaoeletronioovarjota@l1otmail.com, inforrnando o nnmero deste pregao;
7.1.1 Os pedidos de esclarecimentos deverao ser apresentados/enviados até o ﬁnal do expediente do terceiro
dia 1'1til anterior a data ﬁxada para abertura da sessao, ou seja, até as 14:00horas;
7.1.2 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias ﬁteis, contado da data de
recebimento do pedido;
7.1.3 As respostas aos esclarecimentos fonnulados serﬁo encaminhadas aos interessados, através do respectivo email;
7.2 Até 03 (trés) dias ﬁteis anteriores a data ﬁxada para abertura da sessao, qualquer pessoa podera impugnar o
presente Edital, rnediante peticao por escrito, protocolizada no Setor de Licitaooes situado na Avenida Presidente
Castelo Branco, n° 1744, Acampamento - Varjota - Ceara, CEP: 62.265-000, nos dias 1'1teis, no horario das 08hO0 as
14h00 (horario local), ou por meio eletronico no e-mail: pregaoeletronicovarjota@hotmail.com, informando o
nlimero deste pregao;
7.2.1 Quando optado por meio eletronico, a impugnacao devera ser apresentada/enviada até o fmal do

expediente do terceiro dia ﬁtil anterior a data ﬁxada para abertura da sessao, ou sej a, até as 14:00horas;
7.2.2 A iinpugnacao nao possui efeito suspensivo e cabera ao pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragsao
do edital e dos anexos, decidir sobre a inipugnacao no prazo de dois dias ﬁteis, contado da data de recebimento da
impugnacﬁo;

7.3 N50 serﬁo conhecidas as impugnacoes apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nﬁo identiﬁcado no proc-esso para responder pelo proponente;

7.4 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacoes serao divulgadas no sistema e vincularao os
I
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participantes e a administracao;
7.5Aco1hida a impugnacao contra este edital, sera designada nova data para a realizaoao do certame, exceto se a
alteracao nao afetar a for-mulacao das propostas.
8.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO NO

SISTEMA ELETRONICO

/1

8.1 Apos a divulgaeﬁo do edital, os licitantes encaminhario, de forma obrigatoria e exclusivamente por meio
do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitaeao exigidos no edital, proposta eletronica com a
descrieao do objeto ofertado e 0 preeo, até a data e 0 horario estabelecidos para 0 fim do recebimento das
propostas, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentaeao;
8.1.1 Caso o licitante deixe de anexar no sistema da BLL os documentos de habilitacao exigidos on
deixar de apresentar qualquer documento exigido sera inabilitado / desclassificado;
8.2 Os documentos de habilitacao previstos no item 10.0 do edital, que nao estejam relacionados na opcao
“Docunientos” “arquivos do processo” no sistema BLL Compras, deverao ser anexados no item “outros documentos”,
hem como demais documentos complementares on que os licitantes acharem pertinentes ancxar que nao sejam
exigidos no edital;
8.2.1 Qualquer dflvida relacionada ao encaminhamento dos documentos no sistema da BLL entrar em contato
corn a BLL Compras - Fornecedor através do telefone (41) 3097-4600 ou entrar em contato com Pregoeiro e Equipe
de Apoio através do telefone (88) 3639-1344;

8.3 Nao sera necessario anexar arquivo de “proposta escrita” junto a proposta eletrﬁnica;
8.4 O licitante de-clarara, em campo proprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para habilitacao e a
conformidade de sua proposta com as exigencias do edital;
8.5 A falsidade da declaracao de que trata o item acima suj eitara o licitante as sancoes previstas neste edital e em Lei;
8.6 O licitante ME/EPP devera informar o regime ﬁscal no campo proprio do sistema sob pena do licitante
enquadrado nesta situacao nao utilizar dos beneficios, confonne estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas

/--.

alteracoes posteriores;
8.7 Os licitantes poderao retirar, alterar ou substituir a proposta eletronica e os documentos de habilitacao
anteriorrnente inseridos no sistema, até o dia e horario marcado;
8.8 O encaminhamento/preenchimento da proposta eletronica para o sistema eletronico pressupoe o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacao previstas no Edital. O Licitante sera responsavel por todas
as transacoes que forern efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras suas
propostas e lances;
8.9 No preenchimento da proposta eletronica deverao obrigatoriamente ser informadas, no campo proprio, as
especiﬁcacoes, marcas, quantidades, valores unitarios e totais dos itens ofertados, alertamos que a insercao de
infonnacoes que possa identiﬁcar a empresa neste campo implicara na desclassiﬁcacao da mesma;
8.10 O prazo de validade da proposta eletronica, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
8.11 Os documentos de habilitacao anexados junto a proposta eletronica do licitante melhor classiﬁcado serao
disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso pﬁblico apos o encerramento da etapa de lances;
8.12 Quando houver a necessidade de conﬁrmar;-50 ou esclarecimentos, a licitante devera encarninhar irnediatamente,
no prazo maximo de 02 (duas) horas, contados da solicitacao do Pregoeiro feita através do chat do sistema, os
documentos
complementares
a
proposta
eletronica
e
a
habilitacao
para
o
e-mail
pregaoeletronicovarjota@hot1nail.con1.

8.13 O licitante que nao anexar no sistema da BLL os documentos de habilitaeao indicados neste Edital
eoncomitantemente com sua proposta eletrﬁnica de precos, sera desclassificado/inabilitado e sujeitar-se-a as
saneoes previstas neste instrumento convocatorio e Decreto 10.024/2019.
9.0 DA ABERTURA DA SESSAO PLIBLICA E ETAPA DE LACES
9.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da prop sta eletronica
inicial de preco, tera inicio a sessao ptiblica do pregao eletronico, passando o Pregoeiro a avaliar a ac tabilidade das
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propostas;
9.2 O pregoeiro veriﬁcara as propostas apresentadas e desclassiﬁcara aquelas que nao estej am em conformidade com
os requisitos estabelecidos, a desclassiﬁcacao da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhada
em tempo real por todos participantes;
9.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classiﬁcadas pelo pregoeiro, somente participarao da etapa de
lances as propostas classiﬁcadas pelo pregoeiro;
9.4 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverao estar conectados ao sistema para
participar da sessao de lances. A cada lance ofeitado o participante sera imediatainente informado de seu recebimento
e respeotivo horario de registro e valor;
9.5 O fornecedor podera encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao
seu ultimo lance ofertado e diferente de qualquer lance valido para o lote;
9.6 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for rec-ebido e registrado em
primeiro lugar;

9.7 Nao serao aceitos lances que contenham mais de 02 (duas) casas decimais apos a virgula;
/“\

9.8 Fica a eritério do Pregoeiro a autorizacao da correcao de lances com valores digitados errados ou situacao
semelhante, mesmo que antes do inicio da disputa de lances, observadas as regras do sistema;

9.9 Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado. O sistema nao identiﬁcara o autor dos lances aos demais participantes;
9.10 O modo de disputa adotado para essa licitacao sera o aberto onde os licitantes apresentarao lances pnblicos e
sucessivos, com prorrogacoes, confonne 0 eritério de julgamento adotado;
9.11 No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances durara 10 (dez) minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracao;
9.11.1 A prorrogagao automatica da etapa de envio de lances de que trata o item acima, sera de 02 (dois) minutos e
ocon'era sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo dc prorrogacao, inclusive quando se tratar
de lances interrnediarios;
9.11.2 Na hipotese de nao haver novos lances na fonna estabelecida no subitem 9.11.1, a scssao do lote sera

encerrada antomaticaniente;
9.11.3 Encerrada a sessao pnblica sern prorrogacao automatica pelo sistema, nos temios do disposto no subitem
9.11.1, o pregoeiro podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de lances, caso o licitante
detentor da melhor oferta nao atender as exigéncias editalicias;
9.12 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao aos lances
intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um centavo);
9.13 No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao Eletronico, o sistema
/“-.

eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances, retomando o Pregoeiro, quando
possivel, sua atuacao no certame, sem prejuizos dos atos realizados;
9.14 Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao do Pregao Eletronico sera suspensa e
reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apos comunicacao do fato aos participantes, através de
mensagem eletronica (e-mail e/ou chat do sistema) divulgando data e hora da reabertura da scssao;
9.15 Apos a etapa de lances, havera a aplicacao dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei
Complementar n“ 123/06, seguido da aplicaoao do eritério estabelecido no § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, se nao
houver licitante que atenda a primeira hipotese;
9.16 Os critérios de desempate serao aplicados nos termos do item 9.15, caso nao haja envio de lances apos o inicio
da fase competitiva;
9.16.1 Na hipotese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas empatadas;

9.17 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preoo, para que seja obtida melhor proposta;
9.18 Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro cxaminara a proposta classiﬁcada em primeiro 1ug’r quanto a
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adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relaoao ao maximo estipulado para contratacao, e veriﬁcara a
habilitacao do licitante conforme disposicoes editalicias;
9.19 Na hipotese de a proposta vencedora nao for aceitavel ou o licitante nao atender as exigéncias para habilitacao, o
pregoeiro examinara a proposta subseqﬁente e assim succssivamente, na ordem de classiﬁcacao, até a apuracao de
uma proposta que atenda ao edital;

9.20 Cabera ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletronico “BLL Compras” durante a sessao piiblica do
Pregao, ﬁcando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios ante a inobservancia de quaisquer mensagens

/\

emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;
9.21 Sera desclassiﬁcada a proposta/lance vencedor, que apresentar preco ﬁnal superior ao preco maximo
ﬁxado/estimado pela administracao, constante no Anexo I - Termo de Referéncia, e conforme entendimentos do TCU
(Acérdao n° 4.852/2010-Segunda Camara, Acordao n° 655/2011-Primeira Camara, Acordao n° 3.381/2013- Plenario,
Acordao n° 1549/2017 -Plenario), ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;
9.22 Para ﬁns de veriﬁcacao da inexequibilidade dos precos propostos, podera ser utilizado como parametro de
afericao o previsto no §1° do inciso H do art. 48 da Lei n° 8.666/93, seguindo a orientacao dada pelo Tribunal de
Contas da Uniao - TCU no Acordao n° 697/2006 - Plenario - Processo n° 019.054/2005-7 - Relator: Min. Ubiratan
Aguiar;

9.23 Aplicada a regra do art. 48 supracitado, e a licitante apresentar preco presumidamente inexequivel, lhe sera dada
opommidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, seguindo a orieritacao dada pelo Tribunal de Contas da
Uniao - TCU no Acordao n° 1244/2018-Plenario.
10.0 DA HABILITACAO
10.1 Como condicoes prévias ao exame da documentacao dc habilitacao do licitante detentor da proposta classiﬁcada
em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcara o eventual descumprimento das condicoes de participacao, especiahnente
quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante as seguintes
consultas:

a) Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS (http://wwwportaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP (http://wwwportaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

c) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Ato de Improbidade Adrninistrativa e Inelegibilidade
(11111)Z//W'WW.Cl1jJ11S.bl‘/l111p1'Ob1(l3Cl6_€1Cl1'1'1/13011511llZ€1l‘_1'6qL161'lClO.p11Q);

/“C

10.2 As consultas previstas na condicao anterior realizar-se-ao em nome do licitante e também de seu socio
majoritario/administrador ou representante legal, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;
10.3 Constatada a existéncia de sancao e/ou eventual descumprimento das condicoes de participacao, o pregoeiro
reputara a licitante inabilitada;
10.4 Efetuada a veriﬁcacao referente ao cumprimento das condicoes de participacao no
Certame e inexisténcia de sancoes, a habilitacao das licitantes sera realizada mediante a apresentacao dos seguintes
documentos:
10.5 Para se habilitarem nesta licitacﬁo, os interessados deverao anexar junto a BLL a documentacao a seguir
relacionada:
10.5.1 Relativos a Habilitacﬁo Juridica:
a. No caso de empresario individual: inscricao no Registro Pnblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b. No caso de sociedade emprcsaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIREL1: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados dc
todas as alteracoes ou da consolidaoao respectiva;
c. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua

sede, acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacao respectiva;
d. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;
_
e. CCMEI - Certiﬁcado dc Condicao de Microernpreendedor Individual, no caso de Microempreen edores
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f. Apresentar cépia de documento de identiﬁcacao oﬁcial com foto (Carteira de Identidade, CNH ou outro
equivalente) e a prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) (CNH ou outro equivalente) do socio
adrninistrador e/ou representante legal da empresa;

f.l No caso do representante da empresa seja procurador, a empresa devera apresentar também procuracao pﬁblica ou
particular reconhecida ﬁrrna, com poderes para que a pessoa possa representar em seu nome em qualquer fase deste
Pregao, acompanhada da copia de documento de identiﬁcacao oﬁcial com foto (Carteira de Identidade, CNH ou outro

equivalente) e a prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) (CNH ou outro equivalente) do(a)
outorgado(a);
g. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) atualizado.
10.5.2 Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/Seguridade Social, mediante certidao conjunta negativa de débitos,

K“.

ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
b. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu rarno de
atividade e compativel com o objeto contratual;

d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante Certiﬁcado de
Regularidade do FGTS;
e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidao positiva com efeitos de negativa.
9.5.2.1 Caso a licitante detentora do menor preco na condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte, devera
apresentar toda a docmnentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de ser inabilitado.
10.5.3 Relativos a Qualificacao Econiimico-Financeira:
a. Ceitidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao

/"\

patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade previsto na propria certidao, ou, na
omissao de-sta, com data de emissao nao superior a 30 (trinta) dias;
b. balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei e registrado na Junta Comercial.
1) sociedade criada no exercicio em curso:
- fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante;
2) Para sociedades anonimas, regidas pela Lei n° 6.404/1976, o balanco patrimonial e as demonstracoes
contabeis do ultimo exercicio social devem ter sido, cumulativamente:
- registrados e arquivados na junta comercial;
- publicados na irnprensa oﬁcial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que
esteja situada a sede da companhia;

- publicados em jornal de grande circulacao editado na localidade em que esteja situada também a sede da
compauhia.

3) 0 balance patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar assinadas pelo representante legal da
empresa e por Contador ou por outro proﬁssional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabiljdade.

4) 0 balanco patrimonial a ser apresentado, devera ser referente ao exercicio/ano de 2020 conforme 0
art. 1.078, do Codigo Civil e posicionamento do TCU (Acordao 2.669/2013, Acérdao 1.999/2014, Acordao

116/2016-Plenario e Acordao 2.145/17-Plenario), sob pena de inabllitaoao.
c. O Microempreendedor Individual-MEI que no ano-calendario anterior nao tenha auferido receita bruta de até R$
81.000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentaoao do Balanco Patrimonial e demonstracoes
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contabeis do 1'1lti1no exercicio social na for-ma do item anterior, confonne art. 1.179 § °2 do Cédigo Civil e artigo 18A, § 12 da Lei Complementar n° 123/2006, entretanto devera apresentar a DASNSIME1 (Declaracao Anual do
Simples Nacional - Microcmpreendedor Individual).

10.5.4 Relativos a Qualiﬁcacao Técnica:
a. Atestado de desempenho fomecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando aptidao da
licitante para desempenho de atividade compativel com as caracteristicas e obj eto desta licitacao.
10.5.5 Declaracﬁes:

a. Declaracao que cumpre plenamente aos requisitos de habilitacao, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo
IH - Modelo "a");
b. Declaracao de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta dc menores, confonne Lei n° 9.854, de
1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo IH - Modelo
llbll);

/~

c. Declaracao que a empresa se enquadra como Microempresa ou Empresa dc Pequeno Porte, confonne modelo
anexo a este Edital (cf. Anexo 111 - Modelo “c");
10.5.5.1 As declaracoes relacionadas acima e exigidas neste Edital deverao estar emitidas em papéis
timbrados das empresas e assinadas pelo o seu representante legal;

10.5.5.2 O representante legal que assinar, pela empresa licitante, devera estar credenciado/habilitado para
esse ﬁm;
10.5.6 Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, deixar de apresentar quaisquer dos docmnentos
exigidos para a habilitacao, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, e seus anexos, ressalvado
o disposto quanto a comprovacao da regularidade ﬁscal da.s microempresas e empresas de pequeno porte;
10.5.6.1. No caso de inabilitacao, 0(a) Pregoeiro(a) retomara o procedimento a partir da fase de julgamento
da proposta, examinando a proposta subseqiiente e, assim sucessivamente, na ordem dc classiﬁcacao;
10.5.7 Para ﬁns de habilitacao, 0(a) Pregoeiro(a) podera veriﬁcar autenticidade de certidoes em orgaos on entidades
emissoras de certidoes por sitios oﬁciais;
10.5.8 Nao serao aceitos documentos com indicacao de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;
10.5.9 Constatado o atendimento as exigencias de habilitacao ﬁxadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor;
10.5.9.1 Caso o licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricao na
comprovacao de sua regularidade ﬁscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cine-o) dias nteis, a contar do momento
em que for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacao da docurnentacao,

pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa;
/-.

10.5.9.2 A prorrogacao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser concedida pela
Administracao quando requerida pelo licitante, a nao ser que exista urgéncia na contratacao ou prazo insuﬁciente
para 0 empenho devidamente justiﬁcados;

10.5.9.3 A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a
contratacao, sem prejuizo das sane-oes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a
Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem dc classiﬁcacao, ou revogar a licitacao.
11.0 DA INTENCAO DE RECORRER E PRAZO PARA RECURSO
11.1 Ao ﬁnal da sessao, declarado o vencedor, qualquer licitante que dcsejar recorrer contra decisﬁes do Pregoeiro

podera faze-lo, manifestando no sistema eletronico sua intencao de recorrer, quando oportxmizado pelo Pregoeiro, no
prazo de até 30 (trinta) minutos, com registro da sintese das suas razoes, sendo-lhes facultado juntar memoriais no
prazo de 3 (trés) dias. Os interessados ﬁoarao intimados, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes em igual numero

de dias, que comecarao a correr do ténnino do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses;

11.1.1 Os recursos e as contrarrazoes deverao ser apresentadas/anexadas junto a platafonna da BLL;
11.2 A falta de manifestacao imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitacao importara a
decadencia do direito de recurso;

'
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11.3 Nao serao concedidos prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando nao justiﬁcada a
intencao de interpor o recurso pelo proponente;
11.4 Os recursos contra decisoes do Pregoeiro nao terao efeito suspensivo;
11.5 O acolhimento de recurso iniportara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;
11.6 Nao serao conhecidas as impugnacoes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identiﬁcado no processo para responder pelo proponente.
12.0 DA PROPOSTA DE PRECOS ESCRITA
12.1 Apos a fase recursal, nao ocorrendo interposicao de recursos, o licitante vencedor devera encaminhar a proposta
de preco escrita adequada ao ultimo lance, devidamente preenchida na forma do ANEXO H - Modelo da Proposta de
Precos Escrita, em arquivo unico no fonnato PDF, no prazo maximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da
convocacao efetuada pelo Pregoeiro através do chat do sistema da BLL, para e-mail
pregaoeletronicovarjota@hotn1ail.com.

12.1.1 O prazo do encaminhamento da proposta podera ser prorrogado, quando solicitado pela
/"-.

licitante vencedora, desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito;
12.1.2 O licitante vencedor que entregar sua proposta de precos escrita adequada de forma presencial junto ao
Setor de Licitacoes, em conformidade ao item 12.1, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro horas), contado da
convocacao efetuada pelo Pregoeiro através do chat do sistema da BLL, ﬁca dispensado de encaminhar a mesma
através do e-mail;
12.2 O licitante nao podera cotar proposta com quantitative inferior ao determinado pelo edital;

12.3 Nos precos propostos ja estarao incluidas as despesas referentes aos custos dc operacionalizacao do sistema
eletronico, imposto, ﬁete, tributos e demais onus atinentes a entrega do obj eto no local ﬁxado pela administracao;
12.4 O valor maximo dc cada um dos itens que compoem os lotes, depois de concluida todas as etapas do Pregao, nao
poderao ser superiores aos valores unitarios estimados constantes do Anexo I - Termo de Referéncia, deste Edital;
12.5 As rnarcas apresentadas dos itens na proposta de precos escrita, deverao ser as mesmas apresentadas
inicialmente no ato do cadastro no sistema eletronico da BLL;
12.6 Na proposta escrita, devera conter:
a) O prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias;
b) Especiﬁcacao completa do material oferecido com infomiacoes técnicas que possibilitem a sua completa
avaliacao, totalmente conforme descrito no ANEXO I, deste Edital;
c) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
12.7 Atendidos todos os requisitos, sera(ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(em) os lances
NO REGIIVEE DE MENOR PRECO POR LOTE,
12.8 Serao desclassificadas as propostas que:
12.8.1 Conﬂitem corn as norrnas deste Edital ou da legislacao em vigor;
12.8.2 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais apos a virgula em seus valores unitarios;
12.8.3 Sejam incompletas, isto é, nao contenham informacao(6es) suﬁciente(s) que pennita(rn) a perfeita
identiﬁcacao do material licitado;
12.8.4 Contiverem qualquer limitacao ou condicao substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja,
manifestamente inexequiveis, por decisao do Pregoeiro;
12.8.5 Ocorrendo discordancia entre os valores numeric-os e por extenso, prevalecerao estes ﬁltimos;

12.9 O licitante que nao mantiver/enviar sua proposta de precos escrita adequada, conforme solicitacao e
prazo estabelecido acima, sera desclassiﬁcado/inabilitado e sujeitar-se-a as sancoes previstas neste instrumento
convocatério e Decreto 10.024/2019.

13. DA ADJUDICACAo E HOMOLOGACAO
13.1 A adjudicacao dar-se-a pelo pregoeiro quando nao ocorrer interposicao de recursos. Caso contrario, a
adjudicacao ﬁcara a cargo da autoridade competente;
13.2 Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homo ogara o
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procedimento licitatério.
14. DO TERMO DE CONTRATO
14.1 Sem prejuizo do disposto nos Capitulos HI a IV da Lei n.° 8.666/93, o Contrato referente a execucao dos
servicos constantes do objeto scra fonnalizado e contera, necessariamente, as Condicdes ja especiﬁcadas no
Instmmento Convocatorio;
14.2 Quaisquer condicoes apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, poderao ser
acrescentadas ao Contrato a ser assinado.
15.0 DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
15.1 A Contratante convocara oﬁcialmente a licitante vencedora durante a validade da proposta para, no prazo

maximo de 5 (cinco) dias uteis, comparecer ao Municipio para assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente sob pena de decair o direito a contratacao, sem prejuizo do previsto no art. 81 da Lei n.° 8.666/93, no art.
7° da Lei n.° 10.520/2002 e neste Edital;
/\

15.1.1 O prazo da convocac;-ao podera ser prorrogado Inna vez, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito pela Contratante;
15.2 No caso de cerﬁdoes e/ou documentos que foram anexados concomitantemente com sua proposta de
precos no sistema da BLL, que estiverem fora do prazo de validade (vencida) no ato da assinatura do contrato,
a licitante devera apresentar as certidﬁes e/ou documentos atualizados;
15.3 E facultado ao Pregoeiro, quando a convocada nao assinar o referido documento no prazo e condicoes
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classiﬁcaeao, para fazé-lo, examinada,
quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classiﬁcada, podendo, inclusive, negociar diretamente
com o proponente para que seja obtido melhor preco, ou revogar este Pregao, independenteniente da cominaeao do
previsto no art. 81 da Lei n.° 8.666/93, no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002 e neste Edital;
15.3.1 A recusa injustiﬁcada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante caracteriza o descurnprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

16.0 DA EXECUCAO DO CONTRATO
16.1 A execucao do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de direito pI'1blico, aplicando-se-lhcs, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicoes de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.° 8.666/93, combinado com o inciso XH, do art. 55, do
mesmo diploma legal;

17.0 DA VIGENCIA E DA EFICACIA
17.1 O prazo de vigéncia do contrato sera a partir da data de sua assinatura, com validade e eﬁcacia legal apos a
publicacao do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo.
18.0 DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
18.1 Além do previsto nas Nonnas Legais que regem a licitacao, a CONTRATANTE obriga-se:
18.1.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependencias do CONTRATANTE para a
entrega dos materiais;
18.1.2 - Impedir que terceiros fornecam os materiais obj eto deste Contrato;
18.1.3 - Prestar as infonnacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;
18.1.4 - Devolver os materials que nao apresentarem condicoes de serem utilizados;

18.1.5 - Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicacao a ser feita pelo Setor competente;
18.1.6 - Solicitar, por intermédio de Autorizacao de Fornecimento ou Ordem de Compra expedida pelo Setor
competente, 0 fomecimento dos materials objeto desta licitacao;
,
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18.1.7 - Connmicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso.
19.0 DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
19.1. Cabera a CONTRATADA:
19.1.1 Responder, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servicos, tais como:
a) Salarios;
b) Seguros de acidentes;

c) Taxas, impostos e contribuicoesg
d) Indenizacdes;
e) Vales-refeicao;
1) Vales-transporte; e
g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
/\

19.1.2 - Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem
qualquer vinculo empregaticio com o orgao;
19.1.3 - Manter, ainda, os seus empregados identiﬁcados, quando em trabalho, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do
CONTRATANTE;
19.1.4 - Respeitar as nornias e procedimentos de controle e ac-csso as dependéncias do CONTRATANTE;

19.1.5 - Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, durante o fornecimento dos materiais, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a ﬁscalizacao
ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
19.1.6 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens dc propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fomecimento dos
materiais;

19.1.7 - Efetuar a entrega dos materiais objeto da Autorizacao de Fornecimento ou Ordem de Compra, de
acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo maximo dc 05 (cinco) dias uteis apos o
recebimento da Autorizacao de Fomecimento expedida pelo Setor Competente e/ou autoridade competente;
19.1.7.1 - Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justiﬁcada do
fornecedor e aceita pela Administracao;

,_..>

19.1.8 - Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que justiﬁcados antes do
término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual;
19.1.9 - Efetuar a troca dos materiais considerados sem condicoes de uso e/ou dc ma qualidade, no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da comunicaeao expedida pelo Setor competente ;
19.1.10 - Entregar os materiais no almoxarifado ou na sede da Contratante, ou onde for mencionado nas
respectivas Ordens de Compra ou Fomecimento, ﬁcando a CONTRATANTE no direito de solicitar apenas aquela
quantidade que lhe for estritamente necessaria, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da
CONTRATADA;
19.1.11 - Conmnicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anonnalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario; e
19.1.12 - A obrigacao de manter-se, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas.
20.0 DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

20.1 A licitante vencedora caberao, ainda:
20.1.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais previstos na
legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados nao
manterao nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
i.
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20.1.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes
legislacao especiﬁca de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da e-specie, forem vitimas os
quando na execucao do fomeciniento ou em conexao com ele, ainda que acontecido em
CONTRATANTE;
20.1.3 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
foniecimento dos materiais, originariamente ou vinculada por prevent;-ao, conexao ou continencia; e
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estabelecidas na
seus empregados
dependéncia da
relacionadas ao

20.1.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da adjudicacao

deste Pregao;
20.2 A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos na Condicao anterior, nao transfere a
responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE nem podera onerar o objeto deste Pregao, razao pela qual a
licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo dc solidariedade, ativa ou passiva, corn a
CONTRATANTE.
,___

21.0 DAS OBRIGACOES GERAIS
21.1 Devera a licitante vencedora observar, também, o seguinte:
21.1.1 E expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao Quadro dc Pessoal da Contratante

durante a vigéncia do Contrato;
21.1.2 E expressamente proibida, também, a veiculacao de publicidade acerca do contrato, salvo se houver
prévia autorizacao da Contratante.

22.0 DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
22.1 O contrato sera acompanhado e ﬁscalizado por servidor designado para esse ﬁm, representando a
CONTRATANTE, permitida a contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacoes pertinentes a essa
atribuicao;

22.2 As decisoes e providencias que ultrapassarem a competéncia do servidor designado para esse ﬁrn deverao ser
solicitadas a Autoridade Competente da CONTRATANTE, em tempo habil para a adocao das medidas convenientes;
22.3 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do
Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.

23.0 DA ATEsTACAo
23.1 A atestacao das faturas correspondentes ao fomecimento dos materiais cabera ao servidor designado pela
CONTRATANTE.
,-A

24.0 DA DESPESA
24.1 A despesa com o fornecimento dos materiais de que trata o objeto deste Pregao, esta a cargo da dotacao
orcamentaria: Exercicio 2021 Atividade 0603.l2365033l.2.031 Funcionamento do FUNDEB 40 - Ensino Infantil,

Classiﬁcacao economica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material pennanente, Exercicio 2021 Atividade
0603.123650331.2.031 Funcionamento do FUNDEB 40 - Ensino Infantil, Classiﬁcacao economica 3.3.90.30.00
Material de consumo.

25.0 DO PAGAMENTO
25.1 O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura
pela Contratada;
25.2 O pagamento somente sera efetuado pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, que contera o detalhamento dos servicos prestados.

25.2.1 A veriﬁcacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular
cumprimento das obrigacoes ass-umidas;

25.3 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ﬁcara pendente até que a Contratada providencie as
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medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da
situacao, nao acarretando qualquer dnus para a Contratante;
25.4 Antes do pagamento, a Contratante rcalizara consulta junto ao Cadastro dc Fornecedores e, se nece-ssario, aos
sitios oﬁciais, para veriﬁcar a manutencao das condicoes de habilitacao da Contratada, devendo o resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
25.5 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bane-an'o indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.
25.6 A(O) contratada(o) devera a cada pagamento pelos servicos prestados, apresentar guias de recolhimento dos
encargos incidentes na prestacao dos servicos (previdenciarios, trabalhistas e tributarios).
25.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
25.8 A Contratante nao se rcsponsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao tenha sido acordada no contrato.
/-

26.0 DA ALTERACAO D0 CONTRATO
26.1 O Contrato a ser ﬁrmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Contratante com a apresentacao das devidas justiﬁcativas adequadas a este Pregao.

27.0 Do AUMENTO on sUPREssAo
27.1 No interesse da Contratante o valor inicial atualizado do Contrato podera ser aumentado ou suprirnido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93;

27.2 A licitante vencedora ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, os acréscimos ou supressoes que
se ﬁzerem necessarios;

27.3 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao, exceto as supressoes
resultantes de acordo entre as partes.
28.0 DAS PENALIDADES
28.1 Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregao, ou pelo descumprimento dos prazos e
demais obrigacoes assumidas, a Contratante podera, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as
sancoes a seguir relacionadas:
28.1.1 Adverténcia;

28.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecucao total do contrato;
28.1.3 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o maximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustiﬁcadamente ou por motivo
nao aceito pela Contratante deixar de atender totalmente a Autorizacao de execucao dos servicos ou a solicitacao
previstas neste Edital;

28.1.4 Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até 0 maximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustiﬁcadamente ou por motivo nao
aceito pela Contratante atender parcialmente a Autorizacao de execucao dos servicos ou a solicitacao previstas
neste Edital;
28.1.5 Suspensao temporaria de participar em licitaoao e impedimento de contratar com a Administracao, por

até 2 (dois) anos;
Obs.: as multas previstas nos subitens 28.1.2 a 28.1.4 desta Condicao serao recolhidas no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicacao oﬁcial;
28.2 Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

garantido o direito prévio da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da punicao ou
até que seja promovida a rcabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
28.2.1 Nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta, ou nao retirar a
nota de empenho;
I;
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28.2.2 Apresentar doclmientacao falsa;
28.2.3 Deixar de entregar/apresentar os documentos exigidos no certame;
28.2.4 Nao mantiver e/ou enviar a sua proposta dentro de prazo de validade;
28.2.5 Comportar-se dc modo inidoneo;
28.2.6 Cometer fraude ﬁscal;
28.2.7 Fizer declaracao falsa;
28.2.8 Ensejar 0 retardamento da execucao do certame;
28.2.9 Falhar na execucao do contrato; e
28.2.10 Fraudar a execucao do contrato.

Z\

28.3 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ﬁcara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricao no
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA e, no que couber, as demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
28.4 Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justiﬁcado e aceito pela Contratante em
relacao a um dos eventos arrolados, a licitante vencedora ﬁcara isenta das penalidades mencionadas.
28.5 As sancﬁes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Administracao poderao ser aplicadas a
licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

29.0 DA RESCISAO
29.1 A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, confonne disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no
8.666/93.
29.2 A rescisao do Contrato podera ser:
29.2.1 Detemiinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos I a XH e
XVII do artigo 78 da Lei mencionada;
29.2.2 Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao, desde que haja
oonveniéncia para a Contratante;

29.2.3 Judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria;
29.3 A rescisao administrativa ou amigavel seré precedida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente;

29.4 Os casos de rescisao contralual serao formahnente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa.

30.0 DAS DIsPosICoEs GERAIS
V,-\

30.1 Quaisquer modiﬁcacao no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicacao em que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo iniciahnente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a
formulacao das propostas;
30.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia 1'1til subseqtiente, no 111651110 horario e local
anteriormente estabelecido, desde que nao haj a comunicacao do Pregoeiro em contrario;
30.3 Sao facultados ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao, a promocao dc diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou
informacao que deveria constar no ato da sessao publica;
30.3.1 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao para a realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento
de duvidas, a sessao sera reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia registrada em ata;

30.4 No julgamento da habilitacao e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em Ata
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcacia para ﬁns de habilitacao e classiﬁcacao;
30.5 A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatério podera revoga-lo em face de razoes de
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interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁciente para justiﬁcar
tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado;
30.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a Administracao nao
sera, em nenhurn caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo
licitatorio;
30.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. so se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao;

30.8 O desatendimento de exigencies formais nao essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse pI'1blico;
30.9 As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a ﬁnalidade e a
seguranca da contratacao;
30.10 Em caso de divergéncia entre disposicao do Edital e das demais pecas que compoem o processo, prevalece a
/-_

previsao do Edital;

30.11 O Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos no orgao, situado na AV. PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, 1744, ACAMPAMENTO, nos dias uteis, no horario das 08 horas as 12 horas e no sitio da Bolsa
Licitacoes e Leiloes - BLL (wWW.bllcoIupras.org.br) ou através do site www.tcrn.ce.gov.br/licitacoes.
30.11.1. Informacao, esclarecirnentos ou dI'1vidas em relacao ao Edital e seus Anexos, somente nos dias (Iteis
e dc expediente da Administracao, no horario das 08 horas as 12 horas.

30.1 1.2. Infonnacoes adicionais poderao ser obtidas através do fone: (88) 3639-1344.
30.12. Os autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada aos interessados no orgao, situado na
Rua AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1744, ACAMPAMENTO, nos dias uteis, no horario das O8 horas as
12 horas.
30.13. Nos casos omissos aplicar-se-50 as disposicées constantes da Lei n° 10.520, de 2002, Lei 8.666/93, Decreto n°

10.024/19, da Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor e da Lei Complementar n° 123, de 2006;
31. DO FORO
31.1. As questoes decorrentes da execucao deste Instrumento, que nao possam ser dirirnidas administrativamente,
serao processadas e julgadas no Foro da Cidade de VARJOTA, com exclusao de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
,__>

VARJOTA - CE, em 15 de Dezembro de 2021.
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