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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 07.009/2017-PPRP - SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA.

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, EM SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS

SERViÇOS

DE

RECUPERAÇÃO

EM

PEDRA

TOSCA

E

RECOMPOSiÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA SEDE
E NOS DISTRITOS, NO MUNiCípIO DE QUIXERAMOBIM, COM
O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSiÇÃO

PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A
TABELA DE CUSTOS E INSUMOS N° 24.1 DA SEINFRAlCE
(DESONERADA),

PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNiCíPIO. PREGÃO
PRESENCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO

ANEXO I DESTE EDITAL.

o municipio de Ouixeramobim, através do Pregoeiro Oficial do Municipio e sua equipe de
apoio, nomeados pela Portaria n° 2202/002/2017, de 22 de fevereiro de 2017, torna púbiico
para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local abaixo previstos, abrirá
licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto em percentual, com
Tabela de precos da SEINFRAlCE N° 24.1 Idesoneradal Tabela da SEINFRAlCE N° 24.1
Idesoneradal, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital, observadas as disposições contidas na Lei Federal nO 8.666/93 e
suas alterações posteriores, na Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o
Pregão.

DO ACESSO, DATA, HORÁRIO E LOCAL:
O edital está disponível gratuitamente no Portal de Licitações do Tribunal de Contas dos

Municipios
do
Estado
do
Ceará
sitiohttp://www.tcm.ce.gov.brllicitacoes/index. php/I icitacao/por_m unicipios.

TCM/CE,

no

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pública
marcada para:
Dia 12 de setembro de 2017.

Às 09:00 horas.

No Endereço: Na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Monsenhor
Salviano Pinto, nO 707, Centro, em Ouixeramobim-Ce.

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRiÇÃO
OS SEGUINTES ANEXOS:
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ANEXO I

-

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II

-

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

-

MODELO DE DECLARAÇÕES

ANEXO III
ANEXO IV

-

MODELO DE PROCURAÇAO

ANEXO V

-

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VI

-

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VII

-

MODELO DE DECLARAÇAO - CREDENCIAMENTO

1.0-DOOBJETO

1.1- A presente licitação tem como objeto

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E

EVENTUAIS S!,RVIÇOS.DE RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E RECOMPOSiÇÃO EM
PAVIMENTAÇAO

ASFALTICA,

NA

SEDE

E

NOS

DISTRITOS,

NO

MUNICIPIO

DE

QUIXERAMOBIM, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSiÇÃO
PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS E INSUMOS
N° 24.1 DA SEINFRAlCE (DESONERADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNiCípIO, conforme especificações no Anexo I.

2.0- DAS RESTRiÇÕES E CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1- RESTRiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1.1- Não poderá participar empresa deciarada inidõnea ou cumprindo pena de suspensão,

que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei de Licitações nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores e da Lei do Pregão n° 10.520, de 10 de julho de 2002.
2.1.2- Não poderá participar empresa com falência decretada;

2.1.3- Não será admitida a participação de interessados sob forma de consórcio ou grupo de
empresas;

2.1.4- Quando um dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante participar
de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá
participar do certame licitatório.

2.2- DAS CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.2.1- Poderá participar do pregão qualquer pessoa juridica localizada em qualquer Unidade da

Federação, desde que atenda a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos;
2.2.1.1- Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos

nos arts. 42 a 45 da referida Lei é necessário, no ato do credencíamento do licitante, a
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apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art 8° da lN nO

10312007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comércio;
2.2.1.2- Caso o proponente enquadrado na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte não apresente a Certidão, na forma do em anterior, este poderá participar do
procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos beneflcios previstos nos arts. 42
a 45 da Lei Complementar nO 123/2006 e 147/2014.
2.2.2- Todos os documentos necessários à participação na presente licitação só poderão
ser apresentados em original ou cópia do original autenticada exclusivamente por
cartório competente

3.0- DOS ENVELOPES
3.1- A documentação necessária à Proposta de Preços, bem como à Habilitação, deverá ser
apresentada ao(à) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e
local indicado no preâmbulo deste Edital, conforme abaixo:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 07.009/2017-PPRP
À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA)

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 07.009/2017-PPRP
3.2- É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PREÇOS.
3.3- Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por
preposto da licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública ou
particular com firma reconhecida. A não apresentação não implicará em inabilitação.

No

entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver
sendo representada por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social
e documento de identidade.
34- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas de
Preços de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de proc

uração, poderá representar mais de uma licitante junto à Comissão, sob pena de exclusão
sumária das licitantes representadas.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 02.
4.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
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4.1.1- Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de c6pia
autenticada

em

Cart6rio,

exceto

para

a

garantia,

quando

houver,

cujo

documento

comprobat6rio deverá ser exibido exclusivamente em original;

4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hip6tese
do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de
declaração ou regulamentação do 6rgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na
ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão;
4.1.3- Rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira á última
página, de modo a refletir seu número exato;
4.2- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE N° 01.

42.1- A proposta deverá ser redigida em 01 (uma) única via, nos termos do ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS deste edital, com todas as folhas rubricadas e
preferencialmente numeradas, papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devendo a última folha vir assinada pelo representante legal do licitante citado na
documentação de habilitação ou pelo outorgado em procuração, em linguagem clara e concisa,
apresentando, ainda, a indicação do número deste Pregão, entregue em envelope lacrado.

4.3- AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA, CONTER:
43.1- A razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante;
43.2- Assinatura do Representante Legal;

43.3- Indicação do prazo de validade das propostas,

não inferior a 60 (sessenta) dias,

contados da data da apresentação das mesmas;

43.3.1- Caso o prazo de que trata o subitem anterior não esteja expressamente indicado na
proposta, está será entendida como válida por 60 (sessenta) dias.
43.4- Valor do desconto em percentual (%) sobre a Tabela da SEINFRAlCE N° 24.1
Idesoneradal, com no máximo 02 (duas) casas decimais. Deverão estar incluldos no preço
total ofertado todos os custos do frete, materiais, mão de obra, ICMS, e outros encargos que
venham incidir na aquisição, abrangendo, assim, todos os custos com materiais necessários á
execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o

prazo de contrato, INCLUSIVE COM A INDICAÇÃO DE PERCENTUAL DO B.D.I EM ANEXO

AO MODELO DA PROPOSTA.
4.35 - Os serviços serão ofertadas de acordo com o percentual de desconto em relação à
Tabela da SEINFRAlCE N° 24.1 Idesoneradal.
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4.3.6- Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que
serão executados de acordo com o cronograma ffsico-financeiro estipulado pela Secretaria de
Infraestrutura.
4.3.7- Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.

4.3.8- As propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus anexos serão verificadas
quanto a erros, os quais poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro da seguinte forma:
a. Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor extenso;
b. Erros de transcrição das quantidades previstas, mantêm-se o preço unitário e corrige-se a
quantidade e o preço total;
c. Erro de multiplicaçâo de preço unitário pela quantidade correspondente, mantém-se o preço
unitário e a quantidade, retificando o preço total;
d. Erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma;
4.3.9- O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Pregoeiro em conformidade
com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da
proposta.

4.3 10- Poderão ser inseridas correçOes/anotaçOes para esclarecimento da proposta, desde
que nâo configure alteração da mesma.
4311- Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, nâo sendo aceitos
pleitos de acréscimos a esse a qualquer titulo.
4.3.12- Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer
requisito neste Edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto no item
4.3.8, a proposta será desclassificada.
4.3.13

A licitante que desejar desistir da proposta apresentada deverá fazê-lo antes da etapa

de lances, com pedido justificado e decisão motivada do Pregoeiro.

5.0- EXIGNCIAS PARA HABILITAÇÃO:
5.1- HABILITAÇÃO JURíDICA:
511- Cédu la de identidade do responsável legal ou signatário da proposta.

5.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de
empresa individual, e no caso de sociedade por açOes, acompanhado da data da assembléia
que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato
constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

5.1.3- PROVA DE INSCRiÇÃO NA:
5
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a) Fazenda Federal (CNPJ)

b) Fazenda Estadual ou Municipal
c) Alvará de funcionamento.

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.21- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante.

a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da
Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e da Divida Ativa da União, emitida nos
moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nO 1.751, de 02.10.2014.
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Olvida Ativa Municipal.

5.2.2- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e;
5.2.3- Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei 12.440/2011.

5.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
531- Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia - CREA, conforme o caso, da localidade da sede da proponente.
53.2- Os profissionais responsáveis técnicos indicados, cujos nomes constarem na Certidão de
Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura

e Agronomia - CREA, deverão constar em ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA anexado
pela licitante, e deverão participar permanentemente dos serviços objeto desta licitação.
5.3.3. A licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo (s) Responsável (is) Técnico
(s) detentor (es) do (s) atestado (s), informando que o (s) mesmo (s) concorda (m) com a
inclusão de seu (s) nome (s) na participação permanente do (s) serviço (s) na condição de

profissional responsável técnico.
5.3.3.1- No caso do profissional não constar da relação de responsável(is) técnico(s) junto ao

CREA, o acervo do profissional será aceito, desde que ele comprove vínculo com o licitante,
por meio de um dos seguintes documentos:

6
Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800.000 - Quixeramobim.Ce
CNPJ 07.744.303/0001-68 • CGF 06.920.168.4 - FONE/FAX (OXX88) 3441.1326

QUlIlRAMOIIM
Cbomdoc.:.or;oo,*,(.,.rn

Comissào de licitação

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registros de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional, Guia de Recolhimento do
FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).

b) Contrato de Prestação de Serviço celebrado de acordo com a legislação civil comum.
c) Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sócio.

5.4- QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA:
5.4.1. Certidão Negativa de Falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida
pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica.
5.4.2. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social (2016),
com termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa - vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios - podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por
contabilista registrado no CRC, (acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP
do contador) bem como por sócio, gerente ou diretor, registrado na Junta Comercial
competente.

5.4.3 Apresentar índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), maiores ou iguais a 1(um), para comprovação da boa situação financeira, assinado por
profissionallegaimente habilitado junto ao Conseiho Regional de Contabilidade da sede ou filial
do licitante, calculada conforme a fórmulas abaixo:

AC

: ATIVO CIRCULANTE

PC+ELP

AT

: ATIVO TOTAL

AT

PC

: PASSIVO CIRCULANTE

ELP

: EXIGíVEL A LONGO PRAZO

RLP

: REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ONDE:
LG;

SG;

AC+RLP

PC+ELP

LC;

.

AC
PC

5.5. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILlTAÇÃOPARA PESSOA JURíDICA:
5.5.1. Declarações expressas conforme ANEXO III deste edital.

6.0- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
6.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro, a
ser realizada no endereço constante do Preãmbulo, de acordo com a legislação mencionada
no preãmbulo e o conteúdo deste edital.
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6.2- Antes do inicio da sessão, os representantes dos interessados em participar do certame,
deverilo se apresentar para credenciamento junto ao(á) Pregoeiro(a), devidamente munidos de
documentos que os credenciem a participar desta licitaçao, inclusive com poderes

para

formulaçilo de ofertas e lances verbais.

6.3- No dia e local designado neste edital, na presença dos representantes dos licitantes,
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a) Pregoeiro(a)
receberá, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas
de preço e a documentaçilo exigida para a habilitação dos licitantes, registrando em ata a
presença dos participantes.
6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento

será aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do item 9.5 deste edital.
6.5- Cada

licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório e a responder por todos os atas e efeitos previstos neste edital, por sua
representada.

6.5.1- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTAÇÃO CONJUNTA DOS
SEGUINTES DOCUMENTOS:
6.5.1.1 Cada representante, juntamente com o documento hábil de credenciamento, deverá
apresentar:

a) Cópia de seu documento oficial de identificação (do representante), válido na forma da lei;
b) Declaração de pleno conhecimento, de aceitaçao e de atendimento ás exigências quanto á
proposta e á habilitação previstas no Edital, conforme modelo disposto no

ANEXO VII deste

Edital;

c) Registro Comercial (no caso de empresa individual) ou Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social

em

vigor e todos os seus aditivos elou

último aditivo consolidado (no caso de

sociedades comerciais) ou Inscrição do Ato Constitutivo (no caso de sociedades civis) ou
Decreto de Autorização (em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras),
devidamente registrado em órgão competente.

6.6- Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação,
sócio-gerente, diretor da licitante ou tituiar de firma individual, deverão ser apresentados
documentos que comprovem tal condição (atas constitutivos da pessoa juridica, ata de sua
eleição, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
6.7- Nos demais casos, deverilo ser apresentados procuraçao por instrumento público ou
particular, este último com firma reconhecida em cartório e acompanhada de cópia do ato de
investidura do outorgante (atas constitutivos da pessoa juridica, ata de eleição do outorgante,
etc.), conforme modelo constante do Anexo IV deste edital.

6.8- Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nO 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos
nos arts. 42 a 45 da referida Lei é necessário, no ato do credenciamento do licitante a
,
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apresentaçao de Certidao expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da lN n°
10312007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comércio;

6.9- Caso o proponente enquadrado na condiçao de microempresa ou empresa de pequeno
porte nao apresente a Certidao, na forma do em anterior, este poderá participar do
procedimento Iicitatório, sem direito, entretanto, á fruiçao dos beneficios previstos nos arts. 42 a
45 da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014.
610- Estes documentos (originais ou cópias autenticadas em Cartório) deverao ser entregues
fora dos envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura
dos envelopes "Propostas de Preços".
6.11- A

nao

apresentaçao

ou

incorreçao

insanável

de quaisquer

dos

documentos

de

credenciamento do preposto nao inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento de lances
verbais pelo licitante durante a sessao do pregao até que seja cumprido o disposto nos itens
6.5.1, 6.6 elou 6.7 deste edital, quando for o caso.
6.12- No decorrer do procedimento Iicitatório, os licitantes poderão nomear representantes,
caso não os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, desde que apresente os
documentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, não será admitida a participação de
um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

7.0- DOS PROCEDIMENTOS L1CITATÓRIOS
7.1- O Pregão será realizado pelo Sistema presencial.
7.2- O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas

etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecerá ao critério do maior
desconto em percentual. com Tabela de precos da SEINFRAlCE N° 24.1 (desoneradal.
7.2.1- A etapa de classificaçao de preços compreenderá a ordenação das propostas de todos
os licitantes, a classificaçao inicial das propostas passiveis de ofertas de lances verbais, a

oferta de lances verbais dos licitantes proclamados para tal a classificação final das propostas
e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
7.2.2- A etapa de habilitaçao, declaração do licitante vencedor e adjudicação compreenderá a
verificação e análise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitaçao"
do licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências
constantes do presente edital, bem como a declaraçao do licitante considerado vencedor do
certame e a adjudicação, sendo esta última feita caso não ocorra interposiçao de recurso.
7.3- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
7.4- Da reunião para recebimento, abertura e classificaçao das propostas e habilitaçao, será
lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas os licitantes, as propostas apresentadas, as
observações e impugnações feitas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao
julgamento da licitação, devendo ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio e por
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todos os representantes presentes dos licitantes ou por representantes entre eles escolhidos,
sendo o número mínimo de dois licitantes;
75- A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe
de Apoio, por qualquer meio de reprodução mecãnica ou eletrônica, como a fotográfica,
cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie. O (A) Pregoeiro(a) comunicará aos licitantes
qual o meio de gravação estará utilizando e os registros decorrentes desta poderão ser
utilizados para comprovação de atas e fatos nele contidos, sendo que será arquivada por um
periodo de 60 (sessenta) dias após a data da reunião.
7.6- O licitante vencedor será convocado a apresentar a proposta de preço definitiva,
devidamente ajustada, e a firmar o instrumento contratual, nos moldes da minuta de contrato
constante do Anexo VI deste edital.
7.7- O Municipio de Quixeramobim se reservará ao direito de efetuar diligências visando
confirmar as informações apresentadas pela licitante sobre as características dos produtos
ofertados.

Caso

documentaçâo

sejam

impressa

encontradas
e

na

discrepâncias

proposta

especifica,

entre

informações

prevalecerão

as

da

contidas

em

proposta.

Se

inexequiveis, este fato implicará na desclassificação da proposta da licitante.

8.0- DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS
8.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todos os licitantes e o Pregoeiro
informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o
fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
8.2- O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos
os licitantes, classificando o licitante com as propostas de maior percentual de desconto e das

demais com preços até 10% (dez por cento) inferiores âquele, para que seus representantes
participem dos lances verbais.
8.21- Quando não forem verificadas no minimo 03 (três) propostas de preços nas condições
definidas no item 8.2, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três),

para que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
8.2.2- Para efeito de seleção será considerado o maior desconto em percentual. com Tabela
de preços da Tabela de preços da SEINFRAlCE N° 24.1 (desonerada).
8.2.3- O Pregoeiro poderá consultar a todos os licitantes que apresentaram propostas de
preços com o percentual de desconto inferior, se estes desejam participar da fase de lances
verbais com preço inferior ao já estabelecido nesta fase.
8.3- Em seguida será dado inicio á etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em percentuais distintos e com percentuais crescentes.

8.3.1- O Pregoeiro convidará individualmente os representantes dos licitantes, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor desconto
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em percentual, com Tabela de precos da 5EINFRAlCE N° 24.1 /desonerada) e os demais,
em ordem decrescente de percentual cotado.
8.3.2- Só serão aceitos os lances cujos descontos forem superiores ao último lance que tenha

sido anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.3.3- Caso não mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a etapa competitiva
e ordenadas ás ofertas, exclusivamente pelo critério do maior desconto em percentual, com
Tabela de preços da 5EINFRAlCE N° 24,1/desoneradal.
83.4- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última
proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.

83.5- Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará a existência de ME e
EPP, para os efeitos do contido na Lei Complementar nO 123/2006 e 147/2014, procedendo
como previsto no item 9.
8.4- Deciarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.

8.4.1-

Será

verificada

a

conformidade entre

a

proposta

escrita de

maior desconto

em

percentual e os valores estimados para a contratação.

8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que
se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão
do Pregão, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1.
8.5.1- Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006 e 147/2014, o pregoeiro aplicará os critérios para desempate em

favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:

8.5.11- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) inferior
ao melhor preço (maior desconto).

8.51.2- Para efeito do disposto no 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder,se,á da seguinte
forma:

1- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço superior (maior desconto) áquela considerada vencedora do certame, no

prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado;
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11- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo
direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusão;

111- no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso I deste

Edital, será realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.5.1.3- Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edital, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.5.1.4- O disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.5.1.5- Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço (maior
desconto em percentual) caso ela não atinja o valor de referencia definido pela administração
pública.
8.6- Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de declarado o

encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta não for aceitável ou no exame de oferta
subsequente, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preço melhor para a Administração.
8 7 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste edital.
88- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope

nO 01 (Proposta de Preço), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,

ou com irregularidades, bem como os que apresentarem preços excessivos ou manifestamente
inexequiveis, serão considerados desclassificados, não se admitindo complementação
posterior.
8.8.1- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbólicos,
irrisórios

ou

de

valor zero,

incompativeis com

os

preços

de

mercado,

acrescidos

dos

respectivos encargos.

8.9- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta especifica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações
contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém não exigidos,
prevalecerão às primeiras.

9.0- DA FASE DE HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO
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91- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitável a proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
92- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope
nO 02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo
complementação posterior, salvo disposto no item 9.2.1.

9.2.1- Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar nO 123/2006 e 147/2014, a
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato.

92.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação neste
procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.2.1.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de

certidão negativa.

9.2.1.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

92.1.4- Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes à fase
de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e
ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de Regularidade
Fiscal no prazo definido no item 9.2.1.2 acima.

9 3- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, caso não haja intenção
de interposição de recurso.

9.4- Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, permitida renegociação - item 8.6 do edital,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação da habilitação do licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até uma proposta que atenda integralmente
ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do
certame.

9.5- O licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar, na própria sessão, Proposta

de Preço formal que ratifique o último lance ofertado, se for o caso. É facultado ao Pregoeiro
prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação
realizada na audiência pública do Pregão;
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9.6- Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a
mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s)
credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s) á sessão ou por representantes entre eles
escolhidos, sendo o número mlnimo de dois licitantes.
9 7- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja

igualou inferior ao previsto para a aquisição dos produtos será feita, pelo Pregoeiro, a
adjudicação ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunião. Posteriormente,

o processo, devidamente instruido, será encaminhado para as Secretarias competentes para
homologação e subsequente contratação.

98- Os envelopes com os documentos relativos á habilitação dos licitantes não declarados
vencedores

serão

retirados

pelos

representantes

dos

licitantes

na

própria

sessão.

Os

remanescentes permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20
(vinte) dias corridos, a contar da data da abertura do certame, á disposição dos licitantes. Findo
este prazo, sem que sejam retirados, serão destruidos.
10.0- DOS RECURSOS
10.1- Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer

licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com
registro em ata da sintese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três)
dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

10.1.1- O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo.
10.1.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão
do Pregão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação
pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor.

101.3- A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata,
facultado aO(á) Pregoeiro(a) o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.2- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.3-

Os

autos

do

processo

administrativo

permanecerão

com

vista

franqueada

aos

interessados na Comissão de Licitação.

10A- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a)
Secretário(a) de origem homologará o procedimento Iicitatório e adjudicará o objeto ao(s)
licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contratação da adjudicatária.
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1 0.5- Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
11.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
11.1- Executar os serviços mediante solicitação prévia da CONTRATANTE, de acordo com o
cronograma flsico-financeiro estipulado pela Secretaria de Infraestrutura.

12.0 - DAS CONDiÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS, FORNECIMENTO E VIGÊNCIA.

12.1- Após a homologação do resultado da presente licitação será lavrada Ata de Registro de
Preços e convocada(s) a(s) vencedora(s) para sua(s) assinatura(s) no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data da sua convocação.

12.2- O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado por uma
vez, por igual perlodo, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria de Infraestrutura.

12.3- O não cumprimento do disposto no item anterior sujeitará a empresa vencedora ao
disposto nos artigos 64 e 81 da Lei n° 8.666/93 e ao pagamento de multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor a ser registrado na Ata de Registro de Preços.

12.4- O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses a contar da
data da sua assinatura.
12.5- A licitante que injustificadamente, não apresentar documentação exigida para o certame,
apresentar declaração falsa, não assinar a Ata de Registro de Preços, ensejar o retardamento
da execução do seu objeto,

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
ajustado, comportar-se de modo inidóneo, cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejulzo das
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.0 - DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pela Secretaria
de Infraestrutura, na condição de órgão gerenciador e pelas demais Unidades Administrativas,
ambas, da Prefeitura Municipal de Ouixeramobim, na condição de órgãos participantes, e por
qualquer outro órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame

Iicitatório, mediante prévia consulta à Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de
Ouixeramobim, desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2- Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar o seu interesse junto à Secretaria
de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Ouixeramobim, que indicará as possiveis licitantes
e respectivos preços registrados.
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13.3- Caberá a empresa adjudicatária beneficiária da Ata de Registro de Preços, observada as
condições
nela
estabelecidas,
optar
ou
não
pelo
fornecimento
dos
produtos,
Independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
13.4- As aquisições adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão
ou entidade participante, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.

13.5- No caso de Órgãos Interessados (Carona), as aquisições adicionais não poderão
ultrapassar ao quintuplo dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
13.6- A existência de preços registrados não obriga aos órgãos ou entidades Participantes, a
adquirir o objeto licitado, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição

pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade
de condições.

13.7- Na hipótese de ocorrência da situação a que se refere o item 12.3, será convocada outra
licitante,

observada

aceitabilidade

da

a

ordem

oferta

e

a

de

classificação,

documentação

ocasião na qual
do

convocado,

o

Pregoeiro avaliará

podendo,

ainda,

a

negociar

diretamente com esta para obtenção de preço melhor.

14.0 - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1- A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas
no art. 65 da Lei nO 8.666/93 e suas posteriores alterações.

14.2- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à
Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim promover as necessárias
negociações junto às licitantes.

14.3- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de
Quixeramobim convocará a licitante visando a negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado no mercado.
14.4- Frustrada a negociação, a licitante será liberada do compromisso assumido e a
Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim convocará as demais
licitantes visando igual oportunidade de negociação.
14.5- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a licitante não
puder cumprir o compromisso, deverá apresentar à Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura
Municipal de Quixeramobim requerimento com as devidas justificativas e comprovações acerca
do assunto.

14.6- Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, após análise do
requerimento, poderà liberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicação da
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penalidade, caso confirmada a veracidade justificativas e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

14.7- Ocorrendo a liberação da licitante conforme o item acima, a Secretaria de Infraestrutura
da Prefeitura Municipal de Quixeramobim convocará as demais licitantes visando iguai
oportunidade de negociação.

14.8- Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura
Municipal de Quixeramobim procederá com a revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção de ajuste mais vantajoso.
15.0 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1- A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim poderá cancelar
o registro de preços, sem prejuízo das sanções cabfveis:
1511- Quando a Licitante:

a) Não mantiver, ou deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Edital;
b) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas;
c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de
Registro de Preços;
d) Recusar-se à revisão de preços proposta pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura
Municipal de Quixeramobim, com o intuito de adequá-los aos praticados no mercado;

e)

Demonstrar,

comprovadamente,

a

impossibilidade

de

atender

às

solicitações

de--(

fornecimento em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou,

ainda, em decorrência de caso fortuito ou força maior.

'

151.2- Quando a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim:
a) Verificar que os preços praticados no mercado são mais vantajosos no que se refere ao
subitem 14.4 deste edital;

b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razões de interesse público;
c) Constatar fato impeditivo à manutenção dos preços registrados.
15.2- A licitante poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do ajustado, decorrentes de caso
fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

16.0 - DA FISCALIZAÇÃO
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161- A execução da Ata de Registro de Preços será objeto de acompanhamento, fiscalização
e avaliação

por intermédio da Secretaria de

Infraestrutura da

Prefeitura

Municipal de

Quixeramobim.

162- A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse da Secretaria de
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim.
16 3- Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Reg istro de Preços
deverão ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer ónus para a Secretaria de
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim.

17.0 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
171- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa flsica ou juridica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão Presencial.
17.2- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a
pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado no subitem acima,

hipótese em que tal

comunicação não terá efeito de recurso.

173- A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do
processo Iicitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
17.4- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações
mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrónica, em tinta
não lavável, que preencham os seguintes requisitos:

a) O endereçamento ao(á) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Quixeramobim;
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão,
domicilio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada
na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, dentro do prazo
legal.

175- Caberá ao(á) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
176- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação
dos termos do editai será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

18.0 - DA CONTRATAÇÃO
18.1- Durante o prazo de validade do registro de preços, a empresa detentora dos preços
registrados poderá ser convidada a firmar contratações de execução dos serviços, observadas

as condições fixadas neste Edital e nas determinações contidas na legislação pertinente.
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182- Aplica-se às contratações de serviços decorrentes de registro de preços as disposições
da Lei Federal nO 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.
183- Na hipótese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou não firmar
a contrataçao no prazo e condições estabelecidos, poderá ser firmada contrataçao com as

demais licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classificações, até que uma delas
demonstre interesse, desde que nas mesmas condições propostas pela primeira colocada e
atendidas às especificações e prazos exigidos neste Edital.

19.0 - DA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS
19.1- Executar os serviços mediante solicitaçao prévia da CONTRATANTE, dentro do prazo
estipulado no cronograma fisico-financeiro, a contar da data do recebimento da respectiva
Ordem de Serviço, tudo de acordo com as especificações constantes da proposta apresentada.
20.0 - DO PAGAMENTO

20.1- O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a execução do objeto
licitado, mediante apresentaçao da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto da execução,
diretamente pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim.
20.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições de
habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos

respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.
20.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidaçao da
despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessàrias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer ónus para a Secretaria de Infraestrutura da
Prefeitura Municipal de Quixeramobim.

20.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

eventuais multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa.

21.0- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realização do certame.
b) Cometer fraude fiscal.
c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.

d) Apresentar documento ou declaração falsa.
e) Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
f) Comportar-se de modo inidóneo.
g) Cometer fraude na prestaçao dos serviços, e
h) Descumprir prazos.
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21.2- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de
Ouixeramobim e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominações legais.

21.3- A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a
advertências, suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais na esfera civel e criminal, além de
multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Preços em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua
convocação.

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega dos
produtos, sobre o valor global do Contrato.

c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
c.2) Desistência de entregar os produtos.
21.4- As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.

21.5- O valor da multa aplicada será deduzido pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura
Municipal de Ouixeramobim, por ocasião do pagamento, momento em que a unidade
responsável pelo mesmo comunicará á CONTRATADA.

21.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administração pÚblica.
serão aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a
inadimplência acarretar prejuizos para a Administração.
21.7- A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Ouixeramobim será aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão
prevista no item anterior.

218- As sanções previstas no item 21.7 poderão ser aplícadas à CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
b) Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude
de atos ilícitos praticados.
21.9- A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência total ou parcial a

outra Empresa, sem prévio assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as
consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente.
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21 .10- Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo
administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da
ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988.

22.0 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
22.1- A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 e suas posteriores.

23.0 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
23.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.
23.2- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao(á) Pregoeiro(a), no
endereço constante do preãmbulo deste edital.
23.3- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

234- A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade

das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação;
23.5- Independentemente de declaração expressa,

a simples participação neste certame

implicará na aceitação plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às
normas nele contidas.

23.6- O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento da
licitante. desde que seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

237- É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.

23.8- A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
Justificar tal conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
ao público na Prefeitura Municipal de Quixeramobim.
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23.10- É vedado ao servidor dos órgêos e entidades da Administraçêo Pública, inclusive
Fundações instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou
indiretamente, por si ou por interposta pessoa, do presente processo licitatório;
2311- A documentação apresentada para fins de habilitaçêo fará parte dos autos da licitação e
não será devolvida ao proponente;

23.12- Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nO
8666/93 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Federal n° 10.520/2002 e demais
normativos legais pertinentes à matéria.

2313- O resultado deste Pregêo será publicado na forma da sua divulgação.
24.0 - DO FORO

24.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Quixeramibim_- Ce, 14 de agosto de 2017.

ax Rony Pinheiro
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.0BJETO:

1.1.

A presente licitaçêo tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E

EVENTUAIS SERViÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E RECOMPOSiÇÃO EM
PAVIMENTAÇÃO ASFÁlTICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MUNiCípIO DE
QUIXERAMOBIM, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSiÇÃO
PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS E INSUMOS
N° 24.1 DA SEINFRAlCE (DESONERADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNiCípIO, tudo em conformidade com as
especificações contidas neste TERMO DE REFER"'NCIA.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO:
2.1 A prefeitura do municipio de Quixeramobim, através da Secretaria de Infraestrutura,
buscando alternativas mais viáveis vistas a oferecer a populaçêo uma melhor qualidade de
vida, vé a necessidade de que se execute a recuperaçêo em pedra tosca e recomposiçêo em
pavimentação asfáltica, tendo em vista o desgaste causado após o periodo invernoso e o

regular desgaste causado pelo tempo nas vias da sede e dos distritos do municipio, tornando
necessária a realizaçêo deste processo.

3. DAS ESPECIFICACÔES E QUANTITATIVOS DO OBJETO:
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID

QTDE

SERV

01

SERV

01

ABERTURA DE PROCESSO L1CITATORIO, NA

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL,

VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA
FUTUROS E EVENTUAIS SERViÇOS DE

RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA SEDE E

NOS DISTRITOS, COM O FORNECIMENTO DE

MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSiÇÃO PELO

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A
TABELA DE CUSTOS E INSUMOS N° 24.1 DA
SEINFRAlCE (DESONERADA), PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA DO MUNIC!PIO DE

1

QUIXERAMOBIM.

ABERTURA DE PROCESSO L1CITATORIO, NA

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL,

VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA
FUTUROS E EVENTUAIS SERViÇOS DE

REC9MPOSIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO

ASFAlTICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS, COM

O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE

REPOSiÇÃO PELO MAIOR PERCENTUAL DE

2

DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS E
INSUMOS N" 24.1 DA SEINFRAlCE
(DESONERADA), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
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INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE
QUIXERAMOBIM.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
4.1. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do item, tipo e
quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso,
já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que
incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não estejam registrados nestes
documentos;

4.2. Será considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Maior percentual de
desconto no preço por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência e no Edital de Licitação.

5. DA FORMALlZACÃO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
5.1. Os serviços contratados deverão ser executados imediatamente, a partir do recebimento
da Ordem de Serviços, em conformidade com a proposta da licitante vencedora de cada item.
5.2. A Ata de Registro de Preços produzirá seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua
assinatura e vigerá PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
5.3 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da
respectiva Ata de Registro de Preços, subscrita pelo Municlpio, atravês daIs) SecretariaIs)
Gestora(s), representada(s) pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, e o(s) licitante(s)
vencedor(es), que observará os termos do da Lei nO 8.666/93, da Lei nO 10.520/02, deste

Edital e demais normas pertinentes.

6. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUCÃO DOS SERVICOS:
6.1. A entrega do serviço será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria, o qual
deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para
fins de pagamento.
6.2. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da
empresa contratada.

6.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, o serviço que não esteja de
acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do serviço
eventualmente fora de especificação.
6.4. O fornecimento do serviço licitado poderá ser feito de forma fracionada ou em sua

totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, -\"
mediante

a

expedição

de

periódicas

ORDENS

DE

SERViÇO,

pela

Secretaria

Gestora,

constando o serviço a ser realizado.

7. RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR:
7.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, decorrentes
do fornecimento do serviço, sem qualquer ónus para a Prefeitura Municipal de Quixeramobim.
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