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EDITAL
PREG.-10 ELETRONICO N“ 2409.01/21-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 10090001/21
SISTEMA m: REGISTRO ma mu-zqos (sum
ENTLDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA
ORGAO GERENCIADOR: Sec dc Obras, lnfraestrutura e Urbanismo
MODALIDADE DA LICITACAO: PREGAO
TIPO: MENOR PRECO POR LOTE
NUMERO DA LICITACAO: 2409.01/21-SRP

O Municipio de MILH/7\. através da Sec do Obras, Infraestrutura e Urbanismo, Ieva ao conhecimento dos
interessados que receberri e abriré no horério 6 datas abaixo indicadas, as PROPOSTAS DE PRECOS e os
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, referente 2'1 licitaqzéio objeto deste instrumento, para a escolha da

proposta mais vantajosa, objetivando a contratagﬁo do objeto desta licitaoﬁo, observadas as normas e condiooes
do presente Edital e as disposigzﬁes contidas na Lei Federal n“ 10.520/2002. Decreto__n° 10.024/2019, Decreto
n" 7.892/2013 e suas alteraeoes, na Lei Complementar n" 123/2006 e suas alteraeoes, subsidiariamente
pcla Lei Federal n° 8.66611 993 e suas posteriores alteraeﬁes.
LOCAL DO PREGKO: Bolsa dc Licitagoes do Brasii - BLI. gvxnv. b||L0
- n11gra5_._org.br.
INICIO
DO RECEBIMENTO_ DAS PROPOSTAS
CONCOMITANTEMENTE
DOCUMENTOS DE HABILITACAO: |]9h00IIlill do dia U4 de outubro d6 Z021

COM

OS

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITACAO: 08h00min do

dia 19 de outubro de 2021
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE LANCES: 09h00min do dia 19 de outubro de 2021
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias dc tempo utilizadas seré observaclo 0 horzirio dc
Brasilia/DF.

1.0 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES E (')RGKO(S) PARTIClPANTE(S)
l.l O Pregéio Eletrénico seré realizado em sessﬁo pﬁblica, por meio da INTERNET, mediante condieées de
seguranga - criplograﬁa e autenticagiio - em todas as suas fases através do Sistema do Pregéio Eletronico da
Bolsa de Licitaqoes e Leiloes - BLL;
1.2 Os trabalhos seréo conduzidos por funcionério do orgﬁo licitante, denominado Pregoeiro, mediante a
ilmsereéo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para 0 aplicativo eletrénico de compras constante
da pzigina eletrénicaz \vw\\".bl|c0mgras.0rg.br.

1.3 Os érgéos participantes siio: S510 participantes os seguimcs orgies: Sec do Obras, lnfraestrutura e
Urbanismo. Senclo a Sec dc Obras, Infraestrutura e Urbanismo a entidade gerenciadora do processo;
1.4 Poderﬁo utilizar-so da Ata do Registro dc Preoos. ainda. qualqucr orgﬁo ou entidade que néo tenha
participado do certame. mediante prévia consulta ao orgﬁo gerenciador. desde que devidamcnle comprovada ii
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vantagem e respeitadas. no que couberem, as condiooes c as rcgras estabelccidas na Lei 11° 8.666, dc I993;
1.4.1 C abcrzi ao fornecedor beneficiario da Ata do Registro dc Pregos, observadas as condiqoes nela
estabelecidas. optar pela aceitaoﬁo ou nﬁo do fornecimento. indopendentemente dos quantitativos registrados
em Ata. desde que este fornecimento nﬁo prejudique as obrigaeoes anteriormente assumidas;
l.4.2 As aquisigoes ou contratagoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder. por orgao ou
cntidade. a 50% (cinqtienta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preeos.
I .4.3 As adesoes a ata de registro de preqos nﬁo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
coda item registrado na ata dc registro de pregos para 0 orgao gcrenciador o érgﬁos participantes. independents
do niimcro dc orgies nﬁo participantes que aderirem.

1.4.4 Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberé ao orgiio aderente a responsabilidade peia
imposieao do penalidade ao fomecedor faltoso, comunicando o fato ao orgao gerenciador.
l.5 Todo orgao, antes de contratar com 0 fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contrataeao atende a
sous interesses. sobretudo quanto aos valores praticados.

2.0 DO OBJETO
2.1 O objeto desta Iicitaoiio é CONTRATACAO DOS SERVIQOS ESPECIALLIZADOS DE MANUTENQ/310
CORRETIVA, AMPLIAQAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA
(IP) DO MUNICIPIO DE MILHA/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATEIUAIS, MAO DE
OBRA, TRANSPORTE. EQUIPAMENTOS, BDI E ENCARGOS SOCIAIS. NECESSARIOS PARA A
REALIZAC/10 DOS SERVICOS. , confomie especiﬁcaqoes e quantidades estabelecidas no anexo I deste
Edital.
2.2 A licitaeao seré subdivida POR LOTE, facultando-se ao licitante a participacao em quantos itens forem de
seu interesse.
2.3 O critério de julgamento adotado sera 0 menor preoo. POR LOTE. observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especiﬁcaqoes do objelo.

2.4 lmegram este Editai, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:
2.4.1. ANEXO I - Tenno de Referéincia
2.4.2. ANEXO II - Modelo da Proposta dc Preoos Escrita
2.4.3. ANEXO III - Modelo das declaraooes
2.4.4. ANEXO IV ~ Minuta de Ata de Registro de Preqzos
2.4.5. ANEXO V - Minuta do contrato
3.0 DORECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO
3.1 O interessado devera observar as datas e os horarios Iimites previstos para a inscrigéo e cadastramento e a
abertura da proposta. atentando também para a data e horario para inicio da disputa.

4.0 ms CONDICOES on PARTICIPACKO
4.} Poderao participar desta Licitaoao quaiquer ﬁrma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no
Pais. que detenham atividade pertinente e compativei com o objeto desta licitaeao e que satisfaea todas as
exigéncias, especiﬁcaooes e normas contidas neste Eclital e seus Anexos;
4.2 Poderao participar deste Pregﬁo Eletronico as empresas que apresentarem toda a documentaoao exigida
para o respectivo cadastramonto junto ao sistema. eletronico dc Iicitazpoes adotado:
4.3 Sao vedadas a parlicipagio de empresa em forma dc consorcios ou grupos do empresas;
4.4 Nao poderao participar desta licitaoﬁo a empresa que estiver sob faléncia, concordata ou que esteja
suspensa de Iicitar e/ou dcciarada inidonea pela Administraeao Piiblica on impedida Iegalmente;
4.5 Para panicipagao na licitagao, os interessados devcrao credenciar-so junto ao sistema eletronico da Bolsa
de iicilagoes e leiloes - BLL, para entﬁo cadastrar sua proposta até horario ﬁxado neste Edital. Para cadastrar-se
iunlo ao sistema eletronioo o licitante deve entrar em contato com 0 site www.bllcompras.ogr.br.
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4.6 O provodor do sistema eletronico podera cobrar polos custos pela utilizaoao dos recursos do tecnologia da
iiiforinaoao nos tonnos do rogulamonto do sistoma, do acordo com o artigo 5“, inciso ll], da Lei n“ 10.520/2002:
4.7 A microomprosa ou omprosa do poquono porto, além da aprosentagao da doclaraoao para ﬁns do liabilitaoao.
devera. quando do cadastramento da proposta inicial do preoo a ser digitado no sistoma. informar sua oondioao,
assim como no campo proprio da Proposta de Prooos, para fazor valor 0 diroito do prioridade do dosempato.
5.0 DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1 O cei-tame sora conduzido polo Pregooiro, com 0 auxilio da equipe do apoio. que tera. em especial. as
seguintos atribuiqoosz
a) conduzir a sossﬁo piiblica;

b} recober. examinar e docidir as impugnacoos o os podidos do esclarocimontos ao edital o aos anoxos. além do
podor roquisitar subsidios formais aos rosponsavois pola olaboraoﬁo dossos documentos;
4:) verilicar a conformidado da proposta em relaoao aos roquisitos ostabelocidos no odital;

cl) coordenar a sesséio ptiblica e o envio do lances;
e) veriﬁcar o julgar as condigoos do habilitagao;
ﬂ sanoar erros ou falhas que nao altorem a substﬁncia das propostas. dos documentos do habilitagao e sua
validadc uridica:

g] rocobor. examinar o docidir os rocursos o onoaminha-los a autoridade compotente quando mantiver sua
docisao;
11) indicar o voncodor do cortamo;
i) adj udicar 0 objoto, quando nao houver rocursos;
jl) conduzir os trabalhos da equipo do apoio; e

k) encaminhar 0 processo dovidamente instruido a autoridade competente o propor a sua homologagzao;
5.1.1 Cabora £1 equipe do apoio auxiliar o pregooiro nas e-tapas do procosso licitatorio;
5.1.2 O progoeiro podera solicitar manifostagao técnica da assessoria juridica ou do outros setores do orgao ou
da ontidade. a ﬁm do subsidiar sua docisao.
6.0 DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITACDES
6.1 As possoas juridicas ou ﬁI'ITl£lS individuais interessadas dovorao cadastrar oporador dovidamonto
credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lancos do prooos e praticar todos os domais atos
e opcraqoos no sistoma de compras;
6.2 A participagao do licitanto resulta no pleno conhocimento, aceitagao e atondimonto as oxigéncias do
habilitagao previstas no Edital;
6.3 O acesso do operador ao progao, para ofoito do encaminhamonto do proposta do progo o lances sucessivos
do prooos. em nomo do licitanto, somente so dara mediante prévia doﬁnieao do senha privativa;
6.4 A chavo do idoiitiﬁcaqao o a sonha dos oporadoros poderao sor utilizadas om qualquer pregao elotronico,
salvo quando canceladas por solicitaoao do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;
6.5 Sao do exclusiva rosponsabilidade do usuario 0 sigilo da sonha, bem como sou uso om qualquer transaeao
ofetuada diretamente ou por sou ropresontante, nao cabendo a plataforma eletronica a responsabilidado por
evcntuais danos docorrentes do uso indevido da senha, ainda que por tercoiros;
6.6 O credenciamonto do fornocedor e do sou represontante legal junto ao sistema oletronico implica a
rosponsabilidade legal polos atos praticados o a presunqﬁo do capacidade técnica para realizaeao das transagoos
inorontos ao pregao olotronico;
6.7 A participaqao no Progao Elotronico so data por meio da digitaoao da sonha possoal e intransforivel do
reprosontanto crodonciado o subseqiionto cadastramento para participar do pregao, oxclusivamontc por moio do
sistema olotronico. observados data o horario limito estabolecidos;
6.8 Cabcrao ao fomecedor acompanhar as operagoos no sistema olotronico duranto a sossao piiblica do progao.
ﬁcando rosponsavol polo onus decorrente da porda do nogocios dianto da inobsorvancia do quaisquer
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monsagens omitidas polo sistoma ou da dosconoxao do sou roprosontanto;
6.9 Quaisquor duvida om rolaqao ao acosso no sistoma oporaoional podora sor osclarocida junto a Bolsa do

Licitaooos o Loiloos - BLL. através do tolofono: (41) 3097~4600 ou polo o-mail: contato@b11.0rg.br;
7.0 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACKO AO EDITAL
7.1 Os podidos do osclarecimontos roferontos ao procosso licitatorio dovorﬁo sor onviados ao Progooiro, até 03

(trés) dias iztois antorioros £1 data fixada para abertura das propostas, oxclusivamento e somonte por meio
olotronico no e-mail: milha.1icitacao@gmail.com, informando o ntimoro dosto progﬁo;

7.1.1 O progooiro rospondera aos podidos do osclarocimontos no prazo do 02 (dois) dias iitois, oontado da data
do rocobimonto do podido;
7.1.2 As rospostas aos osclareoimontos formulados sorﬁo oncaminhadas aos intorossados, atravé-s do rospoctivo

o-mail:
7.2 Até 03 (trés) clias utois anterioros £1 data ﬁxada para abortura da sossao, qua1quor possoa podora impugnar o
prosonto Edital, modianto potioao por oscrito, protocolizada no Departamonto do Licitaeoos o Contratos situado
no RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N° 406 CENTRO MILI-1.51 nos dias utois. no horério das 08 horas as
17 horas (horario local). ou por meio olotronioo no o-mail: mi1ha.1icitacao@gmai1.com, informando o numoro
dosto progao;
7.2.1 A impugnaoao nao possui ofoito susponsivo o oabora ao pregooiro, auxiliado polos rosponsavois pela
olaboraeao do odital o dos anoxos, docidir sobro a impugnaoao no prazo do dois dias L'1toiS. contado da data do
recobimonto da impugnaoﬁo;
7.3 Nao sorao conhocidas as impugnagoos aprosontadas fora do prazo logal o/ou subscritos por roprosontanto

nao habilitado logalmonto ou nao identiﬁcado no procosso para responder polo propononto;
7.4 As rospostas aos podidos do osclarocimontos e impugnaooos soréio divulgadas no sistema o vinoularao os
participantos o a administraoiio:
7.5Aco1hida it impugnaqao contra osto odital, sora dosignada nova data para a roalizaoao do oortamo, oxcoto so
a altoragao niio afotar a formulac;-ao das propostas.
8.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAC110 N0 SISTEMA ELETRONICO
8.1 Apds a divulgaoﬁo do edital, os licitantes encaminharﬁo, dc forma obrigatoria e exclusivamonte por
meio do sistema, concomitantemonte com os documontos do habilitaeﬁo oxigidos no edital, proposta
eletrdnica com a doscrioﬁo do objeto ofertado o 0 prooo, até a data o o horario cstabolecidos para 0 fim
do recobimento das propostas, quando, ontﬁo, encerrar-so-é automatieamento a otapa do onvio dossa
documentaoao;
8.1.1 Caso o licitante deixe de anoxar no sistoma da BLL os documontos do habilitagzio exigidos ou
deixar do aprosentar qualquer documento exigido sera inahilitado / dosclassificado;
8.2 Os documontos do habilitaqao provistos no item 10.0 do edital, que nao estojam rolacionados na opoao
“Documentos” “arquivos do procosso” no sistoma BLL Compras, dovorao sor anoxados no itom “outros
documontos", bem como domais documontos complomentaros ou que os licitantos acharom portinontos anexar
quo nao sojam oxigidos no odital;
8.2.1 Qualquor duvida rolacionada ao oncaminhamonto dos documontos no sistoma da BLL ontrar om contato
com a BLL Compras - Fornocodor através do tolofono (41) 30974600 ou ontrar om contato com Progoeiro e
Equipo do Apoio através do tolofono (85) 996831558;
8.3 N50 sera necessario anexar arquivo do “proposta oserita” junto a proposta eietrdnica;
8.-'1 O licitante declarara, om campo proprio do sistoma, 0 cumprimonto dos roquisitos para habilitaoao o a
conformidado do sua proposta com as oxigéncias do odital;

8.5 A falsidade da declaragao do quo trata o item acima sujeitara o Iicitanto as sanooes previstas nosto odital o
om Lei:
RU.-\ PEDRO JOSE DE OLIVELRA. N" -I06 CENTRO MILHK
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8.6 O licitante ME/EPP devcra informar 0 regime ﬁscal no campo proprio do sistema sob pena do licitante
enquadrado nesta situacao néio utilizar dos beneficios. conformer estabelece a Lei Complementar 123/2006 e

suas alteracoes posteriores;
8.7 Os licitantes poderao retirar. alterar ou substituir a proposta eletronica c os documontos dc habilitacao
anteriormente inseridos no sistema, até 0 dia e horario marcado:
8.8 O encaminhamento/preenchimento da proposta eletronica para o sistema eletronico pressupoe o pleno

conhecimcnto e atendimcnto as exigéncias de habilitacao previstas no Edital. O Licitante sera responsavel por
todas as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico. assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas e lances;
8.9 No preenchimento da proposta eletronica deveréio obrigatoriamente ser informadas, no campo proprio, as
cspcciﬁcacocs. marcas. quantidades, valores unitarios e totais dos itens ofertados, a nﬁo insercao de
informagoes contcndo as marcas dos itens nestc campo, implicara na desclassiﬁcacao do licitantc, face £1
auséncia dc inforniacao suﬁcientc para classiﬁcacz-'io da proposta c alcrtamos que a insercao de informacocs
que possa idenlilicar a empresa neste campo implicara na desclassiﬁcacao da mesrna;
8.10 O prazo dc validade da proposta eletronica, que nﬁo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
8.1 I Os documentos de habilitacao anexadosjunto :1 proposta eletronica do licitante melhor classiﬁcado serao
disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso piiblico apos 0 encerramento da etapa de lances;
8.12 Quando houver a necessidade de conﬁrmacao ou esclarecimentos, a licitante devera encaminhar

imediatamcnte, no prazo maximo de 02 (duas) horas, contados da solicitacao do Pregoeiro feita através do chat
do sistema. os documontos complementares a proposta eletronica e £1 habilitacao para o e-mail
milha.licitacao@gmai|.com.
8.13 O licitante que 1150 anexar no sistema da BLL os documontos dc habilitaciio indicados neste Edital
concomitautemente com sua proposta eletrﬁnica dc precos, serai desclassificad0/inabilitado e sujeitar-seii as sancoes previstas ncste instrumento convocatorio e Decreto 10.024/2019.
9.0 DA ABERTURA DA SESSAO PIZTBLICA E ETAPA DE LACES

9.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta
eletronica inicial de preeo, tera inicio a sessao publica do pregao eletronico. passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas;
9.2 O pregoeiro veriﬁcarzi as propostas apresentadas e desclassiﬁcarzi aquelas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos, a desclassiﬁcacao da proposta sera fundamentada e registrada
no sistema, acompanhada cm tempo real por todos participantes;

9.3 O sistema ordenarzi automaticamente as propostas classiﬁcadas pelo pregoeiro, somente participarao da
etapa dc lances as propostas classiﬁcadas pclo pregoeiro;
9.4 Abcna a ctapa cornpc-:titiva_ 0s represcntantes dos fomeccdores dcverao estar conectados ao sistema para
participar da sessao dc lances. A cada lance ofertado o participantc scra irncdiatamente informado de seu
recebimento e respectivo horario de registro e valor;
9.5 O Fornecedor podera encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado. desde que scja
inferior ao seu Liltimo lance ofertado e diferente de qualquer lance valido para o item;
9.6 N50 serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor. prevalecendo aquele que for recebido 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 critério do Pregoeiro a autorizacao da correcao dc lances com valores digitados errados on situacao
semelhante, mesmo que antes do inicio da disputa de lances, observadas as regras do sistema;
9.9 Durante 0 transcurso da sessao pﬁblica os participantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema nao identiﬁcara 0 autor dos lances aos demais participantes;
9.10 O modo de disputa adotado para essa licitacﬁo sera 0 aberto onde os licitantes aprescntariio lances
puhlicos e sucessivos, com prorrogacoes, conforme o critério dejulgamento adotado;
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9.11 No modo dc disputa abeno, a etapa de envio de lances durara 10 (dez) minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamentc pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do
periodo de duracao:
9.11.1 A prorrogaeao automatica da etapa de envio de lances de que trata o item acima, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo dc prorrogacao. inclusive
quando sc tratar dc lances intermediaries;
9.1 1.2 Na hipotese de nao haver novos lances na forma estabelecida no subitem 9.1 1.1. a sessao do item sera
encerrada automaticamente;
9.1 1.3 Encerrada a sessao piablica sem prorrogacao automatica pelo sistema, nos termos do disposto no subitem
9.11.1, 0 pregociro podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir 0 reinicio da etapa de lances, caso 0
licitante detentor da melhor oferta 1150 atender as exigéncias editalicias;

9.12 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao aos lances
intermediaries quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devcra ser de R$ 0.01 (um cenlavo):
9.13 No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao Eletronico. o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances. retornando 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 sesséio do Pregﬁo 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 sessao;
9.15 Apos a etapa de lances, havcra a aplicaciio dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei
Complemcntar n° 123106, seguido da aplicacﬁo do eritério estabelecido no § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, se
nao houver licitante que atenda a primcira hipotese;
9.16 Os critérios de desempate scrao aplicados nos termos do item 9.15, caso nﬁo haja envio de lances apos o
inicio da Fast: competitiva;

9.16.1 Na hipotese dc persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas empatadas:

9.17 Encerrada a etapa dc lances, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta;
9.18 Encerrada a etapa de negociacao. o pregoeiro examinara a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto
a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao 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 subseqiiente e assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcacao,
até a apuracao de uma proposta que atenda ao edital;
9.20 Cabera ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletrénico “ELL Compras” durante a sessao
publica do Pregao. ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios ante a inobservancia de
quaisqucr mensagens emitidas pelo sistema ou dc sua desconexéo:
9.21 Sera desclassiﬁcada a proposta/lance vcncedor, que apresentar preco ﬁnal superior ao prcco mziximo
ﬁxado/estimado pela administracao, constante no Anexo 1 - Termo de Referéncia, e conforme entcndimentos
do TCU (Acordao n° 4.852/2010-Segunda Camara. Acordao n° 655/2011-Primeira Camara. Acordao n°
3.381/2013- Plenario, Acordao n° 1549,1201? -Plenario), on 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 ll 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° 019.05-412005-7 - Relator: Min.
Ubiratan Aguiar:

9.23 Apiicada in rcgra do art. 48 supracitado, e a licitante apresentar preco presumidamente inexequivel, lhe
sera dada opoitunidade dc demonstrar a exequibilidade do sua proposta, seguindo a orientacao dada pelo
Tribunal de Contas da Uniao - TCU no Acordﬁo 11° 1244/2018-Plcnario.
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10.1) DA HABILITACAO

10.1 Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitaeao, a Comissao de L-icitacao veriﬁcara o
eventual descumprimento das condicoes dc participacao, especialmente quanto a existéncia de sancéio que
impeca a participacao no certame ou a futura contrataeao. mediante Consulta Consolidada de Pessoa Juridica
junto ao TCU no seguintc endereco eletronico: https:.//'certidoes-apj_a;1p_s.Tcu . gov . br .
10.2 As consultas previstas na condicao anterior realizar-se-50 em nome do licitante e também dc seu sécio

majoritariofadministrador 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
Ccnamc c inexisténcia de sanooes, a habilitacao das licitantessera realizada mediante a apresentacﬁo dos
scguinles documentos:
10.5 Para se habiiitarem nesta licitacﬁo, os interessados deverao anexar junto a BLL a documentacﬁo a
seguir relacionada:
10.5.1 Relatives it Habilitagtiio J uridica:
a. No caso de empresario individual: inscriqao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - ElRF.Ll: ato

constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhados de todas as altcracoes ou da consolidacﬁo respectiva:

c. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhados dc todas as alteraeoes ou da consolidacao respectiva;
d. No caso de empresa on sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto dc autorizacao:
e. CCMEI - Certiﬁcado de Condieiio dc Microempreendedor Individual. no caso de Microempreendedores
lndividuais:
1“. Aprcsentar copia autenticada de documento de identiﬁcacao oﬁcial com foto (Carteira de ldentidade ou outro
equivalente) e a prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do socio administrador e/ou
representante legal da empresa;

111 No caso do reprcsentante da empresa seja procurador. a empresa devera apresentar também procuracao
pilblica ou particular reconhecida ﬁrma, corn poderes para que a pessoa possa representar em seu nome em
qualquer fase deste Pregao, acompanhada da copia autenticada de documento de identiﬁcacao oﬁcial com foto
(Cartcira de ldentidade ou outro equivalente) e a prova dc inscrieao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do
(a) outorgado(a);
g. Prova dc inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), com data de emissao nﬁo superior a

180 (cento e oitenta) dias.
10.5.2 Relativos s Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/Seguridade Social, mediante certidao conjunta negativa de
débitos. on positiva com efeitos de negativa, relativos aos trihutos 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 0 objeto contratual;
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo dc atividade e compalivel com o objeto contratual;
d. Prova dc regularidade relativa ao Fundo dc Garantia do Tempo de Sen/ioo (FGTS), mediante Certiﬁcado de
Regularidade do FGTS;
e. Prova de inexisténcia dc débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Certidao Negativa de
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Débitos Trabalhistas (CNDT). ou certidﬁo positiva com efeitos de negative.
9.5.2.1 Caso a licitante detentora do menor preco na condicao dc microempresa ou empresa de pequeno portc,

devcra apresentar toda a documentacao exigida para efcito dc comprovacao dc regularidade ﬁscal, mesmo que
esta apresentc alguma restricao. sob pena dc ser inabilitado.
10.5.3 Relativos is Qualificacao Econﬁmico-Financeira:
a. Certidéio 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 desta, com data de emissﬁo nao superior a 30 (trinta) dias;
b. balanco patrimonial e demonstracoes contébeis do oltimo exercicio social, jai 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 licitantc:
2) Para sociedades anonimas, regidas pela Lei n° 640411976, o balanco patrimonial e as demonstracoes
contabeis do ultimo exercicio social devem ter sido, cumulativamente:

- registrados e arquivados najunta comercial;
~ publicados na imprensa 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
companhia.
3) o balanco palrimonial e as demonstracﬁes contabeis deverao estar assinadas pelo representante legal da
cmpresa e por Contador ou por outro proﬁssional equivalente. devidamente registrado no Conselho Regional

de Contabilidadc.
c.O Microempreendedor individual-MEI que no ano-calendario anterior nao tenha auferido receita bruta de até
RS 8l.O00.00 (oitenta e um mil reais), estzi dispensado da apresentacao do Balanco Patrimonial e
demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social na forma do item anterior. conforme art. 1.179 § °2 do
Codigo Civil e artigo 18-A. § 12 da Lei Complementar n° 123/2006. entretanto devera apresentar a
DASNSIMEI (Declaracao Anual do Simples Nacional ~ Microempreendedor Individual).
10.5.3. Documentacao relativa ii qualificacao técnica:
I - Registro ou inscricao dentro do prazo de validade da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, contendo, obrigatoriamente, o rcgistro do (s) responsavel (eis) técnico (s).
ll - Atestado de desempcnho fomecido por pessoasjuridicas de direito publico ou privado, que comprove que o
licitante esteja prestando ou tenha prestado eﬁcicntcmcnte servicos compativeis com os servicos objetos da
prcsente licitacao.
111 - CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Comprovacao da licitante dc possuir em seu quadro
permanente. na d_ata da licitacao, proﬁssional (is) Engenheiro Eletricista, reconhecido (s) pelo CREA, detentor
(cs) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, comprovando a execucao, pelo (s) proﬁssional (is) indicado (s),
servicos com caracteristicas compativeis e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou
superiores aos servicos licitados.
IV - Entende~se, para ﬁns deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a) se EMPREGADO, comprovando-se 0 vinculo empregaticio através de copia da “ﬁcha ou livro dc registro
de empregado" e copia da Carteira dc Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, que demonstrem a identiﬁcaciio

do proﬁssional. com o visto do organ competente;
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b) se CQNTRATADO, apresentar contrato de prestacao de services com fimia reconhecida em cartorioz
c) se SOCIO. comprovando-se a participacao societaria através de cdpia do Contrato Social e Aditivos. se
hoover:
V - Quando a CERTID/310 DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA nao explicitar com clareza os servicos

objeto do Acervo Técnico. esta devera vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e
reconhecido pelo C REA:
_
_
V1 - Nao serao aceitos CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto. Fiscalizacao,

Supervisao. Gerenciamento. Controle Tecnologico ou Assessoria Técnica;
V11 - E vedada a participacao de proﬁssional como responsavel técnico de mais de uma licitante. caso em que,
constatado tal fato, devera o profissional optar por uma das licitantes, inabilitando-so as demais, sob pena de
inabilitacao sumaria de todas as concorrentes;
10.5.5 Declaraciies:

a. Declaracao que cumpre plenamente aos requisitos dc habilitacao. conforme modelo anexo a este Edital (cl.
Anexo lll - Modelo "a");
b. Declaracao dc que a empresa nao utiliza mﬁo-de—obra direta on indireta dc menores, conforme Lei n° 9.854,
de 1999, regulamentada pelo Decrelo n° 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo lll -

Modelo “b");
c. Declaracao que a empresa se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo
anexo a este Edital (cf. Anexo lll — Modelo "c");

10.5.5.1 As dcclaracoes relacionadas acima e exigidas neste Edital deverao cstar emitidas em papéis
timbrados das empresas e assinadas pelo 0 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 dc apresentar quaisquer dos

documontos exigidos para a habilitacao, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, e sens
anexos, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de
pequeno porte;

10.5.6.1. No caso de inabilitacao, o(a) Pregoeiro(a) retomara o procedimento a partir da fase de julgamento
da proposta. examinando a proposta subseqiiente e, assim sncessivamente, na ordem de classiﬁcacao;
10.5.7 Para ﬁns de habilitacao, 0(a) Pregoeiro(a) podera veriﬁcar autenticidade de certidoes em orgaos ou
entidadcs emissoras dc certidoes por sitios oficiais;

10.5.8 Nao serao aceitos documontos com indicacao de CNPJ diferentes, salvo aquclcs legalmente permitidos;
10.5.9 Constatado o atendimento as exigéncias dc habilitacao fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor:
10.5.9.1 Caso o licitante, microempresa ou empresa de pequcno porte. havendo alguma restricao na
comprovacao de sua regularidade ﬁscal, ser-lhe-2'1 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias ilteis. a contar do
momento em que for declarado vencedor do certame. prorrogavel por igual periodo, para a regularizacﬁo da
documentacao, pagamento on parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes negatives ou positivas
com eteito dc 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 contratacﬁo ou prazo
insuﬁcicntc para o empenho devidamentejustiﬁcados;
10.5.9.3 A nao—regularizacao da documcntaciio, no prazo previsto. implicara decadéncia do direito a
colitratacﬁo. Scm prcjuizo das sancoes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado ii

Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem dc classiﬁcacao, ou rcvogar a licitacao.
11.0 DA INTENCAO DE RECORRER E PRAZO PARA RECURSO
11.1 Ao ﬁnal da sessao. declarado o vencedor, qualquer licitante que desejar recorrer contra decisoes do
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Pregoeiro podera fazé~lo, manifestando no sistema eletronico sua intencao de recorrer, quando oportunizado
pelo Pregoeiro. no prazo dc até 15 (quinze) minutos. com registro da sintese das suas razoes. sendo-lhes
facultado juntar memorials no prazo de 3 (trés) dias. Os interessados ﬁcarao intimados. se desejarem.
apresentar suas eontrarrazoes em igual nomero de dias. que comecarao a correr do término do prazo do
recorrente. assegurada vista imediata dos elementos indispen saveis a defesa dos seus interesses:
1 1.2 A falta de manifestacao imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitacao importara
a decadéncia do direito de recurso:
11.3 Nao serao concedidos prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando nao
justiﬁcada a intencao de interpor o recurso pelo proponente;
1 1.4 Os recursos contra decisoes do Pregoeiro nﬁo terfio efeito suspensivo;
1 1.5 O acolhimento de recurso importara a invalidaeiio apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamentol
1 1.6 N50 serao conhecidas as impugnacoes e os recursos apresentados fora do prazo legal efou subscritos por

representante nao habilitado legalmente ou nao identiﬁcado no processo para responder pelo proponcntc.
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 fomta do ANEXO ll - Modelo
da Proposta de Precos Escrita, em arquivo unico no formato PDF. no prazo maximo dc até 24 (vinte e quatro)
horas. contaclo da convocacao efetuada pelo Pregoeiro atraves do chat do sistema da BLL. para e-mail
milha.licitacao@gmail.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 dc precos escrita adequada de forma presencial junto ao
Departarnento dc Licitacoes c Contratos, em eonformidade 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 cncaminhar a mesma através do e-mail;

12.2 O licitante nao podcra 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, frete, tributos e demais onus atinentes a entrega do objeto no local ﬂxado pela
administracao;

12.4 O valor maximo de cada um dos itens, depois de concluida todas as etapas do Pregao, nao poderao ser
superiores aos valores unitarios estimados constantes do Anexo 1 - Termo de Referéncia, deste Edital;

12.5 As marcas apresentadas dos itens na proposta de precos escrita, deverao ser as mesmas apresentadas
in icialmente no ato do cadastro no sistema eletrénico da BLL;
12.6 Na proposta escrita, devera conter:
a) O prazo dc validade nao inferior a 60 (sessenta) dias;
b) Especiﬁcacao completa do produto oferccido com informacoes técnicas que possibilitem a sua completa
avaliacao. totalmentc conforme descrito no AN EXO 1, 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 REGIME DE MENOR PRECO POR LOTE;

12.8 Serao desclassiﬁcadas as propostas que:
12.8.1 Conﬂitem com as normas deste Edital on da legislacao em vigor:
12.8.2 Contenham mais dc 02 (duas) casas decimais apos a virgula em seus valores unitarios;
12.8.3 Sejam incompletas, isto é, nao contenham informacao (oes) suﬁciente(s) que permita(m) a perfeita
identiﬁcacao do produto licitado;

12.8.4 Contivercm qualquer limitacao ou condiciio substancialmente contrastante com o presente Edital, ou
seja. manifestamente inexeqtiiveis, por decisao do Pregoeiro;
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12.8.5 Ocorrendo discordzincia entre os valores numéricos e por cxtcnso, prevalecerao estes itltimos;
12.9 O licitante que nﬁo mantiver/enviar sua proposta de precos escrita adequada, conforme solicitacﬁo

e prazo estabelecido acima, sera desclassiﬁcado/inabilitado e sujeitar-se-ii as sancoes previstas neste
instrumento convocatorio e Decreto 10.024/2019.
13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
13.1 A adjudicacao dar—se—a pelo pregoeiro quando nao ocorrer interposicao dc recursos. Caso contrario, a

adjudicacao ﬁcara a cargo da autoridade compctente:
13.2 Apos a fasc recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.
14. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
14.1 Homologado o resultado da lieitacﬁo, o orgiio gerenciador, respeitada a ordem dc classificacao e a
quantidacle de Tomecedores a serem registrados, convocara os interessados para, no prazo de ate 05 (cinco) dias
uteis. contados da data da convocacao, comparecer ao Municipio para proceder a assinatura da Ata de Registro

de Precos. a qual. depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terao efeito de compromisso de
fornecimento. nas condicoes estabeleeidas;
14.1.1 Os prazos prcvistos poderao ser prorrogados uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito pelo orgao
gerenciador:

14.2 0 licitante convocado devcra apresentar dc forma obrigatoria no ato da assinatura da Ata de
Registro de Precos os documontos de habilitacao exigidos neste edital em originals ou copias
autenticadas;
14.2.1 Os documentos fisicos a serem apresentados deverao ser os mesmos que foram anexados
concomitantemente com sua proposta de precos e disponiveis no sistema da BLL;
14.2.2 No caso de certidao efou documento que no ato da assinatura do contrato estiver fora do pralo
do validade (vencida), a Iicitante deveré apresentar a certidao e/on documento atualizado juntamente
com as demais documentaeocs jé vencidas;
14.3 No caso do o licitante vencedor. apos convocado. nao comparecer ao Municipio ou se recusar a assinar a

Ata dc Registro de Precos, sem prejuizo das sancoes previstas nestc E-dital e seus Anexos, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem dc classiﬁcacao, para, depois dc feita a negociacao.
veriﬁcada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitacao, e assinar a Ata;
14.4 A recusa injustiﬁcada do licitante vencedor em nan apresentar os documentos de habilitacao
exigidos neste edital em originais on copias autenticadas, dentro do prazo estabelecido, sujeitara na
aplicacﬁo das sancoes cabiveis em virtude do prejuizo causado pela nao conclusao do processo, sendo
considerada a nﬁo apresentacﬁo da documentaciio, como recusa par parte da empresa vencedora em
proceder com a assinatura da Ata do Registro de Precos;
14.5 O orgao gerenciador encatninhara copia da Ata aos orgaos participantes, se houver.
15.0 DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
15.1 A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses. a contar da data de sua assinatura.
16.0 DA ALTERACAO E DO CANCELAMENTO
16.1 A alteracao da Ata de Registro de Prccos e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerao a
disciplina constante na Minuta de Ata anexa ao Edital.

17.0 D0 FORNECIMI-INTO DOS PRODUTOS
17.1 A contratacéio com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do orgao, sera formalizada por
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intermédio de instrumento contratual;

17.1.1 As condigoes de entrega dos produtos constam no cdital, anexos e na Ata dc Registro dc Preoos, e
podcrao scr detalhadas. em cada contratagﬁo especiﬁca, no respectivo pedido de contratagéo;
17.2 0 orgiio convocaré a fornecedora com preoo registrado cm Ata para, a cada contrataqﬁo. no prazo dc 05
(cinco) dias ﬁteis. assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contrataqao, sem prejuizo das sangoes
previstas no Edital e na Ata do Registro de Pregos;
17.2.1 Esses prazos poderao ser prorrogados, por igual periodo. por solicitaoﬁo justiﬁcada do fornecedor e
aceita pela Ad|ninistrac;:io;

17.3 Antes da assinatura do Contrato ou da emissﬁo da Nota de Empenho, a Contratante realizara consulta ao
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MILH131, para identiﬁcar possivel proibioﬁo de
contratar com o Poder Pdblico c veriﬁcar a manutenqéio das condiqoes de habilitaqfio;
17.4 A Contratada ﬁcara obrigada a aceitar, nas mesmas condiooes contratuais. os acréscimos ou supressoes
que se ﬁzerem necessarios. até 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contratog

17.4.] As supressoes resultantes dc aoordo celebrado cntre os contratantes poderzio exceder o limite de 25%
[vime $2 cinco por cemo);

17.5 E vedada a subcont1'atag;5o total ou parcial, exceto nas condiqoes devidamente autorizadas pela a
contratante:

17.6 A (‘ontratada devera manter durante toda a cxecuoéo da contratagﬁo, em compatibilidade com as
obrigaooes assumidas, todas as condiooes de habi1itag:ﬁo e qualiﬁcaoﬁo exigidas na licitagzao;
17.7 Durante a vigéncia da contrataoiio, a ﬁscalizagao seré exercida por um representante da Contratante, ao
qual competiré registrar em relatorio todas as ocorréncias e as deﬁciéncias veriﬁcadas e dirimir as diwidas que
surgirem no curso da execugéo contratual, de tudo dando ciéncia a Administragzﬁo.

17.8 Efeluar a entrega dos produtos objeto da Autorizaqéo de Fornecimento e/ou Termo de Contrato. de acordo
com a necessidade e 0 interesse da CONTRATANTE, no prazo maximo dc 05 (cinco) dias ﬂteis apos o
rcccbimento da Autorizaoéo do Fomecimcnto expedida pelo Servioo do Almoxarifado efou setor competente;
17.8.1 Essa prazo podera ser prorrogado, por igual periodo. por solicitaoio justiﬁcada do fornecedor c aceita
pela Administragao;
17.9 Os atrasos ocasionados por motivo de foroa maior ou caso fortuito, desde que justiﬁcados antes do
término do prazo do entrega, e aceitos pela contratante. nﬁo seréio considerados como inadimplemento
contratuai:

17.10 Efetuar a troca dos produtos considerados sem condiooes de uso efou dc ma qualidade, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da comunicagﬁo expedida pelo Servigzo de
Almoxarifado e/ou setor competente.

1s.0 DA VIGENCIA DA CONTRATACKO
18.1 Cada contrataoao ﬁrmada com a fornecedora teré vigéncia de acordo com as disposigzoes deﬁnidas no
uoniralo ou instrumento equivalents. nos termos do artigo 57 da Lei n° 3.666, dc 1993.

19. DO PRECO E REAJUSTE
19.1 Os valores registrados serao ﬁrmes e irreajustaveis pelo periodo dc 12 (doze) moses da apresentaoﬁo da
proposta, Caso exceda o prazo dc 12 (doze) meses os prcoos poderao ser reajustados. hipotese na qual poderé
ser utilizado 0 indice IGP-M da Fundagao Getinlio Vargas.
20.0 DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1 As obrigaooes da Contratante e da Contratada sﬁo as estabelecidas no edilal, anexos, na Ata de Registro
dc Pregos e na minuta do instrumento de Contrato.

21.0 D0 RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO D0 OBJETO
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21.1 Os critérios de recebimento e aceitaqﬁo do objeto estao previstos no Termo de Referéncia e na minuta do

instrumento de Contrato.
22.0 DO PAGAMENTO
22.1 O prazo para pagamento sera de 30 {trinta) dias, contados a partir da data da apresentaoao da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.

22.2 O pagamento somente sera efetuado pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada. que conterzi 0 detalhamento dos servigos prestados.
22.2.1 A veriﬁcagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular
cumprimento das obrigaqoes assumidas.
22.3 Havendo erro na apresentaoao da Nota F iscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou,
ainda. circunstancia que impeoa a liquidaoao da despesa. o pagamento ﬁcara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovaoéio
da regularizaoao da situaoao. nao acarretando quaiquer onus para a Contratante.
22.4 Antes do pagamento. a Contratante realizarzi consulta junto ao Cadastro de Fornecedores e. se necessario.
aos sitios oﬁciais. para veriﬁcar a manutenoao das condiooes de habilitaoao da Contratada. devendo o resultado
ser impresso, autenticado ejuntado ao processo de pagamento.
22.5 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de C rédito, mediante deposito em coma corrente,
na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao
vigente.
22.6 A(O) contratada(o) devera a cada pagamento pelos servioos prestados, apresentar guias de recolhimento
dos encargos incidentes na prestaoao dos servioos (previdenciarios. trabalhistas e tributarios).

22.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como ernitida a ordem bancaria para
pagamento.
22.8 A C ontratante nao sc responsabilizaré por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao ten ha sido acordada no contrato.
23.0 DA DOTACKO ORCAMENTARIA
23.1 As despesas decorrentes da contrataoﬁo do objeto da presente Ata de Registro dc Preqos correrao a cargo
do orgao gerenciador e dos orgaos participantes on Entidade(s) Usuario(as) da Ata. cujos Programas de
Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento
equivalents, observada as condigoes estabelecidas no edital e ao que dispoe o artigo 62. da Lei n.° 8.666/93 e
alteraooes.
24.0 DAS IN FRACGES E DAS SANCGES ADMINISTRATIVAS
24.1 Cometer infraoao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520/2002, do Decreto n° 10.024/2019 e da Lei
8.666/1993 a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitaoaoz
24.1.1 Niio assinar a Ata de Registro de Preoos, 115.0 assinar 0 Contrato, quando convocada dentro do prazo do

validade da proposta on da Ata de Registro de Preoos, ou nao retirar a nota de empenho;
24.1.2 Apresentar documentaoao falsa;
24.1.3 Deixar de entregar/apresentar os documontos exigidos no certame:
24.1.4 Nao mantiver elou enviar a sua proposta dentro do prazo de vaiidade:
24.1.5 C omportar-se de modo inidoneo;
24.1.6 Cometer fraude ﬁscal;
24.1.7 Fizer declaraoao falsa;
24.1.8 Ensejar 0 rctardamento da execueao do certame;
24.1.9 Falhar na execuoao do contrato; e
24.1.10 Fraudar a execuoao do contrato;
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24.2 A licitante que cometer qualquer das infragtfies discriminadas no subitem anterior ficara sujeita, sem

prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancocsz
a) Multa dc até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante:
b) lmpedimento de lioitar e de contratar com a Administracao Piiblica e descredenciamento no Cadastro de
Fornecedores. pelo prazo de até cinco anos;
24.2.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumuiativamente com as demais sancoes;
24.3 As iiiﬁacoes e sancoes relativas a atos praticados no decorrer da contratacao estao previstas neste Edital e
Anexos;
24.4 A aplicaoao de qualquer das penalidades previstas rea1izar~se-a em processo administrative que assegurara

o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamcnte na Lei n° 9.784. de 1999.
24.5 A autoridade compete-nte. na apiicaciio das sancoes. levara em consideracao a gravidade da conduta do

infrator. o carater educativo da pena. bem como o dano causado a Administraciio, observado o principio da
proporcionalidade:
24.6 As multas serao recolhidas em favor da Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias. a contar da data
do recebimento da comunicaoao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida
Ativa do Municipio e cobradasjudicialmente;
24.7 As penalidades serﬁo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores;

24.8 As sancoes aqui previstas sac independentes entre si. podendo ser aplicadas isoladas ou. no caso das
multas. cumulativamente. sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.0 DAS DISPOSICGES GERAIS
25.1 Ouaisquer modiﬁcacao no E-dital exige divulgaofio pclo mesmo instrumento de publicaciio cm que se deu
o tcxto original. reabrindo-so o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionaveimente, a
alteracao nao afetar a formuiacao das propostas;
25.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato super»-"eniente que impeca a realizacao do certame na
data marcada. a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia iitil subseqiiente. no mesmo
horario e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao do Pregoeiro em contrario;
25.3 Serao facultados ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da Iicitaoao. a promooao do
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo. vedada a inclusao posterior do
documento ou informacao que dcveria constar no ato da sessao pnblica:
25.3.1 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao para a realizaoao de diligéncias, com vistas ao
sancamento de diwidas. a sessao sera reiniciada mediante aviso prévio no sistema com. no minimo, 24 (vinte e
quatro) horas de anteccdéncia, c a ocorréncia registrada em ata;
25.4 Nojulgamento da habilitacao e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substﬁncia das propostas. dos documontos e sua validade juridica, mediante decisﬁo fundamentada. registrada
em Ata acessivel a todos. atribuindo-lhes validade e eﬁcacia para ﬁns de habilitaoao e classiﬁcacao:
25.5 A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito 2'1 contrataciio;
25.5.1 A existéncia de preoos registrados nao obriga a Administraoao a ﬁrmar as contratacoes que deles
poderao advir, facultando-se a realizaoao de licitaoao especiﬁca para a aquisioao pretendida. sendo assegurada
ao beneﬁciario do registro a preferéncia de fornecimenlo em iguaidade de condicoes;
25.6 A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitalorio podera revoga-lo em face de razoes
de interesse pfiblico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁciente para
justiﬁcar tal conduta. devendo anula-1o por ilegalidade. de oﬁcio ou por provocacao de terceiros, mediante ato
escrito e devidamente fundamentado;
25.7 Os Iicitantcs assumem todos os custos de preparacao e aprcscntacao dc suas propostas e a Administracao
nao sera. em nenhum caso, responsavel por esses custos. independentemente da conduqao ou do resultado do
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processo licitatorio;
25.8 Na contagcm dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e inc1uir-sea o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias do expediente na Administraoﬁog
25.9 O desatendimento de exigéncias formais n5.o essenciais nﬁo importara o afastamento do licitante. desde
que seja possivei o aproveitamento do ato, obsewados os principios da isonomia e do interesse pilblicoz
25.10 As normas que disciplinam este Pregﬁo serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa
entre os interessados, desde que nﬁo comprometam o interesse da Administrargﬁo, o principio da isonomia. a

ﬁnalidade e a seguranca da contrataoao;
25.11 Em caso de divergéncia entre disposicao do Edital e das demais pecas que compoem o processo,
prevalece a previsao do Editalg

25.12 O Edital e seus Ancxos poderao ser lidos e/ou obtidos no orgiio. situado na RUA PEDRO JOSE DE
OLIVEIRA. N“ 406 CENTRO MILHA, nos dias ﬁteis, no horario das 08 horas as 17 horas c no sitio da Bolsa
Licitaeoes e Leiloes - BLL (w\wv.b1lco1npras.org.br) ou através do site \wrw.tce.c-e.gov.brflicitacoes.
25.12.] . lliformaoﬁo. esclarecimentos ou dilvidas em relaoao ao Edital e seus Anexos_ somente nos dias ﬁteis

e de expediente da Administracao, no horario das O8 horas as 17 horas.
25.12.2. lnformacoes adicionais poderﬁo ser obtidas através do fone: (85) 996831558

25.13. Gs autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados no orgﬂo,
situado na Rua RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N“ 406 CENTRO MILHA, nos dias Liteis, no horario das
08 horas as 17 horas.
25.14. Nos casos omissos aplicar-se-50 as disposiooes constantes da Lei n“ 10.520, de 2002, Lei 8.666793, dos

Decretos n° 10.024/19. n" 7.892/2013, da Lei n° 8.078. de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor e da Lei
Complementar n° 123, do 2006.

26. DO FORO
26.1. As questoes decorrentes da execucao deste lnstrumento. que nao possam ser dirimidas
administrativamente. serao processadas ejulgadas no Foro da Cidade de MILHA, com exciusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

MILHA - CE, 03 dc oulubro de 2021
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CARLOS ANDRE PINHEIRO
Pregoeiro(a)
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