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ESTADO DE SERGIPE

rqururcÍpro DE ARErA BRANcA
orvtsÃo oe lrcrrações E coNTRATos

EDITAL
pnecÃo PRESENcTAL No 14l2018 sRP

r. orseosrçÕEs PRELTMTNARES

O UUwTCÍpIO DE AREIA BRANCA, por através da PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no

cNpJ sob o no 13.100.995/0001-04, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,

nomeados pela Portaria no 166/2018, torna público, para conhecimento dos interessadot 
_q 

u€

fará realizar licitação do tipo MENOR PREçO POR ITEM, sob a modalidade PREGAo

PRESENCIAL NO 14l2018 SRP.
oATA DE ABERTURA: 08 de novembro de 2018.
nonÁnlo: o8h (oito horas)
LOCAL DA S6SSÃO pÚglfça: Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro.

1.1. A licitação será regida na forma da Lei no Lo.520/02, Decretos Municipais no 958/2018 e
86412077, e su bsid ia riamente pela Lei 8.666/93, e ainda pela lc 123/06, todos os dispositivos

em suas atua is redações.
L.2. FazeÍ' parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
ANFxo r TERNIo DE nrrrRÉrucln;
ANEXo Í\4oDELo or orcrncaçÃo DE ENQUADRAMENTo colYo MEIEPP;

.\.,]tXC] III MODELO DE PROCUÍIAÇAO;

^N]LXO 
IV IYODELO DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILIIAÇAO;

ANEXO V MODELO DE DECLARAçÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; C

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. DO OBJETO

2,1. A presente licitaçãO tem como objeto o Registro de Preços para prcstaçào dc serviços etrt

organização de eventos, correlacionadós a locação de estrutura, equipamentos e mão de obra.,

rnáuído 
'suporte técnico e operacional, mobilização e desmobilização, para apresentaÇões

artíSticaS e de ShOWS musicais, bem COmo demais eventos conStantes do calendário sociocLlltur'll

deste Município, nos termos do Decreto Municipal no 864/2017, conforme especlficações técnicas

constantes no Anexo I deste Edital.

3, DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orÇamentários

consignados no orÇamento Programa de 2018 deste 14unicípio, com dot.rÇão suficiente,

oi)cd ece ndo à classtficação pertinente.

4. CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO

somente poderão participar desta Licitação (exceto para os itens de na z, 13 e 18), em,vir!!de
do valor máximo estimado para cada item, em atendimento aos preceitos do art. 48, inc. I da l-cr

Complementar n" 123, de i4 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complemcntar

^o 
7'47, de 07 de agosto de 2014, as Microempresas (ME) e EmPresas de Pequeno Porte

(Epp), assim compiovadas mediante apresentação, no ato do credenciamento, de declaração
àe eáquadramento como MÉ/EPP (Anexo II, deste edital), desde que atendam a todas as

exigênéias, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que

detenham atividade compatÍvel e pertinente com o seu objeto;
4.1.1. Para os itens de no 2, 13 e 18 da planilha constante do anexo I - Termo de
Referência, será permitida a particiPação de quaisquer interess
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste

ados quc atenderem a
Edital e seus Anexos, e

que detenham atividade compatível e pertinente com o seu objeto;
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4,2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo

licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a seguir:
a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
b) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

"j Erpr"rur que tenham sido declaradas iniàôneas por qualquer órgão da Admanistração Pública,

díreta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas, corn

suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;
d) bervidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim

empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico'
4.3. A participação na licitação importa totrl e irrestrita submissão dos proponentes às condições

deste Ed ita l.

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçÃO

5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Prcaoeiro, por intermédio rJe

,rrÍr repTesentaote que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste

(.crtarÍte, vonha a responder pela empresa licatante, devendo, ainda, no ato de entrega dos

cnvelopes, lden l-ifica r-se, exibindo a carteira de ldentidade ou outro documento equivalente;- 
--

5.2. O credenciamento é condiçào obrigatória para a participação das Licitantes neste PregãÓ, ou

seja, ofertar propostas (lances), beni com praticar todos os demais atos inerentes a este

."rturu, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo III deste Edital;

5.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento

particular, neste último caso acompanhado de cópia do contrato social vigente da empresa que

|.uprua"ntu, com poderes para formular ofertas e lances de preços, oferecer recursos e desistir

Oeles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente'

pro.rrução ou carta de credenciamento firmada pelo representante legal da empresa' nos termos

rt i: seu Áto Constjtutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a ser apresentado, visando

à comprouaçào da condição do titular, para delegar poderes ao representante a ser credenciado.

É iÃpiuriiÀáir"l que esté;am expressos os poderes delegados, inclusive os de firmar declarações^

desistir ou apresentar raiões de recurso e praticar todos os demais atos pert'nentes ao certarlre

ã, ná .uro àe se. sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos' seus

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, exibindo a

Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;
5.4. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamcnte os

Ícquisitos de habilitação, como condição para a participação nesta licitação, conforme disposto no

rnciso Vll do art. 4o da Lei no 70-.570/2OO?. A referida deClaração deverá ser apresentada
juntamente com o documento de credenciamento, fora dos envelopes que contêm os documentos

ãe habilitação e proposta, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo lV, desle

Ed ita l; , i l

á.S. A propon"nte que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terál §U9
proposta por escrito invalidada, mas não poderá participar das fases de lances. Pode aLé:,sç,r

deciarada vencedora, desde que nenhum lance verbal supere, em menor preço, a sua prqpo$ta

por escrito ou que as demais proponentes venham a ser desclassificadas, sucessivamente,,. na

habilitaçào;
5.6. Não será admitida a participaÇão de um mesmo representante legal e/ou procurador -para

mais de uma L icita nte;
5,7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser

como assistente ao ato Público;
5.8. As mrcroempresas e empresas de pequeno porte que fizerem uso dessa condição para

participação deverão, no ato do credenciamento, apresentar ao Pregoeiro comprovação da

condiçãodemicroempresaouempresadepequenoporte,mediantedeclaraçãode

l

enquadramento como 14E/EPP (Anexo II, deste edital).
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6. DA APRESENTAÇÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. A rOUn itLr par.l rccebimento e abertura dOS enVelopes ContendO il l'Toposi. l.1e Prcç<-l:, ,' .,'

,L,a:urTt(lnlos it,r Hat)llitação será pública, dirigida pelo Pregociro, ctll corlfort; ldaclc con, il:;li'
i ,t,t.tl;
6.2. O representanle legal da lrcrtante deverá entreqar os Envelopcs 'Propo'lt.r tlc Preç:rs" '':
,,Documentos de Habilitação", devidamente lacrados, enr papel não tratlsparcntc c soparadorj;
6.3. O envC ope da Proposta dc Prcços dcverá scr aprcsentado, aorrtorlJo .l -'; sc(lu fti's
rnlormagires:
MUNICIPIO DE AREIA ARANCA
ENVELOPE NO 01 - PROPOSTA DE PREçOS
EDTTAL DO PREGÃO No 14l2O18 sRP
Illazão social rJa ernpresa licitantel
LEndereço, telefone e fax da empresa licitantel
6.4. O cllvt olr(J dos Docurnentos OC l-latr rtaçào dever,; '.1--r al)reserrL.r r c()rllL..rj!. .is s(l9lr i i ''
.írlOT nJ çou5:
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO 02 - DOCUMENTOS DE HABILITÀçAO
EDTTAL DO PREGÃO No 14l2018 SRP

IRazão social da empresa licitante]
IFndereço, telefone e fax da empresa licitante]
6.5. Niro s0r,r .tdtÍ|tldo o cÍtcam nlramcnto de proposta via fax, postarl, poT rrlLl o oletrôrlr(-o ou

tl

6.6. /\iro, i. rL . !,il Í:t(,nlo dos cnvL:lopcs, nâo serào ac(j l,rs lilrllalcias oLl iLrDstllu çÕ(l: dc (luirlsquili
,..., rrl r..t'1u., , .r 't,ttÍte..r,;:lO Ll, l.r! ru' .,(' CO.ld qÜut:

6.7. O rCCcir rnento dOS enVelopCS niO confOrrá às proporlCntes rlLra qLler rlrrclLo Cor)tTa C'

I\lunrcil) o, ob:,.rrvacias as pr(lscT çrics cia eqlslaçào cspccrlrca.

@zas

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7.1. O envelope "1", com o título "PRoPOSTA DE PREÇOS", deverá conter:
7.1.1. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida com clarcza, em lingua portugues.r,

salVo quanto a expresSõeS técniCas de uso corrente, Sem alternativaS, emendas, rasuras ou

entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por seu preposto,

legalmente estabelecido;
Z.f.Z. Os preços serão apresentados em algarismos para os valores unitários e totais dos itens, e

em algarismos e por extenso para o valor global da proposta, cotados em moeda nacional e

englobarão todos os custos e despesas decorrentes de seguros, tributos, taxas, encargos sociais

tralalhistas, previdenciá rios, refeições, combustível, estadia, mobilização e desmobilização, e

quaisquer oulros que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir no Fiel cumprimento
da prestação de serviço do objeto. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam
d iscrim inad os em se pa rado;
7.1.3. Razão Social e CNP.J, endercço completo, telefone/fax para contato, no drl conta corrc'nte,
ac1ôncra c respcctrvo Banco e endereço de correio eletrônico (e-mail);
7.1.4. Descrrção detalhada do objeto da licitação, observando-se as cspecificações contidas.nc
Anexo I, Íermo de Referência;
7.1.5. Com relaçào ao prazo para a prestação dos serviços, serão respeita(jos os seguintes
prazos, contados a partir da data da assinatura da Ata de Regastro de Preços e consequente

expedição da ordem de início de serviços:
r os àquipamentos e estruturas que envolvam montagem/desmontagem listados na
planilha do atem 6 do termo de referência (exceto 2, 5, L3, 17 e 18) deverão estar
montados nos locais devidamente indicados na ordem de serviços, com as devidas
instalações e testes realizados e com as respectivas art's expedidas, com antecedênçia
mínima de um dia em relação ao início do evento; \ ,

t-,\

I
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fuzaa

. os itens 2 (bombeiros civis) e 13 (Pessoal de apoio) do termo de referência deverâo
apresentar-se no local designado, devidamente aptos a desempenhar os serviços, com
antecedência mínima de uma hora em relação ao início do evento;
. Os equipamentos reÍerentes aos itens 5 (detectores de metal) e 17 (rádios
comunicadores) do termo de referência deverão ser entregues no local designado,
devidamente carregados e funcionais, com antecedência mínima de cinco horas em
relação ao início do evento;
o Os equipamentos referentes ao item 18 (sanitários químicos) do termo de referência
deverão ser alocados no local designado, devidamente limpos e higienizados, com
antecedência mínima de cinco horas em relação ao início do evento.
7.1.6. Existrndo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e,

havendo discordância entre os valores em atgarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos;
7,L,7. Os preços serão fixos e irreaiustáveis durante o período de validade da ata.
7.2.AsimpleSparticipaçãoneStecertameimplica:
a) A aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;
Ui eue o piazo de validade da iroposta e de 60 (sessentaf dias consecutivos, contado da d'áiã

estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá serexplicitado na proposta. Caso o refertQo
prazo não esteja expressamente indacado na proposta, o mesmo será consideÍado como àcêiio

l)ara efeito de J u lga mento.

8, DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçAO

A.1. DA FORMA DE APRESENTAçAO
8.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope no "2", com o título - DOCUMENTOS DE

HABIuTAÇÃO, os seguintes documentos em original (desde que esses possam ficar retidos e ser

autuados no processo), por qualquer processo de cópia autenticada por cartór,o competente ou

por servidor da Administração, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;
b. t,2. Cuto as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originars, esses últtrtlc-,s

deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e factlitar os trabiiltlQ's

do Preg oeiro.

\-, tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de

documentos de eleição de seus ad min istradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os

objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da

licitação;
8,2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
coínpetento, quando a atividade assim o exigir;

8.3.1. Prova de rnscrição no
Fazenda;

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), do t'4inistério .da

8.3.2, prova de inscnção no Cadastro de Contribuintes Estadual ou MuniciPal, se houvor,
relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atrvidade c compatívcl coill
o objeto deste Edital;
8.3.3. Prova de regularidade relativa à

de Débito - CND;
8,3.3.1. Tal regularidade poderá ser

Seguridade Social (INSS), através de Ccrtidão Negativa

apresentada em separado ou conjuntamente, mediante
apresentaÇão da prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional expedita nos termos da

Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de ZOl4;

3 : i: I iir1i""'::1"" ::i:Í: l"i.a so d e e m p resá rio i n d i v i d u a r ;

8,2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidanrente rogistrado, em se

8.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhasta

8.3.4. Certidões de regularidade de situação para com
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos

as Fazendas: Federal, mediante a

relativos a lrbutos FL'derais e Dívida
Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Na ional ou pela Secretaria da
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Receita Federal, contorme Portaria conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubro de 2014,
alterada pela Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.821, de 17 de outubro de 2014; Estadual,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda

Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, mediantc apresentação da

Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda t\4unrcipal do respectivo do

domicílio ou sede do licitante;
8.3.5. Certificado de Regularidade do FGTS - cRF, relativo ao FGTS, expcdido pela Caixa

Econômica Federal (CEF);
8.3.6, prova de inexistência de débitos anadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
g.3,7. A ãomprovação de regularidade fiscal somente será exigida no caso de virem a ser a(s)

adjud icatá ria ( s) deste certame, nos termos do art. 42 da Lei complementar no 723/2006;
A.i.z.f No entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos elencados nos subitens 8.3.1

a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;
8.3.7.1,1. Havendo alguma restrição na compiovação da regularidade fiscal exígida neste Édltal;

será(ão) assegurado(sj o prazo dó O5 (cincoj dias úteas, contados a partir do momento em que

Í.or(em)'dectaãda(s) à(s) vencedora(s), prorroqáveis por igual período, a critérro da MUNICIi'lO,

t)ara a roqulalzação da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão dc
eventuars certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
a3.7.L.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.7.1.1,
implicará decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções Previstas no art.
g1 da Lei no 9.666/93, sendo íacultado à Administração convocar as Licitantes rcmanescentes, na

ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação( ões), ou revogar a licitação

8,4. Declaração Relativa e Trabalho De Menores
8.6.1. Declaiação firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo V deste Edital,

expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, Salvo na condição de aprelrdiz, a partir dc

quatorze a nos.
8.5. Da Qualificação Técnicai
e.s.1. Rdgistro oj inscrição da empresa licitante e do(s) técnico(s) res ponsávtrl( is ) na entida(e
profissionãl competente, no caso em tela, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -

bREA, excetuand.o-se aqueles que cotarem apenas os itens 2, 5, 13, 17 e 18 (art. 30, I, da Lei no

8666/93);
8.5.2. ApresentaÇão de atestado(s) de capacidade técnica por cxecução de serviço de

características semelhantes, fornecido(s) por pessoa(S) jurídica(s) de drreito público ou privado,

(lovidamente reqistrado(s) na(s) entidade(s) profissional competente(s), excetuando-se aqueles

\lr,rr cotarenr Jí).nas os ltens 2, 5, 13, 17 e 18 (art. 30, §10, l, da Lei no i1666/93),
a.5.2.1. As lrcrtantes que cotarcm os ttens 2, 5, 13, 17 e 18 aprosentarão atestado(s) do

capacidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, tornecido(s) p9r

pessoa(s) jurídica(s) de direito púbtico ou privado (art. 30, §4o, da Lei no 8666/93);
8.5.3. As licitantes que cotarem o item 1B deverão apresentar Licença ambiental do órgàtr

competente, em vigência, pertinente à operação objeto desta licitação (art. 10, IV, da Ler íro

I666/9 3 ).
8.6. Da Qualificação Econômica Financeira (aÍt,27,Iu c/c art.31, Lei no 8'666/93),,
8.6.1. Balanço pa[rimonial e demonstrações contábeis do último exercicio soaal, já exigíve.is e

apresentadog na Forma da lei, registrado na Junta Comercial, que comproverÍr a boa sitlriç,rr)
trnanceira da empresa, vedada à apresentação de balancetes ou balanço provisórios, e, se

encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, poderá ser

atualizado seus valores por'índi.ces oficiais. A comprovação da boa situação financeira será

verificada através do cálculo do(s) seguintes(s) índice(s) contábil(eis): índice de liquidez geral
igual ou maior do que 1 (um) (art. 31, I e §5o da Lei n" 8.666/93).
g-.6.1.1. Estes índices deverão ser calculados e demonstrados, em documento
(demonstrações contábeis) distinto do balanço apresentado pelos licitantes e assinado

t
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por contador habilitado, de acordo as técnicas correntes de contabilidade. segundo a

Íórmu la:
ILG = Ativo Circu lante+RealizávelaL noo Prazo > 1

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
a.6.1,2, As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
item mediante apresentação de balanço de abertura ou do último balanço patrimonial levantado,
conForme o caso.
8.6.2. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. No caso do documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mesmo
será considerado 30 (trinta) dias da data de sua emissão;
8.7. OS documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a

necessidade de autenticações e, ern caso de deficiência nas informações constantes no

documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão ser
r:onfr:ridos vra llternet durante a sessão, para veriticação da regularidade. A Adminlstração nào

sc rcsponsabrlr/ará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, nc.:

momento da verificação da habilttação. Ocorrendo essa indispontbilidade e não sendo

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilit.rda;
8.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;
8.9. promovida a homologação da licitação, esta será devidamente comunicada a totlos'cs
licitantes, ficando os documentos das demais empresas interessadas em poder do Pregoeiro (sob

a guarda da comissão de Licitação), pelo prazo de 15 (quinze) dias, fiÍrdos os quars a

documentação deverá ser retirada, sob pena de inutilização.

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAçÃO

9,1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados;
b.Z. npós a fase de credenciamento das licitantes, a Pregoeiro procederá a abertura .da.s

Propostas de Preços, verificando, prelimina rmente, a conformidade das propostas coíÍ1 os

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, conl a conseqUen.le

divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
g.f . paia Írns de ';ulgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENQR

t)ttEÇo poR IItrÍvt, observados os prazos máximos para a execução dos scrviços, as especificaçõcs

tecnrcas c os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e em seus

anexos, bem como a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado;

9.4. Serão qualificadas pelo Pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitanto que apresentar
a proposta de menor preço, em coníormidade com o Anexo 1, e as demats Licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 1oo/o (dez por cento) à dÊ'

menor preço. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor
preço por item;
9.5. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços na condição deFinida no al..eiIr

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo d-e

03 (três), indepe ndentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão a{imitidas todas,as
propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9.5.1, para os itens de no 2, 13 e 18, será assegurada como critério de desempate, prefer§nç1a

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da

Lei Complemenlar no 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações,em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 5olo (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço;
9.5.2, Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 acima, ocoÍrendo o empate, serao adotados os

scgurntes procedtmentos:
9.5.2.1. A rnrcroempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, pode,rá

apresentar proposta de preço inÍerior àquela considerada de menor preço; 
I

+-
I
It,



&zat
ESTADO DE SERGIPE

mururcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo oe lrcrrlçôrs E coNTRATos

g.5,2.2, Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno

porte, na forma do subitem 9.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes qÚc, porventura,

ie "nquadr". 
na hipótese do subitem 9.5.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o

exercício do mesmo direito;
9.5.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados petas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1 acima, será

reaiizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentãr

melhor oferta;
g.5.2.4. trla hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 9.5.1 a

9.5.2.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor
prcÇo;
g,S.l. O drsposto nos subitens 9.5.1 a 9.5.2.4 acima, somente se aplicará quando a melhof

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa dc pequeno porte;

9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, Será realizado sorter.o,

iu.uaa, para determinação áa ordem de oferia dos lances ou, conforme o caso, por meio d'o:;

frocedimentos elencados nos subitens 9.5.1a 9.5.3 deste Edital;
ã.i.õ prãgt"i. convidará, individua lmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9 3 a
g.6, a apreientar os lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior preço,

seguido das demais, em ordem decrescente de valor; . :;
ó,á. O p."qouiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para Iances,.bem coÍrlo !)

uufo|- o, pe"rcentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicaaão às Licitantes,

concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;

9.9. Somente serão aceitos lances cu.ios valores sejam inferiores ao último apresentado;

9.1O. No tocante aos preços, às própostas serão verificadas quanto à exatidão das operações

aritméticas que conduziram ao Valor total do item orçado, procedendo-se às correções no caso de

eVentuaiS eiros, tomando-Se comO corretos OS preçOS unitárioS e por escrito. AS Correções

efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta; i

9.11. Será (ão) vencedora(s) aquela(s) que oFertar(em) o menor preço por item; :

9.12. A etapa dc lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Prcgoeiro, todas'e'-§

I)articrpantcs qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou quando

encerrado o prazo estipulado na íorma do subitem 9.8;
g.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregocrro a coÍrformidade entrt
a(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estimado para a contratação' fiçanpo

,àAuàu ã aceitáção de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no Termo dc

Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) correspondente(s);
9.14, Declarada encerrada a etapa d'e'lanceÀ e ordenaáas as propostas, a Pregoeiro examinará a

aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada (s), quanto ao objeto e valor(es), decidindo,

motivadamente, a respeito, ficàíAo veaada a ácàitação de proposta(s), com valor(es) unitário(s)

superior(es) a(os) esrimado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns)

co rrespo ndente( s);
9.15. Nos itens de no 2, 13 e 18, a(s) microempresa(s) e a(s) empresa(s) de pequeno porte mais

úem classificada(s) seiá(ão) convocada(s) para apresentar(em) nova(s) proposta(s)' após o

encerramento dos lances, aob punu de pieclusão, de acordo com o estabelecido no §3o, art. +5

da Lei complementar no l23l2006, em ocorrendo a situação elencada nos subit{:ns 9.5.1 a 9.5.3

deste Edital;
ó.fe. ô pregoeiro poderá negociar com a autora da oferta de menor valor, com vistas à red.Ução

do preço;
g.iz. -senoo 

aceitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) cm primciro lugar, apos

negociação com o Pregoeiro,'será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contcndo a documenl-açãa-dc

naúititaçao da(s) licitaÀte(s) que ais) tiver(em) formulado, para confirmação das suas condições

de habilitação, descritas no item 8 deste edital;
9.1g. Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências para a habilitação,

à Ér"goeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço, negociará-com a sua autora'

decidiiá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições. de habilitação e

t
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assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos
de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s) ofertado(s);
9.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigato ria mentc,
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitarttes presentes à
sessão deste Pregã o;
9.20, ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a

lrDCLImentaçào, não caberá desclasslficar as Licitantes por motivo relacronado com a propost.l,
!,.rlvo cm razão tje fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;
9.21. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata dc Reunião, para

assentamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá ser assinada pclo Pregoeiro (e
Equipe de Apoio, se necessário) e pelos representantes legais e/ou procurador(Js das Licitantes
p resentes;
9,22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores das

Licitantes deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclamação. posterlor so?re
assuntos relacionados com a seSsão respectiva que não tiverem registro na referrda Ata;
9.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edatal, a Licita te

será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) oFertado(s);
9.24. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:

a) ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes, ou

apresentarem valor final superior ao valor de referência;
b) contiverem cotação de objeto diverso daquele requerado nesta licitação;

9.25. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão do Pregoeiro,

a(s) mesma(s) aguardará(ão) o encerramento das fases de Classificação das Propostas e de

verificação dos Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo corn a ordem dc

clâssificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoeiro;
9.26. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o

t)regoeiro poderá fixar o prazo de U (oito) daas úteis, nos termos do art. '1U, § 30, da Lei 8.666/93
e álterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova documentação,
escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação. : , l,

1O. DO RECURSO, DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

1O.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitarrtc
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com reglstro em Ata (.la

Síntese das suas razões, desde que munida de carta de credenciamento ou procuraçào com

poderes específicos para tal. As Licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 03 (trêS) dias

,lteis, ticando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões por igual
prazo, que corneçará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;
10.2, A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante importará a decadência dcl

dareito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro a vencedora e ilo
encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação;
1O.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos rnsuscetíveis d'l
a p roveita mento;
,.0.4. Os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverào ser errtrcgues no:lcloi
de ticitação deste lvlunicípio, no prazo estabelecido no item 10.1, das 8h às i2h, diariamklrl\c,

exceto aos sábados, domingos e feriados;
10.S. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsideTar a sua dccisão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente;
10.6, Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridadc
competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o procedimento;

1O,i. O 1.u.rrio t"rá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos ator.

rnsuscetíveis de aproveitamento. 
I
I
I
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11. DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias útcrs par.r assinar a Ata de
llcgrstro de Preços, como previsto no art.64 da Ler no 8.666/931
11.2. A adjudicação do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Regrstro de Preços.
11.2,1. A empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a a ssirlar
a Ata de Registro de Preços, vir a desistir de assinar a mesma, ser-lhe-á atribuída as penalidades
previstas em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso.
11,3. A licitante adjudicatária deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços,
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de
habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei n" 8.666/93;
11.4. A Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação terá validade de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura, nos termos do art. 15, §3", Itl da Lei n" 8.666/93;
11.5. A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de execução dos
scrviços nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;
11.6. Os preços registrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econôm ico-financeiro
dos mesmos, em delorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado;
11.7, Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administraçãó pública quc'.n,it-r

tenhaparticipadodestecertame,mediantepréViaanuênciadoMunicípiodeAreiaBranCa;
11.7.1. os órgãos e entidades que não participaram deste registro de preços, quando deseJarcm
íater uso da futura ata de registro de preços, deverão consultar o Município dc Areia Brqnca
sobrc a possibilidade de adesão;
11.7.2. Caberá ao(s) beneficiário(s) titular(es) da ata de registro dc preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas corÍl
o Município de Areia Branca;
11,7.3. As contratações adicionais para órgãos não participantes não poderão exceder, por ór9ão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens descrltos no anexo I - termo, q-'q

referência - do presente edital;
11.7.4. Os quantitativos decorrentes de adesões não poderão exceder, na totalidad.e, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Município
dc Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11.7.5. O l"lunicípio de Areia Branca somente poderá autorizar adesão à ata após a pnÍÍletra
contratação por órgão integrante da ata;
11.7.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigêncra da ata;
11.7,7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela
contratada, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa r)

o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando ;rs ocorrôncias ao órgão
ge re ncrad or.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçAO

12.1. A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Servidora lvlaria DJalma Dias Ribei;ô;
lotada na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazcr, com autoridade para
exercer, em nome desta Secretaria, toda e qualquer ação de oraentação geral, controle e

fisca lização dos serviços contratados.

13. DO PAGAMENTO

1.3.1. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados, após supervisão da
frscalrzação do Ívlunicípro, no prazo de ate 30 (trinta) dias, mediante a apresentaçào dos seguintes

h'
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(locumentos: Nota fiscal, com o respectivo termo de recebimento, atesti.ldo pelo setoÍ
competente do Município, certidão de Regularidade Fiscal para com as Farendas Í'ederal, Estadtral
e municipal, e perante o INSS, FGTS e CNDT;
13.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validadc
expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo
de validade, não cabendo ao Município nenhuma responsa bilidade sobre o atraso no pagamento;
13.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem reiidos,
sem que a contratada apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o

registro do mesmo poderá ser cancelado, ficando assegurado a ele, tão somente, o direito ao
rccebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados na forma do item
13.1.

14. DOS REAJUSTES DE PREçOS

14,1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de evcntual redução dos preçbs
praticados no mercàdo ou cancelados por fato que eleve o custo dos itcns registrados, cabeí)do
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas AS

disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.66t.r, de 1993;
14.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mcrcado por lTlotlv(r

superveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução dÔs

preÇos aos valores praticados pelo mercado; ..
14.3. O adjudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagens, ofertados
ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;
14.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
14.4.1. Liberar o adjudicado do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da

assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se conftrmada a veracidade dos

trx]:::;"fl:::',T:ãT::'r:lT,tliá'.,", para assesurar isuaroportun,dade de nesociação; ':l
L4.4.2.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá procoder à revoqac,;)tr

di) ata do regrstro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação rnsis
vd ír taJ osa;
L4.4.2.2. E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de prpr;o:;,

inclusive o acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso Il do art. 65 da lci no 8.666, de 1993.

15. DAS CONDIçõES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art.73, inciso II, alineas ".r" c "b", da Lci

8.666/93, com a lte rações posteriores;
15.2. Após a concessão e devida atestação da Ordem de Serviços, a contratada deverá obedecer
os seguintes prazos para a fiel execução dos serviços:
. Os equipamentos e estruturas que envolvam montagem/desmontagem listados rrê
planilha do item 6 (exceto 2,5, 13, 17 ê 1a) deverão estar montados nos locais
devidamente indicados na oràem de serviços, com as devidas instalações e testes
realizados e com as respectivas art's expedidas, com antecedência mínima de um dia
em relação ao início do evento;
i Os itens 2 (bombeiros civis) e 13 (Pessoal de apoio) deverão apresentar-se no [ocal
designado, devidamente aptos a desempenhar os serviços, com antecedência mínima
de uma hora em relação ao início do evento;
. Os equipamentos referentes aos itens 5 (detectores de metal) e 17 (rádios
comunicadores) deverão ser entregues no local designado, devidamente carregados e

Íuncionais, com antecedência mínima de cinco horas em relação ao início do evento;

\,
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o Os equipamentos referentes ao itêm 18 (sanitários químicos) deverão ser alocados
no local designado, devidamente limpos e higienizados, com antecedência mínima de
cinco horas em relação ao início do evento.
15.3. Os serviços deverão ser executados durante o prazo de vigência estabelccido. Findo este,
as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no
instrumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado
o obJeto cont ra t ua l;
15.4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas,
podendo ser alteradas, para mais ou para menos, de acordo corn as necessidades deste
lvlunicípio;
15.5. Os serviços executados em desacordo com o estipulado neste instrumen[o e na proposta
da adjudicatária serão rejeitados, parcial ou totalmente, coníorme o caso;
15.6. Caberá ao fiscal da Ata, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)
correspondentes aos serviços executados, em pleno acordo com as espccificações contidas no
Anexo I deste EdiLal.

16. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

16.1. lnictada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances c a proponuriLe
que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo tora das condições e

especificações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da,falta
e a critério do Município, as seguintes sanções administrativas:
16.1.1. Advertência;
16.1.2, Multa na forma prevista no item 16.2;
16.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedirÍlento de contratar com a

Administração;
16.1.4. DeclaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admiítistração Pública.

16.2. A multa .r que se refere o rlcÍn anterior será aplicarja até o limito de 2Oo/o (vrnte por cento)
(to v.ttor da adjudicação e, no caso do atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1olo (um
por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Ernpenho, o que não impedirá, a criLórro
do Município, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 16.1, podcndo a multa scr
descontada dOs pagamentOS devidos pelO MUnacípio, otr cobrada drretamenIe da emprc§a,
amigável ou judicialÃente;
16,3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proÍJosLa,

falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, Íizer declaração fàl:;a

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo da

aplicação das demais cominações legais, tudo proporcio na lmente ao grau de culpabilidade da

conduta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
16.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa
por parte da adjudicatária, na forma da lei.

17. DAS DTSPOSTçõES FTNATS i ..

17.1. Ate 3 (lrüs) dlas üteis, antes da data lixada para rccebimento d,r5 propü;tas, nos torn'1c:
(t,r ilrl 11, do t)c(:roto Municipal no 958/2018, quatquer pcssoa poderá solicitar cscla recimqntos,
provrdônoas ou rmpugnar o ato convocatório deste Pregão; : ..

17.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no Setor
de Licitação deste Município, no horário das th às 12h, diariamentc, exceto aos sábaoos,
domingos e feriados;
L7,L.2. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão scr
requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio no Se[or de Licitações e
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Contratos do l4unicípio, no horário das 08h às 12h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e

feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (OXX79) 3288-1502, ou pelo e-mail: Iicitaab@gmail.com;
ri.r.s.'o Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis;
17.1,4. Casoieja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será desrgnada nova dâta
para a real[açõo do certame;
iZ.Z. quatquár modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento cie publicação em

que se deu o texto oriàinal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestiona velmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
tZ.g, Caso a adjudicatária nâo compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05

(cinco) dias consãcutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada dentro

ào práro de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata o item 8'

deste Edital, o Município poderá convocar, para substituir a empresa vcncedora, as Licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas

propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da

proposta e o cumprimento das exigênciás habilitatórias, ou revoqará o Processo Licitatório,

observado o interesse Público;
17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em origjnal

1O'"Jã quu esses possam ficãr retidos e ser autuaáos no processo), por qualquer processo de

àãpi" ",]útiãrda for cartório competente ou por servidor da Administração ou publicaç-à.,o em

órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente 9:',"1u:..:!'
datilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta Licitaçáo,

estar?atados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmentc estabelecido. A

exibrção do documento original ao Pregoeiro dispensa a autenticação em cartórioi
17.4. As ÍlorÍrr,rs disciplinadoras 6esú licitação sorão interpretadas cnl favor da arnpliação da

il,.,puta, ruspcrlada a igualdade dc oportunidade cntre as licitanlos e desde quo não

cornprometam o rnteresse público, a finalidade e a segurança da contra[ação;
17.5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município, bem comcr

os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
17,6. A(s) vencedora(es) desta licitação deverá(ão), durante a sua exectrção' manter ils
ánJç0"à 'de habilitação apresentada! na licitação, sendo que somente poderá h.lvcr

subcontratação do objeto contratual, mediante prévia e expressa autorização da contratante;

L7,7. O Edital completo será disponibilizôdo e retirado gratuitamente no Setor -de Licitaçõcs ,do

Município, onde seião prestados todos os esclarecimentos, caso solicitados pelos interess4dQS,

estando dísponível para atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, na Sede da Licatação'

descritos no preâmbulo deste Edital;
17.a. o pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que

não reste iníiingido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
tí3, É facultata ao pregoeiro ou à Auioridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a

promoção de diligência áestinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

inclusive pa.a ueiificar a compatibilidade das especiíicações do objeto ofertado diante doli

requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior dc documento ou

rnÍormação que deveria constar originariamente da proposta ou na docurrtcntação de habilitação;

17.10. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas ('

0 t'.4unrcípto niio será, em nenhurt caso, responsável poi esses custo:r, rndepor)dentemente à')

condução ou do resultado do processo ticitatóiio;
17.11. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidado das informações e do-s
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documentos apresentados em qualquer íase da licita çao;
17.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que lmpeça a

rea lizaç ão do certame na data marcada, a sessão será automaticamonte transferida para o

pí merro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
17.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do

início e inc
lvlunicípio;

luir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos e d ias de expediente no
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17.15. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento
d.l LicitanIc, dcsde que seja possivel a aíerição da sua qualiíicação e a t:xata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;
17.16. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento c aceitaç.io, por parte da

Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
17.12. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentaçAo .1e

quaisquer documentos relativos a esta licitação;
17.1a. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação, saivo
disposição em contrá rio;
fZ.fg. n critério do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez)
minutos da hora estabelecida neste Pregão;
17.20, Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião
em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou

documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para

promover ditigências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde
que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente;
devendo proceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos;
17.21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipc de aporo;

17.22. O Município reserva-se o direito de:
a) rovogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de irtteresse pú5lrco,

(lc:correÍllos de fatos supervenientes, ou anular o procedirrlcnto li(:itatório, quênLlÍi

conslata(ia ilegalidade no seu processamento;
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para aprescntação dc propostas, Íra

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das nlosmas;
c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data.

ú.í3. O lyunicípio poderá canceiar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em decorra:ncia

desta licitação e cancelar a correspondente ARP, independentemente de interpelação judicial ou

extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa:
a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação do adjudicatário, ou quando ela for

atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidi.r-d.l

económ ic..r e íina nceira;
b) o adjudicatário for declarado inidônea ou punida com proibição de licitar ou contTataí corl:

quatquer órgão da Administração Pública;
c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial quc declarc a nulidadc ,da

adjudicação.
L7.24. O Municípao não se obriga a contratar as locações registradas na Ata de Registro de
preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo solicitá-las de acordo com

suas necessidades, podendo ainda realizar licitação específica para o objeto aqui eÍn tela,
hipótese em que, em igualdades de condições e preços, o beneÍrciário do registro terá

1,,,,Í..:rcincra, nos termos do Art. 15, § 4o da Lei 8.666/93.

18. DO FORO

O lyunicípio elege o foro da cidade de Areia Eranca para dirimir qualquer questão relacionada corrr

o presente Ed ita l.

Areia Bra nca/S E 6 de out de 2018
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