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DIVISÃO DE LICITAç ões e coxrnaros

EDITAL
PREGÃO PRESENCTAL No o9l2019 sRP

1. DISPOSIçÕES PRELIMINARES

o MUNICÍPIO 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 L66/2018; torna público, para conhecimento dos interess{:1-1,:
fará realizar licitação do tipo MEÍ'iOR PiEço POR ITEM, sob a modalidade PREGAo

PRESENCIAL NO O9l 2019 SRP.
DATA DE ABERTURA: 22 de março de 2019'
HoRÁRro: o8h (olto horas)
i-õéÃiõl sessÃo púBLIcA: praça Joviniano Freirê de oliveira, s/no, Centro.

i.r. a ri.ituçao será regida na forma dá Lei no to 52o/o2, Lei no 8'666/93, Decreto- Municipal

n. gSS/ZOfá e Decreto Municipal no 864/2017, e ainda, pela Lei Complementar. no t23/2006 e

IN 05/i014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas 1egais'

1.2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXo II - MoDELo DE DECLARAÇÃo DE ENQUADRADA NA CoNDIçAo DE ME/EPP;

ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇAO;

ANEXO IV . MODELO DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇAO;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; C

ANEXO VI . MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ESTADO DE SERGIPE
ÍI'tUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

2. DO OBJETO

2.l.ApresentelicitaçãotemcomoobjetooregistrodepreçosparapossívelContrataçãode
empresa para realizai os serviços de manutenção de carteiras escolares' para ôtender as

ã".unJud do Município de Areia Branca, nos termos do Decreto Municipal n" 864/20t7,

àonforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital'

3. DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

3.l.Asdespesasoriundasdoobjetodestalicitaçãocorrerãoàcontadosrecursos
ãiçamàntarioj consignados no órçam"nto Programa dê 2019 deste Município, com dotaÇão

suficiente, obedecendo à classificação pertinente'

4. CONDIçõEs PARA PARTICIPAçÃO

4,1. Somente pôderão participar desta Licitação, em virtude do valor máximo estimado paí?

cada item, em atendimento aos preceitos do àrt. 48, inc. I da Lei complementar no 123, de 14

de dezembro de 2006, co. a ,eáação dada pela Lei complementaÍ no 147, de 07 de agosto de

iOr+, u, Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)' assim comprovadas

Ã"aiânt" apresentação, no ato do credenciamento, de Declaração de enquadrada na condição

à" fvf/epp,'podendó aáota, como modelo o disposto no Anexo II do presente instrumento, e

uúau,'tu1n'Ou61 poderão participar os M icroempreendedores Individuais (MEI), sendo que esses

ãàmãnstrarao tal condição apenas apresentando o registro de inscrição na receita federal;

+.i. erturao impedidos de participai, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo

licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a seguir:

"j Érpr"ru, em estado de falência, áe concurso de credores, dissolução ou liquidação;

bj Consórcios de empresas, qualquer que seja stta forma de constituição;

"j ÉÁpruru, que tenham sido declaiadas inidôneas por qualquer órgão da Administração
píbiica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas,

co.s,spensãododireitodecontrataroulicitarcomaAdministraçãoPública;
(1
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d) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao ór9ão promotor da licitação, bem

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

condições deste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçAO

5,1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, por intermédio

de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a.participar

deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega

dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de Identidade ou outro documento

equivalente;
s,'2. o creoenciamento é condição obrigatória para a participação das Licitantes nêste Pregão;

ou seia, ofertar propostas (lanàes), bem com praticar todos os demais atos inerentes a este

ce*ame, 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 representa, com poderes para formular ofertas e lances de preços' oferecer

recursos e desisiir deles e praticar todos os demals atos pertinentes ao certame, em nome do

piãpo*nt", procuração ou carta de credenciamento firmada pelo representante 1egal da

ã.pr"ru, no, ter-or de seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a

ier'a presentado, visando a comprovação da condição do titular, para delegar poderes ao

iápresentante a ser credenciuàã. t imprescindívál que estejam expressos os poderes

aeiegaOos, inclusive os de firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recu!'so e

pratúar todos os demais atos pertinentes ao certame. e, no caso de ser sócio, proprietário'

ãirlg"nt" ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo

estãtuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e

assumir obrigações em decorrência de tál investidura, exibindo a Carteira de Identidade ou

outro documento equivalente;
5.4. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente

ãs requisitos de habilitação, como condição para a participação nesta licitaÇão, conformq

disposio no inciso VII do art. 40 da Lei no 10.520/2002 e inciso V do art. 10o do Decreto

f4unicipal no 958/2018. A referida declaração deverá ser apresentada iuntamente com o

documento de credenciamento, fora dos envelopes que contém os documentos de habilitação e

proposta, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo IV,.deste Edital; -
i.S. n piopon"nte que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá sua

óráposta por escrito invalidada, mas não poderá participar das fases de lances Pode até ser

deciarada vencedora, desde que nenhum lance verbal supere, em menor preço, a sua proposta

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

habilitação;
5.6. Nã; será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou prccurador para

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

como assistente ao ato Público.

6. DA APRESENTAçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os

Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este

Edital;
6.2. ó representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e

'iDocumentos de Habilita;ão", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;

6.3, o envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes

informações:
2(
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6.4. O envelope dos Documentos Habilitação deverá ser apresentado, contendo as

uintes informa oes:

6,5. Não será admitido o encam inhamento de proposta via fax, postal, Por meio nico ou

similar;
S.O. nbó. o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituições de

quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;

d.z. ó recebimento dos envelopes áão coÀrerirá às proponentes qualquer direito contra Ó

Município, observadas as prescrições da legislação específica'

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7.1, O envelope "1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter:

i.i.r. Àfrl 'proposta(s) de áreços da(s) Licitantã(s), redigida com clareza, em língua

portuguesa, salvo quanto a expreásões tÀcnicas de uso corrente, sem alternativas' emendas'

.r.urã. o, entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por

seu preposto, legalmente estabelecido;
,,i,i. b, pieçoi serão apresentados em algarismos para os valores unitários e totais dos

itens, e em algarismos " 
pái u*t"nto para ã valor. gtobal da proposta, cotados em moeda

nacionat e englóbarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos

com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciá rios, frete' seguro' instalação'

ãiiqr"1ug"r, mão-de-obla, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do obieto

ãài-u ú2i,"õa". Não será'permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em

sepa rado;
7,'!3, Ràzão social e cNpl, endereço completo, telefone/fax para contato, no da conta

coirente, agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail);

Z.r.+, óes-criçao detalhada dos materiais, com as características técnicas, inclusive marca,

àúiu*unao-té as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência;

7.1,5. O prazo para entreia dos materiais objeto desta licitação será de, no máximo 04

(quatro) dias úteis, contados da data de aceite da ordem de Serviços;

)l i.á,- Érirti"ao discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e,

havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevaiecerão estes

'.;últimos; 
. ^ i,.a:ir rcrárroic l.ir rrânrê ô e deverãQ7.1,7. os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de vigência da ata'

trazer inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto

licitado;
7.2. A simples participação neste certame impllca:

a) a aceitação de ioaas as condições estabelecidas neste Pregão;

uj que o pázo de validade da pioposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da

dáta estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na ploposta.

Caso o referido prazo não est;ja expressamente indicado na proposta' o mesmo será

considerado como aceito para efeito de Julgamento :

UNICÍPIO DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO 01 - PROPOSTA DE PREçOS
EDTTAL DO PREGÃO No O9,/2019 SRP

[Razão social da empresa licitante]
da

DE AREIA BR/TNCA
ENVELOPE NO 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
EDTTAL DO PREGÃO No 09/2019 SRP

M
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8. DOS DOCUMENTOS DE XlerlrraçÃo

8.1. Da Forma De APresentação
ã.i.t. n Licitante dLverá incÍuir no envelope no "2", com o título - DocuMENTos DE

nnãIr-rrnçÀô. os seguintes documentos em original (desde que esses possam ficar retidos e

ser autuados no processo), por qualquer piocesso de cópia autenticada por cartório

iompetente ou por servidor áa Ádministração, ou publicação em órgão da Imprensa oficial;

á.1,ã, ô"ro as cópias dos documentos venham acompànhadas dos originais, esses últimos

áeverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar os

tra balhos do Pregoeiro.
8.2, Da Habilitação Jurídica
8,2.1, Registro Cómercial, no caso de empresário individual;
g.2,2, Atõ constitutivo, estatuto ou contiato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas' acompanhado de

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

ãúi"iirãr-iã."is, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto

da licitação; ,, --:g.2,3, óecreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade_ estrangeira em

funcionamento no país, 
" uiã-áu- r"gittro ou autorização para funcionamento expedido pelô

ór9ão competente, quando a atividade assim o exigir;
g.à. oa Regularidade Fiscãl e Trabalhista
8.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do l'4inistério da

Fazenda;
S.ã.i- prouu de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,

relativo ao domicílio ou sedê da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível

com o objeto deste Edital;
á.i.i. pioru de regutaiidade retativa à Seguridade Social (INSS). através de Certidão

Negativa de Débito - CND;
a.í.a.r. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou conjuntanlente, mediante

ãpiei"ntaçao dã prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional expedita nos termos

da Portariá Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2Ol4;

8.3.4, Certificado de Regularidade do ÊCfS - CRf, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa

Econômica Federal (CEF);
ã.S.i. C"ftiaO"s dà regularidade de situação para com as Fazendas: Fêderal, mediante a

upiàiàniuçao da Certidão cânir.tu rl"gutwã ae oéoitos relativos a Tributos Federais e DÍvida

Á[iru ou únião, expedida pelá procuraáoria Geral da Fazenda Nacional ou pela secretaria da

nàceita federai, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1'751, de 2 de outubro de 2074'

atterada pela portaria conjunta RFB/PdFN no 1.821, de L7 de outubro de 2ol4; Estadual,

.eJiánte'a apresentação ãà ó"rtiaáo Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda

Éstadual do respectivo-do domicílio ou sedã do licitante; e Municipal, mediante apresentação

ãu C"itiAao Negativa ae Oétitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do

domicílio ou sede do licitante;
ã.J.o. p.oru de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

a.:.2, n câmprovação de reg-utaridade fiscal somente será exigida no caso de vrrem a ser a(s)

adjudicatária(s) deste certarie, nos termos do aft.42 da Lei complementar no 123/2006:
g.á.2.r No enlanto, as licitanies deverão apresentar os documentos elencados nos subitens

á.s.r u e.:.s deste Êdital, mesmo que contenham alguma restrição;
a.3.7'l.l.Havendoalgumarestriçãonacomprovaçãodaregularidadefiscalexigidaneste
Éaitat, será(ão) asseguãdo1ry o prázo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento

ã. qúá f"ri".) aecÉ raOa (à)' à(s) vencedora(s), piorrogáveis por igual período, a criterio dc

úunicípio, para'a reg u larizãéao' au documentação, pagámento ou parcelamento do débito, e

emissão áe eventuaii certidôês negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
tl-
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a3,7.1-2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no Subitem a'3.7 .1,1,

implicará decadência-6o direito à1s; contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no

art. 81 da Lei no 8.666/93, Sendo facultado à Administração convocar as Licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou

revoga r a licitação.
8,4. Declaração Relativa e Trabalho De Menores
i.c.r. oectaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo v deste Edital'

ã*pr"ttunao qíe não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno' perigoso ou

insalubre, e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz'

a partir de quatorze anos.
8.5. Da Qualificação Econômica Financeira
ã,S.i, CÀ.tiaao Nágativa de Falência e Concordata, expedida pelo 

. 
drstribuidor da sede da

óáisãa :uriOica, ou ãa execução patrimonial, expedida.no domicílio da pessoa física. No caso

ão docúmento mencionado néste'item não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado

3O (trinta) dias da data de sua emissãoi
á.s, ô. áocumentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a

n"i"ri,oua" de autenticaçõãi ", ". caso'de deliciência nas informações ,constantês no

àoara"nto apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão ser

conferidos via Internet ou.ante a sessão, para verificação da regu.laridade. A Administração

;ã; r; r*p";rabilizará peta eventual indispon ibilidade áos meios eletrônicos de informações,

no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indispon ibilidade e não sêndo

apresentados os documentos alcançados pela verificação,-a Licitante será.111'lll".:lt
a,7. Não serão aceitos prot;colos áe entiega ou solicltação de documento em substitulção aos

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

8'S.Promovidaahomologaçãodalicitação,estaserádevidamenteComunicada,atodos-oS
licitantes, ficando os documéntos das demais empresas interessadas em poder do Pregoeiro

isob a ouarda da Comissão de Licitação), pelo prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais a

àocumeÁtação deverá ser retirada, sob pena de inutilização'

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAçÃO 
,

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

[i*"r.u."ntó do pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados;

ã.2. epO, a fase de lredenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a abertura dàs

áiõ"ri* de Preços, verificando, prelim ina rmente., a conformidade das propostas com os

requisitos estabelâcidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente

divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
g.S. -paia 

fins de iúlgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR

pieçO pOn ITEia,- observàdos os praios máximos para o fornecimento, as ,especificações

i..nilu, e 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;
g.q. seião qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que

àpr"r"ntur a proposta de menoi preço, em conformidade com o Anexo I' e as demais

Licitantes que tenham apreseniado proioitua em valores sucessivos e superiores em até 10o/o

io"ipãilãrt.l à de menor preço. para julgamento e classificação das propostas será adotado

o critério de menor Preço Por item;
9,5, Não havendo peló menos 3 (três) propostas de preços na condição definida no, item

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços' a-tq o maxlmo

de 3 (t;ês), independentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas

todas às piopostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
g.6. caso duas ou mais propostás escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio,,

também, para determinação da ordem de oferta dos lances; 
l.l\sl
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9.7, O Pregoeiro convidará, ind ividualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9'3

a 9.6, a airesentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior

preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor;
õ.á] ó piÉgouiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como

ã'".rãi o,i párà'ntrur rnini.o-lãru redução dos lances, mediante prévia comunicação às

ii.itunta., concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;

ó,g. Somãnte serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado;

9,10, No tocante aos pr"çoa, àr proiostut serão verificadas quanto à exatidão das operações

àritméticas que conduziram áo válor total do item orçado, procedendo-se às correções no caso

àe eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e por escrito. As correções

efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

ó.ii. iárata"l vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item;

9.12, A etapa de tances será consideiaàa encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas

ui- purti.iplnt"s qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou

quando encerrado o prazo estipulado na forma do su-bitem 9'8;
9.13. Caso não se realizem Íàíài u"rUuit, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre

ãi.i pioportutr) escrita(s) à" ."no.("rj preço(s) e o vator estimado para a contrataçãof

riài'njo ,"ouaà'a aceitação àe proposials;' com'valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no

Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) correspondente(s);

9.t4, Oeclarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examlnara

a aceitabilidade Oa1s1 primeià(s) classificada(s), quanto ao objeto e valor(es)' decidindo'

motivadamente, a respeito; iitãndo veaada'á aceitação de^ proposta(s), com valor(es)

,"iiàrrtrl superio(es) a(oã) estimaao(s) no Termo de Referência - Anexo I déste Edital,

no(s) item(ns) correspondente(s) ;

ó.ií. õ p'i"st"iro p'oaerá nãàãéiu.. com a autora da oferta de menor valor, ccm vistas à

redução do Preço; 
.1 
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9.16. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:

a)ofereçampreçosouVantagensbaseadasnasofertasdasdemaisLicitantes;e
úi contiu"r"dl cótação de objlto diverso daquele requerido nesta licitação. ; .

g.ti.'Sendo aceitável(iá) a(s) póposta(s) final(is) classificada(s) em primeiro 1ugar, inclusive

;;;;i" ;;-;.;stras, àpós àãgã.iáçao àú o iresoei'o, será(ão) aberto(s).o-(s) envelor'e(s)

contendo a documentação de Éabiliiação da(s) licitante(s) que a(s).tiver(em).formulado, para

;;;il;"çá" das suas cándições de ha-bititação, descritas no item 8 deste edital;

9,1g. Se a oferta não foi aceitável, ou- se a Licitante desatender às exigências para a

habilitação, o Pregoelro examinará as ofertas subsequentes de menor preço' negociará com a

.r" "rtá-, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verifica rá, as. condições de

habi|itaçãoeassimsucessivamente,atéaapuraçãodeumaofertaaceitáVelcujaautora
ui"náu ão, requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s)

ofertado(s);
g.19, Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoria mente,

pelo pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legals das Licitantes presentes à

sessão deste Pregão;
9.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e amostras e abertos os envelopês

iont"nao a 
'Documentação, não caberá desclassiflcar as Licitantes por motivo relacionado cóm

ã-prãp"r1u, salvo em razáo de fatos supervenientes. ou só conhecidos após o julgamento;

ô.2f. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para

àssentamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá ser assinada pelo Pregoeiro (e

Equipe de Apoio, se necessário) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes

presentes;'s,zz, ftáu e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradcres das

Licitantes deveiá constar ". Áu. Não ierá validade qualquer reclamação- posteÍior sobre

assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;

9,23. Constatado o atenJimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

Licitante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s); r:

dot,
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9,24. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão do
pregoeiro, a(s) mesma(s) aguaidará(ão) o encerramento das fases de Classificação das
prof,ostas e àe verificaçâo doÀ Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo com a

ordem de classificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoeiro;

9.25, Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, o

ár"goei.o poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 30, da Lei

8.6á6193 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova

documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação'

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

1O,1, Ao Íinal da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante

poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com reqistro em Ata da

síntese das suas razões, nos termos do Art. 10, xx, do Decreto Municipal no 958/2018, desde

que munida de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal As

Licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 03 (três) dias útels, ficando as d€mais

Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começara

a correr do términoto prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada Vista imediata dos autos;

io.r.; iatta ae manirestação, imediata e motivada, da Licitante, ou sua ausência na sessão,

iÀpã.tura a decadência Oó direito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo

pregoeiro a vencedora e ao encaminhamento do processo à autoridade competente para

homologação;
10.3. õ ácolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;
r'0.+, os recursos e as contra razões interpostas pelas Licitantes deverão ser entregues no

setor de licitação deste Município, no prazo estabelecido no item 10.1, das th às 12[,

diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
1o,5. Interposto o recurso, o 

-pi"óo"ito- 
poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-io,

devidamente informado, à autoridade competente;
1O.6, Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

;"rp";""t; ãoJral.ur; o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o

procedimento;
iO.z. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.

11. DO REGISTRO DE PREçOS

11.1, Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar a Ata

de Registro de Preços, como previsto no art. 64 da Lei no 8'666/93,
11.2.-A adjudicação do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de

Preços. , l'

11.i,1. A empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a

assinar a Ata de Regis[ro de Preços, vir a desistir de assinar a mesma, ser-lhe-á atribuída,as
penalidades previstas em Lei e neste Êdital, respeitado o direito de recurso'
ir.S. n licitante adjudicatária deverá manter, durante toda a validade do Registro de Preços,

àmpatibilidade .o.n ut obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de

nabiiitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei no 8'666/93;
1i.4. li Ata de Regi;tro áe erelos àecorrente desta Licitação terá validade de -12 

(doze)

Ã"r"r, .ontudos u piattit da data de sua assinatura, nos termos do art 15, §3o' IiI da Lei no

8.666/93;
it.S.'A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de execução dos

serviçosnascondiçõesequantitatiVosestabelecidosnesteEdital;
11.6. Os preços 

-registrados 
poderão ser rêvistos em caso de desequilíbrio econômico-

financeiro dos mesmos, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado:--

'L- /'
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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 administração pública que

nã-o tenha participado deste certame, mediante prévia anuência do Município de Areia Branca;

11.7.1. Os órgàos e entidades que não participaram destê registro de preços, quando

desejarem fazei uso da futura ata de registro de preços, deverão consultar o Município de

Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
tt,l.z, caoerá ao(sj beneficiário(s) titular(es) da ata de registro de preços, observadas as

ãonaiçoes nela estàbelecidas, optai pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de

aoeiaã, aesoe que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,

assumidas com o Município de Areia Branca;
ii.Z,S. nr contratações adicionais para órgãos não participantes não poderão exceder, por

órgão ou entidade, i ce. por cento dos quantitativos dos itens descritos no anexo I - termo

de-referência - do presente edital;
f f.Z.+. O, quantitativos decorrentes de adesões não poderão exceder, na totalidade,..Eo

àri"trpfo Jo iuantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Município

de Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
ii.i.S. O Município de Âreia Branca somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira

contratação por órgão integrante da ata;
ii.i.C. npOi a auiorizaçãã do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a

contrataçáo solicitada em ate noventa àias, observado o prazo.de vigência.da ata;

ii.i.i, ôorp"te ao órgão não participanie os atos relativos à cobrança do cumprimento pela

à*tàtuOu, áas oOriga!ões contratualmente assumidas e a aplicaçáo, observada a ampia

áefesa e o contradiló;io, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de

cláusulas contratuais, em relação às suas pióprias contratações, informando as ocorrênctas ao

órgão gerenciador.

12, DO ACO}'TPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

12.1. A execução do Registro de Preços será fiscalizada pela servidora losineide oliveira Alves,

com autoridade para exercer, u. nó." deste Município, toda e qualquer ação de orientaçõo

geral, controle e fiscalização do objeto da ata.

13, DO PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,

mediante apiesentação das notas fisca islfatu ras, objeto do Registro de Preços. As referidas

notas fiscais deveráo ser apresentadas no protocolo deste Município, acompanhadas da

="grint" documentação hábil à quitação: Nota fiscal, com o respectivo termo de recebimento,

atãstado pelo setor competente do Município, certidão de Regularidade Fiscal para com as

Fazendas Federal, Estadual e municipal, e perante o INSS, FGTS e CNDT;

13.2. Na hipótese de eStarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validade

expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo

de' validãde, }ão cabendo ao Município nenhuma responsa bilidade sobre o atraso no

pagamento;
igis. oecorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,

sem que o fornecedoi apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o

registio do mesmo podeÉ ser cancelado, ficando assegurado a ele, tão somente, o direito ac)

recebimento do pagamento dos materiais efetivamênte entregues e atestados na forma do

item 13.1.

14. DOS REATUSTES DE PREçOS

14.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

pr"çor pruticuãos no- mercado ou cancelados por fato que êleve o custo dos itens registrado§

F-e
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cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adj ud icatáÍio_s, 
-observadas

as disposições iontidur nu alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

r.a.2.'Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

*p"*àni"nt", o'órjao gãrenciador conroca.á os adjudicatários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;
i;.á. -ó 

idjudicatárto obriga_se a repassar ao Município todos os preços e vantagens,

ofertados ao mercado, sempie 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 puier cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

ie.d.i. r-iourui o adjudicado ào c'omprómis-so assumido, caso a comunicação ocorra antes da

assinatura do termo oe conirãto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
14,4,2. Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;

;À'.;'.r.i, rrrão havendo êrit;;t negociações, o orgaõ gerenciador deverá proceder,à

à""guçáo da ata de ,egistio de preço-s, adotando as medidas cabíveis para obtenção da

contratacão mais va ntajosa;
i;.;J-i. É ;;ãuao "f"tuu. 

acréscimos nos vatores fixados pela ata de re-gistÍo_d". pf9qo.^t,

inclusive o acréscimo de que tiata a alínea "d" do inciso II do art.65 da Lei 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 I, alíneas \\a" e "b", da r-ei

8.666/93, com a lterações posteriores;
ij.Z.'Or ,."puro, ."ião efeiuados pelo prestador, em, no máximo, 04 (quatro) dias úteis'

sendo recebida. po. frn.tonários do locãl destino, de forma parcelada, mediante solicitação

àestas e nas quantidades indicadas pelas mesmas, no horário de expediente, contados a partir

da soticitação;
15.3. A contratação pretendida dar-se-á durante o prazo de vigência estabelecido' Findo este.

as partes nao póaeião exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no

instiumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitaniente

realizado o objeto contratua l;
fj.a. ns qruntidud". indicadas no Termo de Refêrência Anexo I são meramente estimativas,

podendo ser alteradas para menos, de acordo com as necessidades deste Município;

iS,S. O. serviços executados em áesacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta

àa áa;uaicatariâ serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso;

15.6, Caberá ao fiscal da Ata, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)

àrrespondentes aos materiàis 
"ntrugr", 

ao município, em pleno acordo com as especificações

contidas no Anexo I deste Edital.

16. DAS SANçÕES ADÍYTINISTRATIVAS

16.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou Iances e- a

proponente que se recusar a cumirir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições

! especificações por ela propostas inicialme-nté,-esta É sujeita, de acordo com a gravidade da

falta e a critêrio do Município, as seguintes sanções ad ministrativas " ' '
16.1.1. Advertência;
16.1.2, Multa na forma prevista no item 16'2;
16.1.3.SuspensãotemporáriadeparticipardelicitaçõeseimpedimentodecontratarComa
Administração; -^^ir-r^ ^-.5 ri-ifã. ^,, .^nrr ibrica.ià.i.+, O"tfuiução de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú

16.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 2oo/o (vinte por

ãnto) do valor da adjudicação ", 
no .uto de atraso não justificado dev ida mente,-cobra r-se-á

i"z" (ú. por cento) pór dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que nãc impedirá,

a criiério'do wunicipio, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 16.1, podendo a
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multa ser descontada dos pagamentos devidos pelo Município, ou cobrada diretamentê da

empresa, amigável ou judicialmente;
16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo lnidôneo, fizer

deciaraçáo falsa 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 até O5 (cinco)

anos, sem preluízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporciona lmente ao

grau'de culpab]lidade da condúta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da

f,unição ou'até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade;
ie.+. A aplicação das penatidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla

defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei.

17. DAS DISPOSIçÕES FINAIS

17.1, Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos

da art. 11, do Decreto Municipal no 958/2018, qualquer pessoa poderá solicitar

escla recimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;

17.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no

Setor de Licitação deste I'4 u nicípioi no 
-horário 

das 8h às 12h, diariamente, exceto aos sábados,

domingos e feriados;
L7;1.;, O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser

requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio no setor de Licitações e

Contratos do Município, no Éorário das 08h às 12h, diariamente, exceto aos sábados,

domingos e feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (0XX79) 3288-1502, ou pelo e-

mail : licitaab@gmail.com ;

17.1,3. O eà-goeiro deiidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis;

iZ,i.+, Curo íeja acolhida à impugnação tontra o ato convocatório, será designada nova data

para a realização do certame;
iz.z- quatquá,- modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação

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

inq uestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostasi

fZ,g, Caso a adjudicatária náo compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05

(cinco) dias con-secutivos do recebimenio do aviso da adjudicação, ou, quando convocada

àentro do prazo 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 vencedora, 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 áceitabilidade da propos[a e o cumprimánto das exigências habilitatórias, ou revogará o

Processo Licitatório, observado o interesse público;
17.3,1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original
(desde que esses possam ficãr retidos e ser autuados no processo), por qualquer processo de

àópia auienticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicaç-ão eq
órgão da Imprensa oficial. os que forem de emissão da própria proponente.deverão ser

da-tilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta

Licitaçião, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente
estabálecido. A exibição do documento original ao Pregoeiro dispensa a autenticação em

ca rtório;
17.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
17.S. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município, bem

como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;

t0
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u.6, A(s) vencedora (es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução, manter as

condiçõesdehabilitaçãoapresentadasnalicitação;
fi.z.'O fOitut compláto será disponibilizado e retirado gratuitamente no Setor de Licitações do

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

"rtundo 
áisponível paia atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, na Sede da Licitação,

descritos no preâmbulo deste Edital;
17.8. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde

oue não restã infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
ii.g.-É ru.rrtuoa aó pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a

promoção de diligência áestinada a esclarecer ou complementar a instrução .do.processo,
inctusive puru ,"iifica;. a compatibilidade das especificações do obieto ofertad.o diante dos

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

informação que deveria constar originariamente da proposta ou na documentação de

habilitação;
17.10. AS Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suás

propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos'

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
17.i1. As proponentes são iãsponsáveis pela fidelidãde e legitimidade das infoimações e âos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17,12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

ãuri.ãçao do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para'o

primeiio dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
iz.tc. Na-contagem dôs pruror L.tub"l"cidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente no MunicíPio;
17.15. O desatendimentO de exigências formais, não essenciais, não importará no

afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificaÇão e a exata

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;'

17.i6. A apresentaçâo da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da

Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
17.17. úenhuma iádenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de

quaisquer documentos relativos a esta licitação;
iZ.rd. n homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contrataçãq,

salvo disposição em contrário;
17.19. À cri[ério do pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em ate 10 (dez)

minutos da hora estabelecida neste Pregão;
17.20. Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a

reunião em qualquei 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 diligLências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde
que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente;

devendo pioceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos

mesmos;
a7.2L. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio;
t7,22, O Município reserva-se o direito de:

a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público,

decoirentes de fatos Supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando

constatada ilegalidade no seu processamento;
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas;

c) adiar o receti.énto das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data.

(
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!7,23, O Município poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em

Jecorrência desta licitação e cancelar a correspondente ARP, independentemente de

interpelação judicial ou exirajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa:

aj for-requerida ou decreiada a falência ou liquidação do adjudicatário, ou quando ela for
'atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade

econômica e fina nceira;
b) o adjudicatário for declarado inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar

com qualquer órgão da Administração Pública;

"y 
L..rrpri-entó de determinaçãó administrativa ou judicial que declare a nulidade da

adjudicação.
D.24, b VuÁicípio não se obriga a adquirir os materiais e produtos registrados na Ata de

Registro de preços, nem mesmo ãas quantidades indicadas nas planilhas, podendo promover a

"ãüiiiéá" 
em unidad"s de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação

ãJp".iircu para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em iguatdades de_condições e

;;;;;. ;'uàneriàiáriô do registro terá preierência, nos termos do Art' 1s' § 40 da Lei

8.666/93.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

1a. DO FORO

1g.1. o Município elege o foro do Distrito de Areia Branca para dirimir qualquer questão

relacionada com o presente Edital'

Areia Branca/S 11 de março de 2019

FRAN CISC SSIS SILVEIRA CRUZ
oeiro
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