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E
EDITAL
DE PREG
GÃO PRE
ESENCIA
AL nº.01
17/2020
0
PROCE
ESSO AD
DMINIST
TRATIVO
O nº.141
1/2020
SERV
VIÇOS DE
D CONS
SULTORIIA
O MUNICÍPIO
M
DE ITANH
HEM, ATRA
AVÉS DA PREFEITUR
P
RA MUNICIIPAL DE IT
TANHEM e por
interm
médio do seu Pregoeiro Municipal de
esignado pello Decreto nº. 02de 07 d
de janeiro de 2020, torn
na de
conhe
ecimento público, mediante autorização constantte dos autoss do processso administra
ativo e de accordo
com a legislação em vigor, Lei
L nº 8.666 de 21/06/1993, Lei nº 10.520 de 1
17/07/2002, que se enco
ontra
urada a licita
ação na modalidade de PREGÃO PRESENCIA
P
AL Nº 017/2
2020 do tip
po Menor Preço
P
instau
por Lote,
L
com a finalidade de
d selecionarr a melhor prroposta para
a aquisição d
de leites desccartáveis a serem
doada
as para as pessoas care
entes do Mu
unicípio inseridas em pro
ogramas socciais, com entrega parce
elada
duran
nte o exercíccio de 2018,, conforme planilha
p
de especificação
e
o e quantitattivo anexo I deste editall,cuja
Sess
são Pública se dará no
o dia 09 de
e setembro
o de 2020, às 19:00 h
horas, na Sala
S
de Licita
ações
desta
a Prefeitura, situada naP
Praça Castro Alves, nº 1, Centro - Itanhém - Ba
ahia. A licita
açãoobedecerrá às
condiições instituídas neste Edital
E
e será
á regida pe
ela Lei 10.52
20/2002 e ssubsidiariame
ente pela Le
ei nº
8.666
6/93.
01 - DO OBJETO
O
01.1 - Constitui objeto desta
a licitação a Registrar preço para
a futura co
ontratação de serviços de
butária ope
eracional, objetivando
o a constituição e recuperaçã
ão de créd
ditos
assessoria trib
utários de responsabiilidade do Município, com ação planejada
a e transpa
arente, visa
ando
tribu
assegurar e ma
aximizar os resultados
s da prestaç
ção de serv
viço, conform
me planilha de
d especificaçção e
exo I deste edital, para atender as necessidade
es da Secreta
aria Municipal de
quanttidade consttante no ane
Assisttência Social, pelo períod
do de 06 (seiis) meses, co
om entrega parcelada
p
conforme nece
essidades durante
o perríodo.

02 - CONDIÇÕE
ES E RESTRIIÇÕES GER
RAIS DE PAR
RTICIPAÇÃ
ÃO
02.1 - DAS CON
NDIÇÕES:
02.1.1 - Esta liccitação está aberta a to
odas as em
mpresas que se enquadrem no ram
mo de ativid
dades
nentes ao objeto
o
da prresente licita
ação e aten
ndam as con
ndições exig
gidas neste edital, confo
forme
pertin
planillha de espe
ecificação e quantidade constante no
n anexo II
I deste ed
dital, com entrega confforme
necesssidades dura
anteo períod
do de 12 messes.
02.1.2 - Não serã
ão aceitos envelopes enviiados via posstal.
02.1.3 - A Empre
esa que comp
provar o enq
quadramento
o como micro
oempresa ou
u empresa de
e pequeno porte,
p
t
do arrt. 3º da Lei Complemen
ntar 123/06, terá tratamento diferenciado das de
emais, conso
oante
nos termos
dispo
osições consttante nos arts. 42 a 45 do
o mesmo dip
ploma legal, devendo com
mprovar sua condição qu
uando
da ap
presentação dos documen
ntos relativos à habilitaçã
ão.
02.1.4 - Para efeiito desta Liciitação, considera-se com
mo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte aq
quela
a
na sua denom
minação as abreviações
a
ME
M ou EPP, conforme o caso, ou ain
nda que caso
o não
que apresentar
tenha
am as abreviações em se
eu nome, que
e apresentem
m declaração
o nos termos do Anexo IV.
I
02.2 - DAS REST
TRIÇÕES:
Não poderão
p
partticipara da prresente licita
ação:
02.2.1 - Empresa declarada in
nidônea de acordo com o previsto nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Fe
ederal
6/93 e que não tenha resstabelecida a sua idoneidade;
8.666
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02.2.2 - Concorda
atária ou com
m falência de
ecretada;
ada;
02.2.3 - Consorcia
o proprietário
o ou sócio agente
a
polítiico ou servid
dor, ambos pertencente
es ao
02.2.4 - Que detenha como
quadro do municíípio licitante.
NTAÇÃO
03 - FORMAS DE APRESEN
nentes deve
erão apresen
ntar dois env
velopes, n°. 01 “PROPO
OSTA DE PR
REÇOS” e n°°. 02
03.1 - As Propon
“DOC
CUMENTAÇÃO
O”, contendo
o as seguinte
es informaçõe
es:
–
–
–
–

Ra
azão social da
a Empresa;
Nú
úmero do Pre
egão;
Nú
úmero do envvelope;
Dia
a da sessão pública de ab
bertura do Pregão;

04 - CREDENCIA
AMENTO
mbulo deste
e edital, as proponente
es deverão estar
04.1 - No dia, hora e local estipulado no preâm
esentadas po
or agentes credenciados,
c
, com poderres para form
mular lancess, negociar preços
p
e pra
aticar
repre
todoss os atos inerentes ao ce
ertame, inclussive interporr e desistir de
e recursos em
m todas as fases
f
licitatórrias e
assina
atura do eve
entual contra
ato.
04.2 - O documen
nto de credenciamento deverá
d
ser ap
presentado fo
ora dos enve
elopes 01 e 02.
0
04.3 - O credenciiamento far-sse-á através de formulárrio cujo modelo constitui o Anexo IIII deste edittal ou
a ou particula
ar com firma
a reconhecida
a, em origina
al ou cópia autenticada,
a
a ser
atravvés de procurração pública
entre
egue juntame
ente com a respectiva cédula de identidade ou do
ocumento equivalente.
04.4 - Sendo o re
epresentante
e sócio ou dirrigente, deve
erá apresentar cópia do rrespectivo atto constitutivvo ou
mento no qu
ual estejam expressos
e
os seus podere
es.
docum
04.5 - Cada crede
enciado pode
erá representtar apenas uma
u
empresa
a.
esentação do
o documento
o de credencciamento não será motivvo para a de
esclassificaçã
ão da
04.6 - A não apre
osta ou inabilitação da proponente.
p
Neste caso, a empresa ficará
f
apena
as impedida de
d se manife
estar
propo
duran
nte os trabalhos, bem como participar da etapa de lances.
05 - DO ENVELO
OPE N°. 01 PROPOSTA
A
e externa do
o envelope deverá
d
consstar à palavrra “PROPOS
STA”. A prop
posta deverá
á ser
05.1 – Na parte
essa em líng
gua portugue
esa, em moe
eda corrente
e nacional, preferencialm
p
mente CONFO
ORME Anex
xo II
impre
deste
e edital, com
m clareza, sem
m alternativa
as, emendass, rasuras, devendo suass folhas esta
ar rubricadass e, a
última
a, datada e assinada
a
pelo
o seu repressentante lega
al, com as se
eguintes inforrmações:
a) Ra
azão social da
a empresa Proponente, endereço,
e
nú
úmero do tele
efone, fax e CNPJ/MF;
b) Pra
azo de valida
ade da propo
osta, que devverá ser de, no mínimo 60
6 (sessenta)) dias da datta estipulada para
sua apresentação
a
o e uma única
a cotação de
e preço para cada item qu
ue compõe o objeto da liicitação.
c) Va
alor do produ
uto a ser forn
necido toman
ndo-se como
o base o valo
or por item, já computado
o todos os cu
ustos
incide
entes, consid
derando a en
ntrega nas un
nidades da Prefeitura
P
Municipal na se
ede do municcípio.
d) Pra
azo de iníciodos serviços e aquisição dos materiais.
05.2 – A simples participação neste certam
me implica:
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a) a aceitação
a
de todas as con
ndições estabelecidas ne
este Edital e seus
s
Anexos;
b) qu
ue o preço ap
presentado abrange
a
toda
as as despesa
as incidentess sobre o objjeto da licitaçção a exemp
plo de
imposstos, taxas, encargos trabalhistas,
t
previdenciá
ários, fiscaiss, comerciaiss, bem com
mo os desco
ontos
porve
entura conce
edidos;
c) qu
ue a licitante
e vencedora se comprom
mete a efetua
ar o AQUISIIÇÃO no preço e prazo constante
c
de
e sua
propo
osta;
d) qu
ue o prazo de
d validade da
d proposta é de 60 (se
essenta) dias, contados da data esttipulada para
a sua
apressentação.
05.3 - Os preçoss deverão se
er fixos e irre
eajustáveis, sendo descllassificadas a
as propostass que contiverem
condiições de reajjuste.
05.4 - A Licitante
e Vencedora deverá, no prazo máxim
mo de 24 horas, a contar da formalizzação e defin
nição
P
Prese
encial, formu
ular e entreg
gar, nos messmos moldess descritos no
n item 05.1, sua
da Prroposta no Pregão
Propo
osta Definitivva, de forma
a impressa e eletrônica contendo expressamen
e
te os valore
es ofertados,, sob
pena de ser consiiderada desisstente, convo
ocando-se a segunda colocada, sem prejuízo das sanções.
ASSIFICAÇÃ
ÃO DAS PRO
OPOSTAS
06 - DA DESCLA
a propostas::
06.1. Serão desclassificadas as
a
a todas as exxigências contidas neste
e ato convocatório, sejam
m omissas, vagas
v
06.1.1. que não atenderem
ue apresente
em irregularid
dades capaze
es de dificulttar o julgame
ento;
ou qu
06.1.2. que apre
esentarem vvantagens baseadas
b
na
as ofertas de
d outras licitantes, de
e valor zero
o ou
equíveis, nos termos do art.
a 48, inciso
o II, da Lei nº 8.666, de 1993;
inexe
06.1.3. que forem
m apresentad
das por grupo
os de firmas ou de consó
órcios;
4. que forem
m apresentados por licittante suspen
nsa pelo Mun
nicípio ou de
eclarada inid
dônea para licitar
l
06.1.4
com órgãos
ó
ou en
ntidades da Administraçã
A
ão Pública Fe
ederal, Estadu
ual ou Municcipal.
06.1.5. que apressentarem pre
eços excessivvos ou manife
estamente in
nexequíveis:
e desclassificcação de tod
das as propostas, o Pre
egoeiro convvocará as Liccitantes para
a, no
06.2. No caso de
o de até 05
5(cinco) dias úteis, apresentarem novas prop
postas, esco
oimadas das causas de
e sua
prazo
desclassificação.
OPE N°. 02 DOCUMENTAÇÃO
07 - DO ENVELO
OCUMENTAÇ
ÇÃO” deverá ser apresentado os docu
umentos a se
eguir, em oriiginal
07.1 – No envelope nº 02 “DO
or qualquer processo de
e cópia auten
nticada por cartório
c
ou pelo
p
responssável do pressente pregão
o, ou
ou po
publiccação em órg
gão da impre
ensa oficial, conforme de
etermina o arrt. 32 da Lei 8.666/93.
07.1.1 – DOCUM
MENTAÇÃO
O JURÍDICA
A
egistro Come
ercial, no caso
o de empressa individual;
a) Re
b) Atto constitutivvo, estatuto ou contrato
o social em vigor, devid
damente reg
gistrado, em
m se tratand
do de
sociedades comerciais e, no caso de socciedades porr ações, acom
mpanhado d
de documenttos de eleiçã
ão de
seus administrado
ores com cóp
pia do RG e CPF
C dos sócios;
ecreto de au
utorização, em
e se tratan
ndo de emprresa ou socie
edade estran
ngeira em fu
uncionamentto no
c) De
País, e ato de reg
gistro ou auto
orização para
a funcioname
ento, quando
o a atividade
e assim o exig
gir.
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d) In
nscrição do Ato constitu
utivo, no casso de socied
dade civil, acompanhad
a
a em
a da prova de diretoria
exerccício.
07.1.2 - REGULA
ARIDADE FISCAL
F
ova de Inscrição no Cada
astro Naciona
al de Pessoa Jurídica – CNPJ
C
a) Pro
b) Prrova de regu
ularidade com
m a Fazenda
a Federal, co
ompreendend
do Certidão Unificada da
a Dívida Ativva da
União
o expedida pela
p
Receita Federal
F
e Pro
ocuradoria da
a Fazenda Na
acional inclusive do INSS
S;
c) Pro
ova de regula
aridade com a fazenda Estadual;
E
d) Pro
ova de regularidade com
m a Fazenda Municipal
M
e Alvará
A
de Lice
ença da sede
e do Licitante
e;
e) Pro
ova de regullaridade do FGTS
F
com ap
presentação do
d Certificad
do de Regularidade Fiscal, CRF;
07.1.3 - REGULA
ARIDADE TRABALHIS
T
STA
ertidão Nega
ativa de Débiito Trabalhistta - CNDT, emitida
e
pelo Tribunal
T
superior do Trab
balho.
a) Ce
07.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
E
O-FINANCE
EIRA:
ertidão Negativa de Pe
edido de Fa
alência ou Concordata,
C
elo distribuidor da sede da
a) Ce
expedida pe
Propo
onente, com data não superior a 60 (sessenta)
(
diias da data liimite para en
ntrega das prropostas;
b) Ba
alanço patrim
monial e dem
monstrações contábeis do
d último exxercício socia
al, exigível e apresentad
do na
forma
a da Lei, qu
ue comprove
em a boa situação
s
fina
anceira da empresa,
e
ved
dada a sua substituição
o por
balan
ncetes ou ba
alanços proviisórios, exce
etuando-se para
p
empresa
as que tenha
am iniciado sua atividad
de no
prese
ente exercício
o social.
c) Pa
ara empresass optantes pe
elo Simples Nacional, o item “b” não
o será exigid
do, sendo apenas obrigad
das a
apressentarem a Declaração Anual, Única e Simplificcada de info
ormações so
ocioeconômiccas e fiscaiss, de
acord
do com a legislação vigen
nte.
07.1.5. ATENDIIMENTO AO
O DISPOSTO
O NO INC. XXXIII
X
ART
T. 7º DA CONSTITUIÇÃ
ÃO FEDERAL
L.
aração da Prroponente, assinada
a
porr seu representante lega
al, de que n
não emprega
a menores de
d 18
Decla
anos em trabalho
o noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos em
m qualquer trrabalho, salvvo na
condiição de apre
endiz a partir de 14 ano
os e que nã
ão é conhece
edora de ne
enhum fato impeditivo a sua
contrratação confo
orme Anexo
o VI.
08 - DO PROCES
SSAMENTO
O
bimento e abertura
a
doss invólucros contendo a Proposta de Preços e os
08.1. A reunião para receb
mentos que a instruírem
m, será públiica, dirigida por um Preg
goeiro e rea
alizada de accordo com Lei nº
docum
10.52
20, de 2002 e em conform
midade com este Edital e seus Anexo
os, no local e horário já determinado.
d
08.2. Declarada a abertura da
a sessão pelo
o Pregoeiro, não mais serão admitido
os novos prop
ponentes, da
andobimento dos invólucros.
i
se iníício ao receb
08.3. O Pregoeirro, no julgam
mento das propostas
p
e habilitação, poderá san
nar erros ou
u falhas que
e não
em a substâ
ância e a va
alidade jurídiica das prop
postas e/ou documentoss, mediante registro em ata,
altere
atribu
uindo-lhes va
alidade e eficcácia para fin
ns de classificcação e habiilitação.
08.4. Classificaçã
ão das propo
ostas de me
enor preço e daquelas apresentada
as com valo
ores sucessivvos e
é 10% (dez por
p cento), em
e relação ao menor pre
eço.
superriores em até
Praçça Castro Alvees, 01, Centro - CEP 45.970
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08.5. Serão seleccionadas as melhores propostas,
p
atté o máximo
o de 03 (trê
ês), quaisque
er que sejam
m os
preço
os ofertados,, quando não
o verificadas,, no mínimo,, 03 (três) prropostas escritas de preçços nas condições
definidas no item anterior.
em crescentte para que os represe
entantes lega
ais das licita
antes
08.6. Colocação das proposttas em orde
apa competitiiva, por meio
o de lances verbais.
v
particcipem da eta
08.7 Caso não re
ealizem lance
es verbais, se
erá verificad
da a conform
midade entre a proposta escrita de menor
m
o e o valor esstimado para
a a licitação;
preço
08.8 Inícios da ettapa de apre
esentação de
e lances verb
bais, que devverão ser forrmulados de modo sucesssivo,
alores distinttos e decresccentes.
em va
08.9. Classificada
as as propostas, e um
ma vez inicciada a etapa competittiva, o Preg
goeiro convvidará
individualmente as
a licitantes classificadass, de forma sequencial, a apresenta
ar lances verrbais, a parttir da
nte detentora
a da propostta de maior preço
p
e as de
emais, em orrdem decresccente de pre
eços ofertado
os.
licitan
08.10
0. A desclasssificação da proposta
p
da licitante imp
porta preclusã
ão do seu diireito de partticipar da fasse de
lance
es verbais.
08.11
1. Após a fase
f
de classsificação, não
n
caberá desistência das proposttas, salvo por
p
motivo justo
decorrrente de fatto supervenie
ente e aceito
o pelo Pregoe
eiro.
08.12
2. A licitante
e que se absstiver de ap
presentar lan
nce verbal, quando
q
convvocada pelo Pregoeiro, ficará
f
excluída dessa etapa
e
e terá
á mantido o seu último
o preço apre
esentado pa
ara efeito de
e ordenação
o das
propo
ostas.
08.13
3. Todas as propostas e os docum
mentos de habilitação
h
s
serão
rubrica
ados, obriga
atoriamente, pelo
Prego
oeiro, pela Equipe
E
de Ap
poio e faculta
ativamente pelos
p
represe
entantes legais das licita
antes presentes à
sessã
ão deste Preg
gão Presencial.
08.14
4. O Pregoeirro poderá ne
egociar direta
amente com a licitante pa
ara ser obtid
do melhor pre
eço nas situa
ações
previsstas nos incissos XI e XVI, do art. 4º da
d Lei nº 10..520/2002.
08.15
5 - A Licitantte Vencedora
a deverá, no prazo máxim
mo de 24 ho
oras, a conta
ar da formalizzação e defin
nição
da Proposta
P
no Pregão Pre
esencial, form
mular e enttregar, nos mesmos moldes a Pro
oposta Defin
nitiva,
conte
endo expresssamente os valores
v
oferttados, sob pena
p
de ser considerada desistente, convocando-se a
segun
nda colocada
a, sem prejuíízo das sançõ
ões.
09 - DO CRITÉR
RIO DE JULGAMENTO DAS PROPO
OSTAS:
mento da liccitação, aten
ndidas as exigências
e
de
este Pregão
o Presencial,, considerarr-se-á
09.1. No julgam
edora a licita
ante que apre
esentar o me
enor preço Global.
vence
09.2. Verificando--se, no curso
o da análise, o descumprimento de re
equisitos esta
abelecidos ne
este Edital e seus
Anexo
os, a Proposta será desclassificada.
09.3. Encerrada a etapa competitiva e orrdenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério
o de menor preço
p
globa
al, o Pregoe
eiro examina
ará a aceitab
bilidade, qua
anto ao objjeto e valor apresentados pela prim
meira
classiificada, confo
orme definido neste Edita
al e seus Ane
exos, decidin
ndo motivada
amente a resspeito.
09.4. Não poderrá haver de
esistência do
os lances offertados, sujjeitando-se o proponen
nte desistentte às
penallidades consttantes neste Edital.
09.5. Após a etap
pa de lances, sendo verifficada a ocorrrência de em
mpate, será assegurado, como critérrio de
desem
mpate, prefe
erência de contratação
c
para as miccroempresas e as empre
esas de peq
queno porte,, nos
termo
os art. 44 da
a Lei Complem
mentar nº. 123,
1
de 2006
6.
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09.6 Entende-se por empate aquela situa
ação em que as proposttas apresenttadas pelas microempressas e
pelass empresas de
d pequeno porte sejam
m iguais ou até
a 5% (cincco por cento)) superior à proposta melhor
classiificada.
09.7. Para efeito do disposto no subitem 8.5,
8 ocorrend
do o empate, proceder-se
e-á da seguinte forma:
presa ou a empresa de
e pequeno porte
p
melhorr classificada
a, será conv
vocada para, em
09.8 A microemp
endo, aprese
entar nova prroposta de preço
p
inferiorr àquela conssiderada ven
ncedora do certame, no prazo
p
quere
máxim
mo de 5 (cin
nco) minutoss após o enccerramento dos
d lances, sob pena de
e preclusão, situação em
m que
será o objeto adju
udicado ao de
d menor valor.
09.9 No caso de equivalência
e
os pelas micrroempresas e pelas emprresas de pequeno
dos valores apresentado
e que se encontrem no in
ntervalo esta
abelecido no subitem 8.5
5 deste Edita
al será realiza
ado sorteio entre
e
porte
para que se identtifique aquela
a que primeiro irá aprese
entar melhor oferta.
0 - Sendo ace
eitável a oferta, será verrificado o ate
endimento da
as condições habilitatórias da licitante
e que
09.10
a tive
er formulado,, mediante documentaçã
d
ão apresentad
da na própria
a sessão.
09.11
1 – Caso a vencedora
v
se
eja uma Miccroempresa ou
o Empresa de Pequeno
o Porte, em havendo alg
guma
restrição na comp
provação da regularidade
e fiscal de pa
articipante, a mesma não
o será inabilittada de imed
diato,
t
do qu
ue preconiza
a a Lei Comp
plementar nºº. 123/06 e 147/2014, a esta será co
oncedida o prazo
p
nos termos
de cin
nco dias úteiis prorrogáve
el por igual período
p
para regularizaçã
ão das pendê
ências verificcadas, sendo que,
a aussência da re
egularização
o no prazo ora assinala
ado implicará
á na decadê
ência do se
eu direito de
e ser
contrratada, deven
ndo ser analiisada à habilitação da seg
gunda coloca
ada.
09.13
3. Constatad
do o atendim
mento pleno às exigência
as editalíciass, será decla
arada a Licittante Venced
dora,
sendo
o-lhe adjudiccado o objeto
o deste Edita
al, pelo Prego
oeiro.
09.14
4 Da reunião
o será lavrad
da ata circun
nstanciada, na
n qual serão
o registradass as ocorrên
ncias relevantes e
que, ao final, devverá obrigato
oriamente se
er assinada pelo
p
Pregoeiro e Equipe de Apoio, e voluntariam
mente
peloss Licitantes presentes.
10. DA
D IMPUGN
NAÇÃO:
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data
d
fixada para o receb
bimento dass propostas, qualquer pe
essoa
e
tos, providên
ncias ou imp
pugnar o ato
o convocatórrio do Pregão
o Presencial (Art.
poderá solicitar esclareciment
o Decreto nº 3.555, de 2000).
12 do
10.2. Caberá ao Pregoeiro
P
deccidir sobre a petição no prazo
p
de 24 (vinte
(
e quattro) horas.
D
RECUR
RSOS:
11. DOS
11.1. Declarada a Vencedora,, qualquer Licitante
L
pode
erá manifesttar imediata e motivadam
mente a inte
enção
ecorrer, quan
ndo lhe será concedido o prazo de 03
0 (três) dias úteis para apresentaçã
ão das razõe
es do
de re
recurrso, ficando as
a demais Liccitantes desd
de logo intim
madas para apresentar co
ontrarrazões em igual número
de dia
as, que come
eçarão a corrrer do términ
no do prazo do recorrentte, assegurad
da vista imed
diata dos auttos.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada das Licitante
es importará
á a decadência do direitto de
djudicado pe
elo Pregoeiro o objeto à Licitante
L
Vencedora.
recurrso, e será ad
11.3. Os recursoss e impugnaçções interposstos contra a decisão do Pregoeiro
P
nã
ão terão efeitto suspensivo
o.
mento do re
ecurso impo
ortará a in
nvalidação apenas
a
dos atos insusscetíveis de não
11.4. O acolhim
aprovveitamento.
11.5. Quaisquer argumentos
a
o subsídios concernente
ou
es à defesa da
d Licitante q
que pretende
er reconsiderração
es do Prego
oeiro deverão ser apressentados por escrito, ex
xclusivamentte, e
total ou parcial das decisõe
ados ao recu
urso próprio.
anexa
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11.6. Será franqueada às Licitantes, sem
mpre que so
olicitada, visstas dos auto
esso no Seto
or de
os do proce
Licitação, nos dias úteis no ho
orário de exp
pediente.
A
ÇÃO:
12. ADJUDICAÇ
12.1. A falta de manifestaçã
ão imediata e motivada
a da intençã
ão de interp
por recurso, por parte da(s)
d
propo
onente(s), im
mportará na decadência do direito de
d recurso, competindo ao PREGOE
EIRO adjudiccar o
objetto do certame
e à proponen
nte vencedorra.
12.1.1. Existindo recurso(s) e constatad
da a regularridade dos atos
a
praticad
dos e após a decisão do(s)
d
mo(s), a au
utoridade competente deve
d
praticarr o ato de adjudicação
o do objeto
o do certam
me à
mesm
propo
onente vence
edora.
13. HOMOLOGA
H
AÇÃO:
13.1. Compete à autoridade
a
c
competente
h
homologar
o PREGÃO.
h
o será fixad
do o início do
d prazo de
e convocação
o da propon
nente
13.1.1. A partir do ato de homologação
dicatária para
a assinar o contrato ou ordem
o
de AQUISIÇÃO, resspeitada a va
alidade de su
ua proposta.
adjud
14. – CONTRATA
AÇÃO:
14.1. O objeto de
este PREGÃO
O será contra
atado com a proponente
e adjudicatárria e formalizzado por meio de
CONT
TRATO confo
orme Anexo
o VI. Não sendo celeb
brado com esta, poderá
á ser convo
ocada(s) outtra(s)
propo
onente(s) cla
assificada(s).
14.2 A proponentte adjudicatá
ária deverá comparecer
c
d 05
para assinattura do conttrato no prazzo máximo de
(cinco
o) dias, contados a partirr da data da convocação expedida pe
elo Setor de LLicitações.
14.3. A recusa injjustificada de
e assinar ou aceitar o insstrumento co
ontratual obsservado o prrazo estabele
ecido,
escumprimen
nto total da obrigação assumida por
p
parte d
da proponen
nte adjudicattária,
caraccteriza o de
sujeittando-a às sa
anções previstas neste Edital.
14.4. O prazo pa
ara início do AQUISIÇÃO
O e DOS SER
RVIÇOS é im
mediato apóss a assinatura do contra
ato e
ante autoriza
ação do seto
or competentte da Prefeitura, valido para
p
AQUISIÇ
ÇÃO durante
e o período de
d 12
media
(doze
e) meses
14.5. A execução
o do contrato
o, bem como
o os casos nele
n
omissos, regular-se--ão pelos pre
eceitos de direito
públicco, aplicando
o-se subjetivvamente, os princípios
p
de
e teoria gerall dos contrattos e as dispo
osições de direito
privad
do na forma dos artigos 54 e 55 da Lei
L 8.666/93..
15. DO ADIAME
ENTO, REVO
OGAÇÃO OU
U ANULAÇÃ
ÃO DA PRES
SENTE LICIITAÇÃO:
nteresse porr parte da Ad
dministração Municipal, sem
s
que caib
ba aos particcipantes qualquer
15.1.Ocorrendo in
mação ou ind
denização, poderá
p
ser:
reclam
a) revvogada por razões
r
de intteresse públicco ou anulad
da por ilegalidade esta liccitação, ou
b) ad
diada a abertura desta licitação, ou
c) altterado este in
nstrumento convocatório
c
o, com fixação de novo prrazo.
16. DA
D SUBCON
NTRATAÇÃO
O:
16.1. Fica proibida a subcontrratação em todo ou em parte
p
do obje
eto licitado.
C
S DE PAGAM
MENTO:
17. CONDIÇÕES
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17.1. O pagamen
nto será efe
etuado menssalmente com a apresentação das autorizaçõess de AQUISIIÇÃO
acom
mpanhada da respectiva nota
n
fiscal e mediante da
a documenta
ação necessá
ária a sua liquidação, além da
apressentação de:
Comp
provante de inexistência de débito de
e contribuição junto a Re
eceita Federa
al;
Comp
provante de inexistência de débito de
e contribuição do FGTS.
18. DAS
D
PENALIIDADES
18.1. Com funda
amento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93
3, e neste E
Edital, a CON
NTRATADA ficará
f
d atraso injustificado, in
nexecução pa
arcial ou inexecução tota
al da obrigaçção, sem pre
ejuízo
sujeitta, no caso de
das re
esponsabilida
ades civil e criminal,
c
asse
egurada a prrévia e ampla
a defesa, às seguintes pe
enalidades:
I – ad
dvertência;
II – multa
m
de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do co
ontrato, recolhida no prazzo de 15 (qu
uinze)
dias, contados da
a data da com
municação official;
emporária do
o direito de participar
p
de licitações e impedimento
o de contrata
ar com órgão
os da
III – suspensão te
os;
Administração Pública pelo prrazo de até 2 (dois) anos consecutivo
o de inidone
eidade para
a licitar ou contratar com
c
a Adm
ministração Pública
P
enqu
uanto
IV – declaração
urarem os motivos
m
dete
erminantes da
d punição ou
o até que seja
s
promovvida a reabillitação peran
nte a
perdu
próprria autoridad
de que apliccou a penallidade, que seja conced
dida sempre
e que o licittante ressarrcir a
Administração do
o Município pelos
p
prejuízo
os resultante
es e após de
ecorrido o prrazo da sançção aplicada com
a
base no subitem anterior;
ões de multa
a podem ser aplicadas à CONTRAT
TADA juntam
mente com a de advertê
ência,
18.2. - As sançõ
ensão tempo
orária para liccitar e contra
atar com a Administração
A
o do Contrattante e imped
dimento de licitar
l
suspe
e con
ntratar com a União, Estados,
E
Disttrito Federal e Município
os, desconta
ando-a do pagamento
p
a ser
efetuado.
n execução do contrato
o, cabe a de
eclaração de
e inidoneidad
de para licita
ar ou
18.3. - No caso de fraude na
A
o Pública.
contrratar com a Administraçã
19. DA
D DOTAÇÃ
ÃO ORÇAME
ENTÁRIA:
19.1 - As despessas decorren
ntes da Contratação objjeto deste pregão
p
corre
erão por con
nta das Dota
ações
mentárias:
Orçam
0301
1 SECRETAR
RIA MUNIC
CIPAL DE AD
DMINISTRA
AÇÃO E FIN
NANÇAS
2020
0 Manutenç
ção dos Serrviços Téc. e Admi. da Sec. de Adm
ministração
o e Finança
as
3.3.9
90.39.00 – 0100 – Outtros Serviço
os de Terce
eiros – Pess
soa Jurídica
a
20 – DAS DISPO
OSIÇÕES GERAIS
petente a aprrovação do Pregão
P
e o direito de revo
ogá-la por ra
azões
20.1 – Fica ressallvado à autoridade comp
nte de fato supervenient
s
te, devidame
ente compro
ovado, pertin
nente e suficciente
de interesse públlico decorren
j
tal conduta, devvendo anulá-la por ilegallidade;
para justificar
20.2 – Na contag
gem dos prazzos estabeleccidos neste Edital
E
de Pre
egão, excluir--se-á o dia do
d início e incluirencimento. Se
S este recairr em dias sem expedientte na Prefeitu
ura Municipa
al aqui licitan
nte, o
se-á a data do ve
término ocorrerá no primeiro dia útil subsequente;
ão implica na
a aceitação integral
i
e irrretratável do
os termos de
este Edital e seus
20.3 – Participar deste Pregã
os, bem com
mo a observância dos regulamentos ad
dministrativo
os;
anexo
20.4 – O Pregoe
eiro, no inte
eresse públicco, poderá sanar
s
relevar omissões ou erros pu
uramente forrmais
obserrvados na documentaçã
d
ão e propo
osta, desde que não contrariem
c
a legislação
o vigente e não
comp
prometam a lisura da licitação, se
endo possíve
el a promoçção de diligencia para esclarecer ou
o a
Comp
plementar a instrução do Processo.
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20.5 – A docume
entação apre
esentada parra fins de ha
abilitação e credenciame
ento fará parte dos auto
os da
licitaçção e não será devolvida ao proponen
nte.
20.6 – Quaisque
er esclarecim
mentos sobrre duvidas, eventualmen
nte suscitad
das, relativass as orienta
ações
das no prese
ente pregão, poderão serr solicitados por
p escrito ao
a Pregoeiro,, de segunda
a a sexta feira, no
contid
horárrio de 08:00 às 12:00 horras ou pelo telefone
t
(73)) 3295-2062.
20.7 - As normass disciplinado
oras deste PREGÃO
P
serrão interprettadas em favvor da ampliiação da disputa,
obserrvada a igualdade de oportunidade
o
es entre as proponente
es, sem com
mprometimen
nto do interesse
públicco, da finalid
dade e da seg
gurança dos futuros conttratos dele decorrentes.
20.8 - Os casos omissos
o
no presente Edita
al serão reso
olvidos pelo Pregoeiro
P
co
om assessora
amento da Eq
quipe
poio e com base
b
na legisllação vigente
e.
de Ap

Itanhém, 28 de se
etembro de 2020.
2

omário Teix
xeira Prate
es
Jo
Pregoeirro Oficial
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