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1. PRE~MBULO
1.1. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ipu torna p~blico para
conhecimento de todos os interessados que receber~ e abrir~ no horrio e
datas abaixo indicados, as PROPOSTAS DE PREOS e os DOCUMENTOS
DE HABILITACAO referente ~ licita~~o objeto deste instrumento, para a
escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contrata~~o do objeto
desta licita~~o, com regime de execu~~o indireta, observadas as normas e
condi~es do presente Edital e as disposi~~es contidas na Lei Federal n°
10.520/2002, Lei Federal no 8.666, de 21/06/1993 c/suas posteriores altera~~es,
Lei Complementar n? 123/2006 e suas alterac~es e Decreto Federal n? 10.024,
de 20 de setembro de 2019.

Contrata~~o de servi~os de manuten~~0
preventiva e corretiva em veiculos automotores,
servi~os de borracharia e servI~os de
recapagem e vulcanizac~o de pneus por
Objeto
demanda, da frota de veiculos de diversas
Secretarias, Hospital Municipal Dr. Jos~
Evangelista Oliveira e Autarquia Municipal de
Transito de lpu.
-Unidades Administrativas Gabinete
do
Prefeito,
Secretaria
de
Educa~~0/FME, Secretaria de Sa~de/FMS,
Secretaria
do
Trabalho
e
Assist~ncia
�ocial/FMAS, Seccetaria de Infra-Estrutura,
Secretaria da Cidadania e Seguran~a e
Autarquia Municipal de Tr~nsito de lpu.
Regime de Execu~~o
Indireto
Crit~rio de Julgamento
Menor Pre~o por Lote
Modo de Disputa
Aberto e Fechado
-Esp~cie
Preg~o Eletr~nico
-Local do Preg~o
www.bllcompras.orq.br - Acesso ldentificado
no link "acesso publico"
Data inicio recebimento
06/08/2020 ~s 09:00hs (hor~rio de Brasilia - DF)
das PRO POST AS
Fim
recebimento
das
19/08/2020 as 08:00hs (hor~rio de Brasilia - DF)
PROPOSTAS
Data
e
de
hor~rio
19/08/2020 ~s 08h30min (hor~rio de Brasilia abertura
das
OF)
PROPOSTAS
Data
e
hor~rio
d 4g/08/2020 as 09:00hs (hor~rio de Brasilia - DF)
DISPUTA
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2.1- O Preg~o Eletronico ser~ realizado em sess~o p~blica, por meio da
INTERNET, mediante condi~~es de seguran~a - criptografia e autentica~~o em todas as suas fases atrav~s do Sistema de Preg~o Eletr~nico da Bolsa de
Licitac~es e Leil~es - BLL;
2.2 - Os trabalhos ser~o conduzidos por funcion~rio do ~rg~o licitante,
denominado Pregoeiro, mediante a inser~~o e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo eletronico de compras constante da
p~gina eletr~nica: www.bllcompras.orq.br.
2.3 - A Prefeitura Municipal de lpu utilizar~ o sistema de compras eletr~nicas
da Bolsa de Licita~~es & Preg~es.

3. OBJETO
3.1. A presente licita~~o tem por objeto a Contratac~o de servi~os de
manuten~~o preventiva e corretiva em veiculos automotores, servicos de
borracharia e servi~os de recapagem e vulcaniza~~o de pneus por demanda,
da frota de veiculos de diversas Secretarias, Hospital Municipal Dr. Jose
Evangelista Oliveira e Autarquia Municipal de Tr~nsito de lpu, de
conformidade com as exig~ncias deste Edital e especificac~es contidas em
seus Anexos.

Anexo I- Termo de Referencia;
Anexo II -Modelo da Proposta de Pre~os;
Anexo III - Modelo de Declara~~es;
Anexo IV - Modelo Declarac~o de ME (Microempresa) Ou EPP (Empresa de
Pequeno Porte);
Anexo V- Minuta Contratual.
3.2. 0 contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua
assinatura e sua vig~ncia ser~ de 12 (doze) meses.
3.3. As obriga~~es decorrentes da presente licita~~o ser~o formalizadas
mediante lavratura do respectivo contrato, subscrita pelo Municipio, atrav~s
da Secretaria Gestora, representada pelo Ordenador de Despesa, e o(s)
licitantes) vencedor (es), que observara os termos, da Lei n° 8.666/93 e da Lei
n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.

4. FORMALIZAC~O DE CONSULTAS
4.1. Observado o prazo legal, o licitante poder~ formular consultas pore-mail
licitacaoipu@gmail.com, ou por telefone (88) 3683 2021, informando o
numero da licita~~o.
4.2. Para consultas/suporte t~cnico, o licitante dever~ formular via e-mail
"contato@bll.org.br" ou atrav~s do telefone (41) 3097 4600 / 3042 9909 / 3091
9654, informando o n~mero da licitac~0.
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5. DA APRESENTAC~O DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAC~O
5.1. O fornecedor dever~ observar as datas e os hor~rios limites previstos
para o envio da proposta, atentando tamb~m para a data e hor~rio de inicio
da disputa.
5.2. O licitante ser respons~vel formalmente pelas transa~~es efetuadas em
seu name, assumindo coma firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou par seu representante, n0
cabendo ao provedor do sistema ou ao rg~o promotor da licitac~0
responsabilidade par eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha
(art. 19, III, Decreto n° 10.024/2019) .
5.3. Incumbir~ ainda
licitante acompanhar as opera~~es no sistema
eletrnico durante o processo licitatrio, responsabilizando-se pelo onus da
perda de neg6cios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou se sua desconex~o (art. 19, IV Decreto n° 10.024/2019).
5.4. A participac~o no Preg~o dar-se-~ por meio de chave de identifica~~o e a
sen ha de acesso (art. 19, VI e IV, Decreto n° 10.024/2019).
5.5. Aps a divulga~~o do edital no sitio eletr~nico, os licitantes
encaminhar~o, exclusivamente par meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilita~~o exigidos no edital, proposta com a descri~~o do
objeto ofertado e o pre~o, at~ a data e o horrio estabelecidos para abertura
da sess~o pblica, preferencialmente em formato"pdf', em ~tima qualidade de
resolu~~o, sob pena de desclassifica~~0.
5.5.1. Os pre~os devem ser cotados em moeda nacional, devendo incluir
todos os custos necessarios para o atendimento do objeto desta licita~~o,
bem como todos os impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciarios,
fiscais, comerciais, fretes, garantia, seguros, deslocamentos de pessoal, e de
quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta
ou indiretamente sobre a execu~~o do objeto, constantes da proposta de
pre~os, abrangendo assim todos os custos necessarios execu~~o do objeto
em perfeitas condi~~es durante o prazo do contrato.
5.5.2. A validade da proposta ser~ de, no minima, 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data da sess~o do Preg~0.
5.5.3. Os licitantes poder~o retirar ou substituir as propostas e os documentos
de habilita~~o por ele apresentadas at~ a abertura da sess~o p~blica.
5.6. Na etapa de apresenta~~o da proposta e dos documentos de habilita~~0
pelo licitante, observado o disposto no item 5.5 n~o haver~ ordem de
classificac~o das propostas, o que ocorrer~ somente aps os procedimentos
do julgamento e negocia~o da proposta de pre~os.
5.7. Os documentos que comp~em a proposta e a habilita~~o do licitante
melhor classificado somente ser~o disponibilizados para avalia~~o do
pregoeiro e para acesso publico aps o encerramento do envio de lances.

~

~

A

'°'

zeIPu

GOVl!RNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
5.7.1. 0 Pregoeiro podera solicitar documentos complementares
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a proposta e

~ habilita~~o, quando necessarios ~ confirmaco daqueles exigidos no edital e
j~ apresentados, que ser~o encaminhados pelo licitante melhor classificado
ap~s o encerramento do envio de lances, no prazo de at~ 03 (tr~s) horas.
5.7.1.1. Quando se tratar de documentos complementares, os licitantes
dever~o encaminhar as informa~~es para o email licitacaoipu@gmail.com,
preferencialmente em formato "pdf', em ~tima qualidade de resolu~~o.
5.8. A apresenta~~o da proposta implicar~ plena aceita~~o, por parte da
proponente, das condi~~es estabelecidas neste Edital e seus anexos.
5.9. Ap~s a an~lise ser~o desclassificadas com base no art. 48, le ll da Lei n°
8.666/93, as propostas que:
5.9.1. Apresentarem pre~os excessivos ou manifestamente inexequiveis,
assim considerados aqueles que n~o venham a ter demonstrada a sua
viabilidade atrav~s de documenta~o que comprove que os custos dos
equipamentos n~o coerentes com os de mercado/com a execu~o do objeto.
5.9.2. N~o atenderem ~s exig~ncias contidas neste Edital.
6. REFER~NCIA DE TEMPO
6.1. Todas as refer~ncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sess~0
Publica observar~o obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa
forma, ser~o registradas no sistema eletr~nico e na documentac~o relativa a0
certame.
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7. CONDICES PARA PARTICIPAC~O
7.1 Poder~o participar desta Licita~o qualquer firma individual ou sociedade,
regularmente estabelecida no Pais, que seja especializada no objeto desta
licita~~o e que satisfa~a todas as exig~ncias, especifica~~es e normas
contidas neste Edital e seus Anexos;
7 .2- Estar~o impedidos de participar de qualquer fase do processo os
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situa~~es a seguir:
a) Estejam cumprindo a penalidade de suspens~o temporaria imposta pela
Prefeitura Municipal de lpu;
b) Sejam declarados inidneos impedidas de licitar e contratar com a
Administrac~0;
c) Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com
idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na
condi~~o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
d) Sob forma de cons~rcio, qualquer que seja sua constitui~o;
e) Que tenham em comum ou mais s6cios constas e/ou pressupostos com
procura~0;
f) Sob processo de dissoluc~o, fus~o, cis~o, incorpora~~o e liquidac~o;
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g) Servidor p~blico ou empresas cujos dirigentes socios ou componentes de
seu quadro t~cnico sejam funcionarios ou empregados publicos da
Administra~~o P~blica de lpu, direta ou indireta;
h) Empresas n~o autorizadas a prestar servi~os no pais;
i) Cujo estatuto ou contrato social, n~o inclua no objetivo social da licitante,
atividade compativel com o objeto do certame.

•

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
8.1. O certame ser~ conduzido pelo Pregoeiro, que ter~, em especial, as
seguintes atribui~~es:
a) conduzir a sess~o p~blica;
b) receber, examinar e decidir as impugna~~es e os pedidos de
esclarecimentos ao edital e aos anexos, al~m de poder requisitar subsidios
formais aos respons~veis pela elabora~~o desses documentos;
c) verificar a conformidade da proposta em rela~~o aos requisitos
estabelecidos no edital;
d) coordenar a sess~o pblica e o envio de lances;
e) verificar e julgar as condi~~es de habilita~~0;
f) sanear erros ou falhas que n~o alterem a subst~ncia das propostas, dos
documentos de habilitac~o e sua validade juridica;
g) receber, examinar e decidir os recursos e encaminh~-los
autoridade
competente quando mantiver sua decis~o;
h) indicar o vencedor do certame;
i} adjudicar o objeto, quando n~o houver recurso;
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
I) encaminhar o processo devidamente instruido
autoridade competente e
propor a sua homologa~~0.
8.1.1. O Pregoeiro poder~ solicitar manifesta~~o t~cnica da assessoria ou de
outros setores do ~rg~o ou da entidade, a fim de subsidiar sua decis~0.
8.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRNICAS
8.3. Para participar dos processes de compras da Prefeitura Municipal de lpu,
os interessados dever~o obter, da institui~o Bolsa de Licita~es e Leil~es BLL, atrav~s do site www.bll.org.br, de forma gratuita, a senha de acesso
pessoal ao sistema de compras eletr6nicas. 0 processo de credenciamento
sera iniciado pelo licitante, no enderec;:o retrocitado. 0 credenciamento junto
ao provedor do sistema poder~ ocorrer no prazo maximo de at~ 24 (vinte e
quatro) horas, visando garantir ao fornecedor, tempo h~bil para obten~~o da
senha de acesso.
8.4. As pessoas juridicas ou firmas individuais dever~o credenciar
representantes, mediante a apresenta~o de procura~~o por instrumento
p~blico ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular
lances de pre~os e praticar todos os demais atos e opera~es nos sistemas
de compras eletr6nicas utilizados pela Prefeitura.
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8.5. Em sendo socio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa
proponente, devera apresentar c6pia do respective Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expresses seus poderes para exercer direitos e
assumir obriga~~es em decorr~ncia de tal investidura.
8.6. A chave de identificac~o e a senha ter~o validade de 01 (um) ano e
poder~o ser utilizadas em qualquer preg~o eletronico, salvo quando
canceladas por solicita~~o do credenciado ou por iniciativa da Prefeitura,
devidamente justificado.
8.7.
de exclusiva responsabilidade do usu~rio o sigilo da senha, bem como
seu uso em qualquer transac~o efetuada diretamente ou por seu
representante, n~o cabendo a Prefeitura Municipal de lpu a responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
8.8. 0 credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao
sistema eletr~nico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a
presun~~o de capacidade t~cnica para realizac~o das transa~~es inerentes a0
preg~o eletrnico.
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8.9. PARTICIPAC~O DOS LICITANTES
8.10. A participac~o no Preg~o Eletronico se dar~ por meio da digita~o da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de pre~os e documentos de habilita~~0,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario
limite estabelecidos.
8.11. 0 encaminhamento de proposta pressup~e o pleno conhecimento e
atendimento as exigencias de habilita~~o previstas no Edital. O fornecedor
ser~ respons~vel por todas as transa~es que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletr6nico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
8.12. Caber~ ao fornecedor acompanhar as opera~~es no sistema eletronico
durante a sess~o p~blica do preg~o, ficando respons~vel pelo ~nus
decorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex~0.
8.13. ABERTURA DO PROCESSO LICITATRIO
8.14. A partir do hor~rio previsto no edital, a sess~o publica na internet ser~
aberta pelo Pregoeiro.
8.15. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverao
estar conectados ao sistema para participar da sess~o de lances. A cada
lance ofertado o participante ser~ imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo hor~rio de registro e valor.
8.16. O Pregoeiro verificar~ as propostas apresentadas e desclassificar~
aquelas que n~o estejam em conformidade com os requisites estabelecidos
no edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
8.16.1. A desclassifica~~o da proposta ser~ fundamentada e registrada no
sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.
8.17. Somente as propostas classificadas pelo Pregoeiro participar~o da
etapa de envio de lances.
8.18. S~ ser~o aceitos lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance
que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
8.19. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dar~ inicio
fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poder~o encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletr~nico.
8.19.1. 0 licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e
do valor consignado no registro.
8.19.2. Os licitantes poder~o oferecer lances sucessivos, observados o
horario fixado para abertura da sess~o p~blica e as regras estabelecidas no
edital.
8.19.3. 0 licitante somente poder~ oferecer valor inferior ao ultimo lance por
ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo
minimo de diferen~a de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidir~ tanto em rela~~o aos lances intermediarios quanto em rela~~o a0
lance que cobrir a melhor oferta.
8.19.4. N~o ser~o aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecer~ aquele
que for recebido e registrado primeiro.
8.19.5. Durante a sess~o p~blica, os licitantes ser~o informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifica~~o do licitante.
8.20. Sera adotado para o presente Edital, o modo de disputa "Aberto e
Fechado".
8.20.1. Os licitantes apresentar~o lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.
8.20.2. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da
sess~o p~blica ter~ dura~~o de quinze minutos.
8.20.2.1. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhar
o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de ate
dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepc~o de lances sera
automaticamente encerrada.
8.20.2.2. Encerrado o prazo de que trata o item anterior, o sistema abrir a
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores ate dez por cento superiores aquela possam ofertar um
lance final e fechado em at~ cinco minutos, que ser~ sigiloso at~ o
encerramento deste prazo.
8.20.2.3. Na aus~ncia de, no minimo, 03 (tr~s) ofertas nas condi~~es de que
trata o item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem
de classificac~o, at~ o maximo de 03 (tr~s), poder~o oferecer um lance final e
fechado em at~ cinco minutos, que ser~ sigiloso at~ o encerramento do prazo.
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8.20.2.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 8.19.2 e 8.19.3, o
sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.
8.20.2.5. Na aus~ncia de lance final e fechado classificado nos termos dos
itens 8.19.2 e 8.19.3, haver~ o reinicio da etapa fechada para que os demais
licitantes, at~ o maximo de 03 (tr~s), na ordem de classificac~o, possam
ofertar um lance final e fechado em at~ cinco minutos, que ser~ sigiloso at~ o
encerramento deste prazo, observado, ap~s esta etapa, o disposto nos itens
8.19 .4 deste Edita I.
8.20.2.6. Na hip6tese de n~o haver licitante classificado na etapa de lance
fechado que atenda ~s exigencias para habilita~~o, o Pregoeiro poder~,
auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da
etapa fechada, nos termos do disposto no item 8.19.5 deste Edital.
8.21. A HABILITA~~O FAR-SE-~ COM A VERIFICAC~O DOS
DOCUMENTOS ADIANTE RELACIONADOS, DENTRO DOS SEUS
RESPECTIVOS
PRAZOS
DE
VALIDADE
SOB
PENA
DE
DESCLASSIFICAC~O:
8.22. Registro Comercial, no caso de empres~rio individual, no registro
pblico de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da
licitante ser a sucursal, filial ou ag~ncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averba~~o no registro da Junta onde tem sede a matriz.
8.23. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Aditivos/Consolidado em
vigor devidamente registrado no registro p~blico de empresa mercantil da
Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de
sociedades por a~~es, acompanhado de documentos de elei~~o de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou ag~ncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbaco no registro da
Junta onde tern sede a matriz.
8.24. Inscri~~o do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples -exceto
cooperativas - no Cart6rio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada
de prova da diretoria em exercicio; devendo, no caso da licitante ser a
sucursal, filial ou ag~ncia, apresentar o registro no Cart~rio de Registro das
Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averba~~o no Cart~rio onde
tern sede a matriz.
8.25. Decreto de Autoriza~~o, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e Ato de Registro de Autoriza~~o para
Funcionamento expedido pelo ~rg~o competente, quando a atividade assim o
exigir.
8.26. Documento de ldentidade (com foto) do(s) s6cios) (Autenticados).
8.27. Inscri~o no Cadastro Nacional de Pessoa Fisica "CPF" do(s) socio(s)
8.30. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.31. Prova de inscri~~o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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8.32. Prova de inscric~o no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
conforme o caso, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
8.33. Provas de regularidade, em plena validade, para com:
8.34. Fazenda Federal (consistindo em Certid~o Conjunta Negativa de D~bito
quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni~o (PGFN);
8.35. Fazenda Estadual (Certid~o Negativa de tributo estadual do domicilio da
licitante);
8.36. Fazenda Municipal (Certid~o Negativa de D~bitos Municipais) do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
8.37. Fundo de Garantia por Tempo de Servi~o - FGTS;
8.38. Justi~a do trabalho (Certid~o Negativa de D~bitos Trabalhistas - CNDT).
8.39. As microempresas e empresas de pequeno porte dever~o apresentar
toda a documenta~~o exigida para efeito de comprova~~o de regularidade
Fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri~~o;
8.39.1. Havendo alguma restri~o na comprova~~o da regularidade fiscal e
trabalhista, ser~ assegurado o prazo de 05 (cinco) dias ~teis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogveis por igual periodo, a crit~rio do Pregoeiro, para a
regulariza~~o da documentac~o e emiss~o de eventuais certides negativas
ou positivas com efeito de certid~o negativa;
8.39.2. A n~o-regularizac~o da documenta~~o no prazo estabelecido implicar~
decad~ncia do direito contrata~~o, sem prejuizo das san~es previstas no
art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo facultada a convoca~~o dos licitantes
remanescentes, na(s) ordem de classificac~o, para a assinatura do contrato
ou a revoga~~o da licita~~o, ou item, conforme o caso.
8.40. RELATIVA QUALIFICAC~O ECONOMICO-FINANCEIRA:
8.41. CERTID~O NEGATIVA DE FAL~NCIA expedida pelo distribuidor
Judicial da Circunscri~~o da sede da proponente.
8.42. Balanco Patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo
representante da empresa, e demonstrac~es do ltimo exercicio social, exigiveis e
apresentadas na forma da lei;
a1) Entende-se por "forma da lei" o seguinte:
guando S.A,balan~o patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e
par~grafo 5°, da Lei Federal N' 6.404/76);
guando outra forma societaria, balan~o acompanhado de cpia do termo de
abertura e de encerramento do Livro Di~rio do qual foi extraido (artigo 5°,
paragrafo 2°, do Decreto-lei N° 486/69), autenticado pelo ~rg~o competente
do Registro do Com~rcio;
a2) sociedades constituidas h~ menos de ano poder~o participar do torneio
apresentando o balano de abertura (observada a alinea a1), assinado por
contabilista habilitado e pelo representante da empresa;
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8.43. As empresas optantes pelo regime de tributac~o sobre o lucro
real/presumido, atrav~s da escritura~o digital SPED (ECD), conforme dispoe
os art. 3° da Instru~~o Normativa RFB n. Instruc~o Normatiya RFB 'n? 1594
de 01 de dezembro de 2015 da Receita Federal do Brasil. Ficando a exigencia
de apresenta~~o do Balano Patrimonial do ~ltimo exercicio social, a ser
apresentado no prazo que determina o art. 5° da Instru~~o Normativa RFB,
bem como o que determina a Jurisprud~ncia no Ac~rd~o TCU n? 2.669/2013
de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
8.44. Certid~o de Regularidade do Profissional do contador responsavel,
emitido pelo brg~o competente.
8.45. As empresas consideradas ME e EPP optantes pelo Simples Nacional
est~o dispensadas da apresentac~o do Balano desde que comprovem tal
situa~o.
8.46. RELATIVA QUALIFICA~O T~CNICA:
8.47. Atestado fornecido por pessoa juridica de direito p~blico ou privado com
identificac~o do assinante, firma reconhecida em cart~rio, comprovando que a
licitante prestou servicos compativeis com o objeto desta licita~~0.
8.49. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAC~O:
8.50. Declara~~o de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao incise Ill, do artigo 7°, da
Constitui~~o Federal, n~o emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condic~o de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
8.51. Declara~~o expressa de integral concord~ncia com os termos deste
edital e seus anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital.
8.52. A documenta~~o constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
de lpu (se houver) dever~ tamb~m se encontrar dentro do prazo de validade e
atender ao disposto neste edital.

~

9. CRIT~RIOS DE JULGAMENTO
9.1. Para julgamento e classificac~o das propostas ser~ adotado o crit~rio de
MENOR PRECO POR LOTE. A especifica~~o da proposta dever~ atender
fielmente ao solicitado no edital e seus anexos, e os pre~os dever~o ser
expressos em reais, com no m~ximo de 02 (duas) casas decimais aps a
virgula.
9.1.1. Analisada a aceitabilidade dos pre~os obtidos, o Pregoeiro, divulgar~ o
resultado de julgamento das propostas de pre~os.
9.1.2. 0 sistema ordenar~ automaticamente as propostas classificadas pelo
Pregoeiro e somente estas participar~o da etapa de lances.
9.1.3. Na elabora~o da proposta, o pre~o cotado poder~ ultrapassar o limite
m~ximo discriminado no mapa de pre~os constante no processo
administrative que deu origem e este edital, entretanto, na fase de lances, o
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lance final, dever~ atingir pre~o igual/inferior ao limite m~ximo constante no
referido mapa de pre~os.
9.1.4. Se a proposta ou o lance de menor pre~o n~o for aceit~vel ou se o
licitante desatender as exig~ncias habilitat~rias o Pregoeiro examinar~ a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo ~ sua habilita~~o, na ordem de classificac~o, e assim,
sucessivamente, at~ a apura~~o de uma proposta ou lance que atenda a0
edital.
9.1.5. Ocorrendo a situa~~o a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro
poder~ negociar com o licitante para que seja obtido pre~o melhor.
9.1.6. O licitante n~o poder~ cotar proposta com quantitativos de item inferior
ao determinado por este edital.
9.1.7. Caso ocorra alguma desclassifica~o, esta dever~ ser fundamentada e
registrada no sistema.
9.2. O pre~o proposto dever~ contemplar todos os encargos (obriga~~es
sociais, impostos, taxas, etc.) e despesas necessarias ~ execu~~o do objeto
da licita~~0.
9.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sess~o p~blica, o Pregoeiro
devera encaminhar, pelo sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor pre~o, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negocia~~o em condi~~es diferentes das previstas no edital.
9.3.1. A negocia~~o ser~ realizada por meio do sistema e poder~ ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.3.2. Encerrada a etapa de negocia~o de que trata o item anterior, o
Pregoeiro examinar~ a proposta classificada em primeiro lugar quanto ~
adequa~~o ao objeto e ~ compatibilidade do pre~o em rela~~o ao m~ximo
estipulado para contrata~~o no edital, observado o crit~rio de julgamento das
propostas e documentos de habilitaco apresentados, inclusive quanto a0s
documentos complementares, se for o caso.
9.4. ETAPA DE LANCES
9.4.1. O Pregoeiro dar~ inicio ~ etapa competitiva no horrio previsto no
pre~mbulo deste edital, quanto, ent~o, os licitantes poder~o encaminhar
lances.
9.5. Para efeito de lances, sera considerado o valor do lote.
9.5.1. Os licitantes poder~o ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao
seu ~ltimo lance registrado no sistema.
9.5.2. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que
for recebido e registrado em primeiro, lugar.
9.6. O sistema n~o identificar~ o autor dos lances do Pregoeiro, nem a0s
demais participantes.
9.7. Havendo mais de um lote na licita~~o, o Pregoeiro poder~ indicar os lotes
para ~s disputas simultaneas.
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9.8. No caso de desconex~o entre o Pregoeiro e o sistema no decorrer da
etapa competitiva, o sistema poder~ permanecer acessivel ~ recep~~o dos
lances, retornando o pregoeiro, quando possivel, sem prejuizos dos atos
realizados.
9.9. Quando a desconex~o do sistema eletr~nico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sess~o p~blica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apos a comunica~~o do fato a0s
participantes, no sitio eletr~nico utilizado para divulgac~o.
9.10. Ap~s a etapa de envio de lances, haver~ a aplica~~o dos crit~rios de
desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, seguido da aplica~~o do crit~rio estabelecido no S 2°
do art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993, se n~o houver licitante que atenda ~
primeira hip6tese.
9.10.1. Os crit~rios de desempate ser~o aplicados nos termos do lote anterior,
caso n~o haja envio de lances ap6s o inicio da fase competitiva.
9.10.2. Na hip6tese de persistir o em pate, a proposta vencedora sera
sorteada pelo sistema eletr6nico dentre as propostas empatadas.
9.11. No sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, na forma do subitem anterior, ser~o convocadas as
remanescentes que por ventura se enquadrem nessas categorias e cujas
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condi~~o, na
ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito;
9.12. No caso de equival~ncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no limite
estabelecido no caput desta condi~~o sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;
9.13. O Pregoeiro poder~ solicitar documentos que comprovem o
enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de
pequeno porte.
9.14. N~o havendo manifesta~~o do licitante, o sistema verificar~ a exist~ncia
de outro em situa~~o de empate, realizando o chamado de forma autom~tica.
N~o havendo outra situac~o de empate, o sistema emitir~ mensagem,
cabendo o Pregoeiro dar por encerrada a disputa do lote.
9.15. O sistema informar~ a proposta de menor pre~o ao encerrar a fase de
disputa.
9.16. Aps o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poder~
encaminhar pelo sistema eletr6nico contraproposta diretamente ao licitante
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido pre~o
melhor, bem assim decidir sobre sua aceita~~0.
9.17. Em caso de desclassificac~o da proposta, ou se a empresa desatender
~s exig~ncias habilitatorias, o fornecedor ser~ desclassificado, e poder~o ser
convocados outros fornecedores subsequentes, pela ordem de classificac~o
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dos pre~os, at~ a obten~~o de uma proposta que atenda aos requisitos
t~cnicos do edital.
10. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAC~ES E RECURSOS
10.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatrio ser~0
enviados o Pregoeiro, at~ tr~s dias teis anteriores data fixada para abertura
da sess~o pblica, por meio eletr~nico.
10.1.1. 0 Pregoeiro responder~ a0s pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias ~teis, contado da data de recebimento do pedido, e poder requisitar
subsidios formais aos responsveis pela elaborac~o do edital e dos anexos.
10.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos ser~o divulgadas pelo
sistema e vincular~o os participantes e a administra~~0.
10.2 DA IMPUGNAC~O
10.2.1. Qualquer pessoa poder~ impugnar os termos do edital do preg~o, por
meio eletr~nico, at~ tr~s dias ~teis anteriores data fixada para abertura da
sess~o pblica.
10.2.2. A impugna~~o no possui efeito suspensivo e caber~ o Pregoeiro,
auxiliada pelos responsveis pela elaborac~o do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugna~~o no prazo de dois dias teis, contado do data de
recebimento da impugna~~o.
10.2.3. A concess~o de efeito suspensivo
impugna~~o ~ medida
excepcional e devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitac~0.
10.2.4. Acolhida a impugna~~o contra o edital, ser~ definida e publicada nova
data para realiza~~o do certame.
10.3. DOS RECURSOS
10.3.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante o prazo
concedido na sess~o publica, de forma imediata, em campo proprio do
sistema, manifestar sua inten~~o de recorrer.
10.3.2. As raz~es do recurso dever~o ser apresentadas no prazo de tr~s dias
10.3.3. Os demais licitantes Ficar~o intimados para se desejarem apresentar
suas contrarraz~es no prazo de tr~s dias, contado da data final do prazo do
recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensveis defesa
dos seus interesses.
10.3.4. A aus~ncia de manifestac~o imediata e motivada do licitante quanto
intenc~o de recorrer, importar~ na decad~ncia desse direito, e o pregoeiro
estar~ autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
10.3.5. O acolhimento do recurso importar~ na invalida~~o apenas dos atos
que n~o podem ser aproveitados.
10.4. N~o ser~o conhecidas as impugna~es, pedidos de esclarecimentos e
os recurses apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante n~o habilitado legalmente para responder pelo proponente.
10.5. N~o ser concedido prazo para impugna~~es, pedidos de
esclarecimentos e os recurses sabre assuntos meramente protelat6rios.
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10.6. As impugna~~es, pedidos de esclarecimentos e os recursos dever~o ser
apresentadas atrav~s do e-mail "licitacaoipu@gmail.com", informa~~es esta
preferencialmente em formato "pdf' em tima qualidade de resolu~~0.
10.6.1. Quaisquer pedido de esclarecimento, impugna~~o e/ou recurso,
devera ser encaminhado o pregoeiro, e assinado por pessoa devidamente
habilitada, devendo tais condi~~es serem juntadas nos autos da pea
apresentada.
11. DAS SANCES ADMINISTRATIVAS
11.1. Na hip6tese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer
das obriga~~es definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o
complementem, ser~o aplicadas, sem prejuizo das san~~es previstas na Lei
n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
11.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, nao
mantiver a Carta Proposta, falhar ou fraudar na execu~~o do contrato,
comportar-se de modo inid~neo ou cometer fraude fiscal, ficar~ impedido de
licitar e contratar com o Municipio de lpu e ser~ descredenciado no Cadastro
da Prefeitura de lpu pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de
aplica~~o das seguintes multas e das demais comina~~es legais:
I- multa de ate 10% ( dez por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documenta~~o falsa exigida para o certame;
b) n~o manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execu~~o do contrato;
d) comportar-se de modo inid6neo;
11.1.2. Multa moratoria de 0,3% (tr~s d~cimos por cento) do valor do pedido,
por dia de atraso na entrega de qualquer objeto registrado solicitado,
contados do recebimento da ordem de servico no endere~o constante do
cadastro ou da Ata, at~ o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
11.1.3. Multa morat6ria de 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido, na
hip6tese de atraso superiora 30 (trinta) dias no fornecimento do bem
requisitado;
11.2. Na hip~tese de ato ilicito, outras ocorr~ncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento da prestac~o de servico/fornecimento/entrega
dos bens, as atividades da administra~~o, desde que n~o caiba a aplicaco
de san~~o mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer
das obriga~es definidas neste instrumento, no contrato ou em outros
documentos que o complementem, n~o abrangidas nos subitens anteriores,
ser~o aplicadas, sem prejuizo das demais san~es previstas na Lei n°
8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n° 10.520/02, as seguintes penas:
11.2.1. Advert~ncia;
11.2.2. multa de ate 5% (cinco par cento) sobre o valor contratado;
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11.3. 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificac~o ou decis~o do recurso, por
meio de Documento de Arrecada~~o Municipal - DAM.
11.3.1. Se o valor da multa n~o for pago, ou depositado, ser~
automaticamente descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.
11.3.2. Em caso de inexistencia ou insufici~ncia de cr~dito do licitante, o valor
devido ser~ cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do
Municipio e cobrado mediante processo de execuc~o fiscal, com os encargos
correspondentes.
11.4. As partes se submeter~o ainda as demais san~~es impostas nos artigos
86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento
convocat6rio.
11.5. A falta dos bens no poder~ ser alegada como motivo de for~a maior e
n~o eximir~ a Contratada das penalidades a que est~ sujeita pelo no
cumprimento das obriga~~es estabelecidas neste contrato.
11.6. Ap6s o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as
multas pecuniarias previstas neste Instrumento ser~o descontadas de
qualquer cr~dito existente no Municipio em favor da Contratada ou cobradas
judicialmente, na inexistencia deste.
11.7. As partes se submeter~o ainda as demais sang~es impostas nos artigos
86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento
convocat6rio.
12. DA ADJUDICAC~O E DA HOMOLOGAC~O
12.1. A adjudica~~o dar-se-~ pelo pregoeiro quando n~o ocorrer interposio
de recursos. Caso contrario, a adjudicac~o ficar~ a cargo da autoridade
competente.
12.2. A homologa~~o da licita~~o ~ de responsabilidade da autoridade
competente e so poder~ ser realizada depois da adjudicac~o do objeto ao
vencedor.
12.3. No caso de Interposi~~o de recurso, sendo a adjudica~~o da
compet~ncia do titular da origem desta licita~~o, decidido o recurse, este
homologar~ o julgamento do pregoeiro e adjudicar~ o objeto ao vencedor.
12.4. O titular da origem desta licita~~o se reserva ao direito de n~0
homologar ou revogar o presente processo por razoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante
fundamenta~~o escrita.
13. FORMALIZAC~O DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
13.1. O proponente vencedor ter~ o prazo de at~ 05 (cinco) dias ~teis,
contado a partir da convocaco, para assinar o Contrato, podendo este prazo
ser prorrogado, desde que apresentada as devidas justificativas.
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13.2. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o contrato
dentro do prazo estabelecido sujeitar~ multa de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, ainda, a concorrente
aplica~~o da penalidade de suspens~o
temporaria pelo prazo estabelecido pela administraco p~blica.
13.3. No ato da contrata~~o, o proponente vencedor dever~ apresentar
documento (documentos de identidade, contrato social ou outro equivalente,
procurao esta devidamente reconhecido em cart6rio, que habilite o seu
representante a assinar o contrato em nome da empresa (se for o caso);
13.4. Quando o licitante vencedor n~o apresentar situa~~o regular, no ato da
assinatura do contrato, ser verificada a aceitabilidade da proposta e a
habilitaco de outro licitante, observada a ordem de classifica~o, e assim
sucessivamente, at~ a apura~~o de uma proposta que atenda ao edital, sendo
o respectivo licitante declarado vencedor, a ele adjudicado o objeto do
certame e convocado para celebrar o contrato, sem prejuizo da aplica~o das
sanes cabiveis.
13.5. Homologada a licita~~o pela autoridade competente, a Prefeitura
Municipal convocar~ o licitante vencedor para assinatura do contrato
correspondente, consoante prazos e condi~es de entrega descritos nos
anexos deste edital.
13.6. As obriga~~es decorrentes da presente licita~~o ser~o formalizadas por
temo de contrato especifico, celebrado entre o municipio, representado pelo
(a) ordenador (a) de despesas, doravante denominado Contratante, e a
licitante vencedora, doravante denominada Contratada, que observara os
termos da Lei n° 8.666/93 e suas altera~~es posteriores, deste edital e demais
normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame pr~vio da assessoria
juridica do Municipio de lpu-CE.
13.7. Se a licitante vencedora n~o assinar o Termo de contrato no prazo
estabelecido ~ facultado ao (~) ordenador (a) de despesas convocar as
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificac;:ao final das
propostas, para faz~-lo em igual prazo e nas mesmas condi~~es propostas
pela primeira classificada, inclusive quanto aos pre~os, ou revogar a licita~~o;
13.8. A licitante adjudicataria se obriga a manter, durante toda a execu~~o do
contrato, em compatibilidade com as obriga~es assumidas, todas as
condi~~es de habilita~~0;
13.9. O termo de contrato s6 podera ser alterado em conformidade com o
disposto no art. 65 da lei n° 8. 666/93 e suas alterac;:oes posteriores;
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14. DO PAGAMENTO E DA DOTA~~O OR~AMENT~RIA
14.1. O pagamento ser~ feito na propor~~o da execu~~o do servi~o, segundo as
ordens de servios expedidas pela contratante, de conformidade com as notas
fiscais/faturas devidamente atestadas, acompanhada da comprova~~o da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, FGTS e
Trabalhista atrav~s da Certid~o Negativa de D~bitos Trabalhistas perante a
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Justi~a do Trabalho, emitida na formada Lei n° 12.440/2011. Em original ou em
fotocpia, todas atualizadas, observadas as condi~~es da proposta.
14.2 - O pagamento ser~ efetuado em at~ 30 (trinta) dias ap~s o
encaminhamento da documenta~~o tratada neste subitem, observadas as
disposi~~es editalicias, atrav~s de cr~dito na Conta Banc~ria do fornecedor ou
atrav~s de cheque nominal.
14.3 -- As despesas referentes a este prego correr~o por conta da(s)
dota~~o(~es)
or~ament~ria(s):
Gabinete
do
Prefeito
sob
o
n°
0201.04.122.0007.2.002.3.3.90.39.00, Secretaria de Educa,~0/FME
Manuten~~o das Atividades da Secretaria de Educa~o - Recursos Ordin~rios
sob o n° 0601.12.361.0042.2.011.3.3.90.39.00; Secretaria de Educa~~0/FMEManuten~~o da Educa~o B~sica - Recursos Vinculados sob o n°
0601.12.361.0022.2.010.3.3.90.39.00; Secretaria de Educa~~0/FME
Manuten~~o do Programa Transporte Escolar do Ensino M~dio - Recursos
Vinculados sob o n° 0601.12.362.0042.2.016.3.3.90.39.00; Secretaria de
Educa~~o/FUNDEB - Manuten~~o do Ensino Fundamental FUNDEB 40% Recurses Vinculados sob o n° 0602.12.361.0048.2.029.3.3.90.39.00;
Secretaria de Sade/FMS - Manuten~o das Atividades da Secretaria de
Sa~de - Recursos Ordin~rios sob o n° 0701.10.122.0033.2.033.3.3.90.39.00,
Secretaria de Sa~de/FMS - Manuten~~o da Aten~~o B~sica em Sa~de
Recurses Vinculados sob o n° 0701.10.301.1001.2.035.3.3.90.39.00,
Secretaria de Sa~de/FMS - Manuten~~o do Hospital Municipal - Mac
Recurses Vinculados sob o n° 0701.10.302.0025.2.039.3.3.90.39.00,
Secretaria de Sade/FMS - Manuten~~o da Vigil~ncia em Sa~de - Recursos
Vinculados sob o n° 0701.10.304.0036.2.043.3.3.90.39.00, Secretaria do
Trabalho e Assist~ncia Social/FMAS - Gest~o do Programa Bolsa Familia
IGD/PBF
Recurses
Vinculados
sob
o
n°
0802.08.244.0028.2.054.3.3.90.39.00,
Secretaria
de
lnfra-Estrutura
Manuten~~o das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura - Recursos
Ordin~rios sob o n° 0901.04.122.0009.2.070 - 3.3.90.39.00, Secretaria de
Infra-Estrutura - Manuten~~o da Limpeza Urbana - Recursos Ordinarios sob o
n° 0901.15.452.0066.2.071 - 3.3.90.39.00, Secretaria da Cidadania e
Seguran~a - Manuten~~o da Secretaria da Cidadania e Seguran~a - Recursos
Ordin~rios sob o n° 1901.06.122.0124.2.096 - 3.3.90.39.00 e Autarquia
Municipal de Transite sob o n° 1601.04.122.0066.2.089- 3.3.90.39.00, fonte:
Vinculados e Pr6prios
15.REAJUSTAMENTO
15.1 Os pre~os oferecidos ser~o irreajust~veis pelo periodo inferior a 12 (doze)
meses.
16. DISPOSIC~ES FINAIS
16.1. A presente licita~~o n~o importa necessariamente em contrata~~o,
podendo a autoridade superior revog-la, no todo ou em parte, por raz~es de
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interesse publico, derivadas de fato superveniente comprovado ou anul-l
por ilegalidade, de oficio ou por provocac~o mediante ato escrito e
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licita~~o. A autoridade superior poder~, ainda, prorrogar, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura;
16.2. 0 proponente
responsvel pela fidelidade e legitimidade das
Informac~es prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitac;:ao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informa~es nele contidas implicar~ a imediata desclassificac~o do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
resciso do contrato ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais
san~~es cabiveis;
16.3 facultado o Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer
fase da licita~~o, promover dilig~ncias com vistas a esclarecer ou a
complementar a instru~~o do processo;
16.4 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais dever~o faz~-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassifica~~o/inabilitac~0;
16.5- O desatendimento de exigencias formais n~o essenciais n~o importar~
no afastamento do proponente, desde que seja possivel a aferio da sua
qualificac~o e a exata compreens~o da sua proposta;
16.6- As normas que disciplinam este Preg~o ser~o sempre interpretadas em
favor da amplia~~o da disputa entre os proponentes, desde que n~0
comprometam o interesse da Administra~~o, a finalidade e a segurana da
contrata~~0;
16. 7- As decis6es referentes a este processo licitat6rio poderao ser
comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunica~~o que
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicao na mesma forma
anteriormente realizada;
16.8 - Os cases omissos serao solucionados pelo Pregoeiro ou pela
autoridade competente, observados os preceitos de Direito Publico e as
disposi~~es das Leis n° 8.666/93, n°? 10.520/02 e Decreto n? 10.024, de 20 de
setembro de 2019;
16.9 - A participa~~o do proponente nesta licita~~o implica em aceita~~o de
todos os termos deste Edital;
16.10- N~o cabe ~ plataforma eletronica qualquer responsabilidade pelas
obriga~~es assumidas pelo fornecedor com o licitante, em especial com
rela~~o ~ forma e ~s condi~~es e presta~~o de servicos ou da entrega dos
produtos e quanto ~ quita~~o financeira da negocia~~o realizada.
16.11- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atender~ a0s interessados no
horario de 8h00min ~s 12h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, ~
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Prac;:a Abflio Martins, SIN, Centro - lpu- CE, CEP: 62.250-000 ou (88) 36832021, para melhores esclarecimentos.
16.12 - A documenta~~o apresentada para fins de habilita~~o da Empresa
vencedora far~ parte dos autos da licita~~o e no ser~ devolvida a0
proponente;
16.13- N~o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impe~a a realiza~~o do certame na data marcada, a sess~o ser~
automaticamente transferida para o primeiro dia til subsequente, no mesmo
hor~rio e local anteriormente estabelecidos, desde que n~o haja comunica~~0
do Pregoeiro em contr~rio.
16.14. 0 Edital e seus anexos encontram-se disponiveis na Sede da
Comiss~o de Licita~~o de 08h00min ~s 12h00min; e no sitio da Bolsa
Licita~~es e Leil~es -- BLL (www.bllcompras.org.br), bem como no Portal de
Licitac~es do Tribunal de Contas do Estado do Cear~ - TCE
(http://www.tcm.ce.qov.br/licitacoes/).
17-DO FORO
17.1. 0 Foro para dirimir os possiveis litigios que decorrerem do procedimento
licitatorio ser~ o da Justi~a Federal, Subse~~o Judici~ria de lpu-CE, Se~~0
Judici~ria do Cear.
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