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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
PREGAO ELL IRONIC° N° 2021.09.03.01FG
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021.09.03.01FG

4111,

Torna-se public°, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALITRE, sito a Praca Sao Francisco, S/N, Centro, nesta cidade,
realizara licitacao, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, corn criterio de
julgamento MENOR MECO GLOBAL POR LOTS, nos termos da Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 7.746,
de 05 de junho de 2012, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e as exigencias estabelecidas neste Edital.
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10 de setembro de 2021 as 14:00
horas.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 23 de setembro de 2021 as 09:00
horas.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREcOS: 23 de setembro de 2021 as 09:30
horas.
REFERLNCIA DE TEMPO: horario de Brasilia (DF).
LOCAL: Portal: Balsa de LicitacOes do Brasil - BLL www.blorg.br
1.DO OBJETO
1.1. 0 objeto da presente licitacao e a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicao
de trator agricola, maquinas e equiparnentos agricolas, junto a Secretaria de
Desenvolvimento Agrario do municipio de Salitre/CE, conforme condicees,
quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital corn as caracteristicas descritas no
Termo de referencia.
1.2 A licitacao sera dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referencia,
facultando-se ao licitante a participacao em quantos lotes forem de seu interesse.
1.3 0 criterio de julgamento adotado sera o menor preco/lote, observadas as exigencias
contidas neste Edital e seus Anexos quanta as especificacOes do objeto.
2. DOS RECURSOS ORcAMENTARIOS
2.1 Os recursos para a execucao do objeto da presente licitacao correrao a conta da
seguintes dotacOes Orcamentarias: 0606 20 608 0437 2.017 - Man utencao das Atividades
de Apoio ao Pequeno Produtor Agricola. Memento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, corn a utilizacao de recurso prOprio e transferencia
governamental.
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3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 Poderao participar desta Licitacao todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no Pais, que sejam especializadas e credenciadas no objeto
desta licitacao e que satisfacam todas as exigencias, especificacoes e normas contidas
neste Edital e seus Anexos.
3.2 Poderao participar deste Pregao EletrOnico as empresas que apresentarem toda a
documentacao por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitacoes
e Leiloes.
3.3E vedada a participacao de empresa em forma de consOrcios ou grupos de empresas.
3.4 Nao podera participar da licitacao a empresa que estiver sob falencia, concordata,
concurs° de credores, dissolucao, liquidacao ou que tenha sido declarada iniclanea por
organ ou entidade da administracao pUblica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo periodo de suspensao no ambito
da administracao municipal.
3.5 0 licitante devera estar credenciado, de forma direta ou atraves de empresas
associadas a Bolsa de Licitaoes do Brasil, ate no minima uma hora antes do horario
fixado no edital para o recebimento das propostas.
3.6 0 cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes
docurnentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado
junto a Balsa, poderes especificos de sua representacao no pregao, conforme modelo
fornecido pela Bolsa de Licitacoes do Brasil;
b) Dedaracao de seu plena conhecimento, de aceitacao e de atendimento as exigencias
de habilitacao previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Balsa de Licitacoes
do Brasil; e
c) EspecificacOes do veiculo objeto da licitacao em conformidade corn edital, constando
preco, marca e model° e em caso de itens especificos mediante solicitacao do pregoeiro
no icone ARQ, insercao de catalogos do fabricante. "A empresa participante do certame
nao deve ser identificada". Decreto 5.450/05, art. 24 paragrafo 5°.
0 custo de operacionah7acao e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante vencedor do
certame, que pagara a Bolsa de Licitacoes do Brasil, provedora do sistema eletrOnico, o
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sabre o valor contratual ajustado, a
titulo de taxa pela utilizacao dos recursos de tecnologia da informacao, em conformida e
corn o regulamento operacional da BLL - Balsa de Licitacoes do Brasil, anexo 04.
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, alem da apresentacao da decla
constante nos Anexo deste edital para fins de habilitacao, devera, quando do
cadastramento da proposta inicial de preco a set digitado no sistema, verificar nos dados
cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributacao
para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
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4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 0 certame sera conduzido pelo Pregaeiro, corn o auxilio da equipe de apoio, que
em especial, as seguintes atribuicOes:
a) acompanhar as trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questoes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de precos;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de
menor preco;
g) verificar a habilitacao do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar a vencedor;
i) receber, examinar e decidir sabre a pertinencia dos recursos;
j) elaborar a ata da sessao;
k) encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a
contratacdo;
1) abrir processo administrativo para apuracao de irregularidades visando a aplicacao de
penalidades previstas na legislacao.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAcOES DA BOLSA DE LICITAcOES E
LEILOES:
4.2 As pessoas juridicas ou firmas individuals interessadas deverao nomear atraves do
instrumento de mandato previsto no item 4.6 "a", corn firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Balsa de LicitacOes do Brasil,
atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos as demais atos e
operacoes no site: www.bll.org.hr.
4.3 A participacao do licitante no pregao eletronico se darn por meio de participacdo
direta ou atraves de empresas associadas a BLL - Balsa de LicitacOes do Brasil, a qual
devera manifestar, por meio de seu operador design.ado, em campo proprio do sistema,
plena conhecimento, aceitacao e atendimento as exigencias de habilitacao previstas no
Edital.
4.4 0 acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de preco
e lances sucessivos de precos, em name do licitante, somente se dare mediante pre
definicao de senha privativa.
4.5 A chave de identificacaa e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em quaT ier
pregao eletronica, salvo quando canceladas par solicitacao do credenciado ou par
iniciativa da BLL - Balsa De Licitacoes do Brasil.
4.6 E de exclusive responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem comp seu use em
qualquer transacao efetuada diretamente ou par seu representante, nao cabendo a BLL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARA
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Bolsa de Licitacees do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.7 0 credenciament❑ do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrOnico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de
capacidade tecnica para reali7acao das transacees inerentes ao pregao eletronico.
PARTICIPKAO:
4.8 A participacao n❑ Pregao, na Forma Eletronica se tiara por meio da digitacao da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por
meio do sistema eletronico, observados data e horaria limite estabelecido.
4.9 Cabera ao fornecedor acompanhar as operacOes no sistema eletrOnico durante a
sessao publica do prep°, ficando responsavel pelo anus decorrente da perda de negOcios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao
do seu representante;
4.10 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacOes efetuadas em
seu name, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do Orgdo ou entidade promotora da licitacao por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.11 Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel
corn ❑ objeto desta licitacao.
4.12 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas c empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, ❑ pr❑dutor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.
4.13 Nao podera❑ participar desta licitacao os interessados:
4.13.1 proibidos de participar de licitacoes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacao vigente;
4.13.2 que nao atendam as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.13.3 estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil corn poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;
4.13.4 que se enquadrem nas vedacoes previstas n❑ artig❑ 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
4.13.5 que estejam sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissoluca❑ ou liquidacao;
4.14 Qualquer duvida em relacao ao acesso no sistema operacional, podera ser esclar ida
ou atraves de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou
atraves da Bolsa de Licitacoes do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
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5. DA APRESENTAcA0 DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAcA0
5.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
corn os documentos de habilitaeao exigidos no edital, proposta corn a descried.° do objeto
ofertado e o preco, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao ptblica,
quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.
5.2 ❑ envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
5.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a
documentacao de habilitacao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § da LC n°123, de 2006.
5.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a
sessao pUblica do Prep°, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de negOcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.
5.5 Ate a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
e as documentos de habilitacao anteriormente inseridos na sistema;
5.6 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao entre as
propostas apresentadas, a que somente ocorrera apOs a realizacao dos procedimentos de
negociacao e julgamento da proposta.
5.7 Os documentos que compoem a proposta e a habilitacao do licitante meihor
classificado somente serao disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso
public° apOs o encerramento do envio de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrOnico, dos seguintes campos:
6.1.1 Valor unitario;
6.1.2 Marca e/ou fabricante do produto;
6.1.3 Descried° detalhada do objeto, contendo as informacoes similares a especificacao do
Termo de Refertncia: indicando, no que for aplicavel, o model°, prazo de validade ou dc
garantia, ruirriero do registro ou inscricao do km no orgao competente, quando for o caso;
6.2 Todas as especificaceies do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 Nos valores propostos estarao inclusos todos as custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer macros que in i m
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4 ❑s precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanta na etapa de lances, sera de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao the assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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6.5 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) digs, a contar da data
de sua apresentacao.
6.6 0 licitante devera declarar, para cada item, em campo prOprio do sistema BLL, se o
produto ofertado e manufaturado nacional beneficiado pot urn dos criterios de margem
de preferencia indicados no Termo de Referenda.
6.7 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regencia de contratacOes publicas federais, quando participarem de licitantes pUblicas;
6.7.1 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizacao do Tribunal de Contas da Uniao e, apps o devido
processo legal, gerar as seguintes conseque'ncias: assinatura de prazo para a adocao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacao dos agentes ptblicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorrencia de superfaturamento
por sobrepreco na execucao do contrato.
7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAcA0 DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
7.1 A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrOnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conforrnidade corn as requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacoes tecnicas exigidas no
Termo de Referenda.
7.2.1 Tambem sera desciassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2 A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, corn
acompanhamento em tempo real por todos as participantes.
7.2.3 A nao desclassificacao da proposta nao impede ❑ seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
7.3 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.
7.4 0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e as licitantes.
7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrOnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
7.5.1 0 lance devera ser ofertado pelo valor total/lote.
7.6 Os licitantes paderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixada p ra
abertura da sessaa e as regras estabelecidas no Edital.
7.7 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele aferta o
e registrada pelo sistema.
MIP.•,•••• •
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7.8 ❑ interval() minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacao aos lances intermediarios quanta em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 100,00 (cem reais).
7.9 0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante podera variar conforme o
pregao e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.
7.10 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrOnico o modo de disputa "aberto",
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, corn prorrogacoes.
7.11 A etapa de lances da sessao publica
duracao de dez minutos e, apOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos
dois minutos do period() de duracao da sessao
7.12 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
7.13 Nao havendo novas lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema,
podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sessao publica de lances, em prof da consecucao do melhor preco.
7.15 Mao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16 Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes sera° informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
7.17 No caso de desconexao corn o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,
o sistema eletrOnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos
lances.
7.18 Quando a desconexao do sistema eletrOnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrOnico utilizado para divulgacao.
7.19 0 Criteria de julgamento adotado sera o MENOR PREcO POR LOTH, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
7.20 Casa o licitante nao apresente lances, concorrera corn o valor de sua proposta.
7.21 Em relacao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. ❑ sistema
identificara. em coluna prOpria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao corn os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim coma das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.
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7.22 Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas corn a primeira colocada.
7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar urna
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apOs a
comunicacao autornatica para tanto.
7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitern anterior.
7.25 No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
7.26 Quando houver propostas beneficiadas corn as margens de preferencia em relacao ao
produto estrangeiro, o criterio de desempate sera aplicado exciusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferencia, conforme regulamento.
7.27 A ordem de apresentacao pelos licitantes e utilizada como urn dos criterios de
classificacao, de maneira que SO podera haver empate entre propostas iguais (nao
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
7.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sera
aquele previsto no art. 30, § 20, da Lei n0 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia,
sucessivamente, aos bens produzidos:
7.28.1 no pais;
7.28.2 por empresas brasileiras;
7.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
7.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa corn deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacao.
7.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema ele 6 o
dentre as propostas empatadas.
7.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao prablica, o pregoeiro evera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condicoes
diferentes das previstas neste Edital.
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7.30.1 A negociacao sera realizada par meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.30.2 0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apes a negociacao
realizada, acompanhada, se fora caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.31 Apes a negociacao do preco, a Pregoeiro iniciara a Ease de aceitacao e julgamento da
proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1 Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanta a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao
maxima estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos, observado a disposto
no paragrafo imico do art. 72 e no 4 92 do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019.
8.2 0 licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua
proposta, as percentuais das contribuicees previstas no art. 176 da Instrucao Normativa
RFB n. 971, de 2009, em razao do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificacao.
8.3 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior
ao preco maxima fixado (Acerdao n2 1455/2018 -TCU Plenario), ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.
8.3.1 Considera-se inexequivel a proposta queapresente precos global ou unitarios
simbelicas, irriserios ou de valor zero, incompativeis corn as precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidas das respectivos encargos, ainda que o ato convocateria
da licitacao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacees de propriedade do preprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela au a totalidade da remuneracao.
8.4 Qualquer interessado podera requerer que se reali7em diligencias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das prapastas, devendo apresentar as pravas au as indicios
que fundamentam a suspeita;
8.5 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao pUblica para a realizacao de
diligencias, corn vistas ao saneamento das propostas, a sessa.o pUblica somente padera ser
reiniciada mediante aviso previo no sistema corn, no minima, vinte e quatro horas de
antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata;
8.6 0 Pregoeiro podera convocar a licitante para enviar documento digital complementar,
par meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (dugs) horas, s b pena
de flat) aceitacao da proposta.
8.7 0 prazo estabelecido podera set prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacao esL lta
' e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
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8.7.1 Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se Os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais coma marca, modelo, tipo,
fabricante e procedencia, akin de outras informacees pertinentes, a exemplo de
catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrOnico, ou, se for o caso, por
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrOnico, sob pena de nao aceitacao da proposta.
8.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro exannnara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaca.o.
8.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no "chat" a nova
data e horario para a sua continuidade.
8.10 0 Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrOnico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de
melhor preco, vedada a negociacao em condicOes diversas das previstas neste Edital.
8.10.1 Tambem nas hipcteses em que a Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar
subsequente, podera negociar corn o licitante para que seja obtido preco melhor.
8.10.2 A negociacao sera realizada par meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.11 Nos itens nao exclusivos para a participacao de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Pregoeiro passar
subsequente, havers nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate
flew, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n4 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se fora caso.
8.12 Encerrada a analise quanta a aceitacao da proposta, a pregoeiro verificara a
habilitacao do licitante, observado a disposto neste Edital.
9. DA HABILITAcA0
9.1 Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condicOes de participacao, especialmente quanta a existencia de
sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa juridica do Tribunal de Contas da Uni-o
(https://certidoes -apf.apps.tcu.gov.bri)
9.1.2 A consulta aos cadastros sera realizada em name da empresa licitante e tamb de
seu sOcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que preve, dentre as
sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar corn a Poder PUblico, inclusive por intermedio de pessoa juridica
da qual seja sOcio majoritario.
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9.1,2.1 Casa conste na Consulta de Situacao do Farnecedor a existencia de Ocarrencias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatario de Ocorrencias Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2 A tentativa de burla sera verificada por mein dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3 0 licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacao.
9.1.3 Constatada a existencia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de candicao de participacao.
9.1.4 No caso de inabilitacao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual
ocorrencia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta
subsequence.
9.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante
sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitacao.
9.3. Nao serao aceitos documentos de habilitacao corn indicacao de CNPJ diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em name da matriz, e
se o licitante far a filial, todas os documentos deverao estar em name da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em name da matriz.
9.4.1 Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial corn diferencas de
nUmeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando far comprovada a
centraliaacao do recolhimento dessas contribuioes.
9.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:
9.6. Habilitacao juridica:
9.6.1 No caso de empresario individual: inscricao no Registro PQblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condicao
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada
verificacao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov,br;
9.6.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsab
de
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;
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9.6.4 inscricao no Registro Public° de Empresas Mercantis onde opera, corn averbacao
no Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agencia;
9.6.5 No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas juridicas do local de sua sede, acornpanhada de prova da indicacao dos seus
administradores;
9.6.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;
9.6.7 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
consolidacao respectiva;
9.6.8. Identidade e CPF dos sodas.
9.7 Regularidade fiscal e trabalhista:
9.7.1 prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas;
9.7.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todas os creditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) par elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.
9.7.3 prova de regularidade corn o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
9.7.4 prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva corn efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
II° 5.452, de de maio de 1943;
9.7.5 prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel corn o objeto
contratual;
9.7.6 prova de regularidade corn a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.7.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicao mediante declaracao da Fazenda Estadual do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.7.8. prova de regularidade corn a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitan
relativa a atividade ern cujo exercicio contrata ou concorre;
9.7.9 caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado coma rnicroempres ou
empresa de pequeno porte devera apresentar coda a documentacao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena
de inabilitacao.
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9.8 Qualificacao Economico-Financeira.
9.8.1 certidao negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;
9.8.1.1 a certidao, referida na alinea anterior, que nao estiver mencionando explicitamente
o prazo de validade, somente sera aceita corn o prazo maxima de 30 (trinta) dias,
contados da data de sua emissao
9.8.2 balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisOrios, podendo set
atualizados par indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres)meses da data de
apresentacao da proposta;
9.8.2.1 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstracoes contabeis referentes ao period° de
existencia da sociedade;
9.8.3 A comprovaca.o da situacao financeira da empresa sera constatada mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Savencia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicacao das formulas:
LG

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante Passivo Nao
Circulante

LC

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.8.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados as riscos para a Administracao, e, a criteria da autoridade
competente, a capital minima au o patrimOnio liquido minima de 10% do valor estimado
da contratacao ou do late pertinente.
9.9 Qualificacao Tecnica
9.9.1 Comprovacao de aptidao para o fornecimento de bens em caracterist as
compativeis corn o objet() desta licitacao, par meio da apresentacao de atestados
fornecidos par pessoas juridicas de direito public() ou privado.
9.9.2 Alvara de funcionamento.
EiiiMPT•MF
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9.10 Demais Declaracoes:
9.10.1 declaracao, sob as penalidades cabiveis, que nao foi declarada inidOnea, da
inexistencia de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitacao neste certame;
9.10.2 declaracao de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. r da
Constituicao Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/1993, que nao utiliza mao
de obra direta ou indireta de menores.
9.10.3. declaracao, declarando em seu tear a inexistencia de servidor pfiblico municipal
nos quadros da empresa licitante;
9.10.4 declaracao Responsabilidade;
9.10.5 declaracao de que E Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo, se for
o caso.
9.11 A existencia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.
9.11.1 A declaracao do vencedor acontecera no momenta imediatamente posterior a fase
de habilitacao.
9.12 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constacada a existencia de alguma
restricao no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias tteis, apps a declaracao do vencedor, comprovar a
regularizacao. 0 prazo podera ser prorrogado por igual periods, a criterio da
administracao publics, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de
justificativa.
9.13 A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacao do licitante, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao. Se,
na ordem de classificacao, seguir-se sutra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa corn alguma restricao na documentacao fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizacao.
9.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a
continuidade da mesma.
9.15 Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo corn o
estabelecido neste Edital.
9.16 Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em ha ndo
inabilitacao, havers nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.
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9.17 0 licitante provisoriamente vencedor em urn lote, que estiver concorrendo em outro
lote, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacao cumulativamente, isto e,
somando as exigencias do lote em que venceu as do late em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacao, alem da aplicacao das sancOes cabiveis.
9.17.1 Nao havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitacao, a
inabilitacao recaira sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitacao do licitante nos remanescentes.
9.18 Constatado o atendimento as exigencias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitacao do Pregoeiro no sistema eletrOnico e
devera:
10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
10.1.2 conter a indicacao do banco, nUmero da conta e agencia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera- levada em consideracao no
decorrer da execucao do contrato e aplicacao de eventual sancao a Contratada, se for o
caso.
10.2.1 Todas as especificaoes do objeto contidas na proposta, tais coma marca, modelo,
tipo, fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.
10.3 Os precos deverao ser expressos em moeda corrente national, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
10.3.1 Ocorrendo divergencia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergencia entre os valores numericos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes
10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, as objeto deste
sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento
a mais de urn resultado, sob pena de desclassificacao.
10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificaoes ali contidas au que estabeleca
vincula a proposta de outro licitante.
10.6 As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e as dacumen as
complementares estarao disponiveis na internet, apps a homologacao.
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11.DOS RECURSOS
11.1 Declarado a vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista da
licitante qualificada coma microempresa ou empresa de pequeno porte, se for a casa, sera
concedido a prazo de no minima trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intencao de recorrer, de forma motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisao(oes)
pretende recorrer e par quaffs motivos, em campo preprio da sistema.
11.2 Haven& quern se manifeste, cabera ao Prepack° verificar a tempestividade e a
existencia de motivacao da intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1 Nesse momenta a Pregoeiro nao adentrara no merit° recursal, mas apenas verificara
as candicoes de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestacao motivada do licitante quanta a intencao de recorrer
importard a decadencia desse direito.
11.2.3 Uma vez adroit& o recurso, o recorrente tern, a partir de entao, a prazo de tres dias
para apresentar as razOes, pela sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazOes tambem pelo sistema
eletrOnica, em outras trds dias, que comecarao a cantar do termino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.
11.3 0 acolhimento do recurso invalida tao somente as atos insuscetiveis de
aproveitarnento.
11.4 Os autos do process° permanecerao corn vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.
12.DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessao pfiblica podera ser reaberta:
12.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurs() que leve a anulacao de atos anteriores a
precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,
realizacaa da sessao
situacao em que seraa repetidos os atos anulados e as que dele dependam.
12.1.2 Quando houver er-ro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacaa fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006. Nessas hipoteses, seraa adotados as praced.imentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a se ao
reaberta.
12.2.1 A convocacao se dara por meio do sistema detronico ("chat"), e-mail, ou, ainda, facsimile, de acordo corn a fase do procedimento licitatOrio.
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13.DA ADJUDICKAO E HOMOLOGAQA0
13.1 0 objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apOs a
regular decisao dos recursos apresentados.
13.2 ApOs a Ease recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatOrio.
14. DA GARANTIA DE EXECUcA0
14.1 Nao haven exigencia de garantia de execucao para a presente contratacao.
15.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1 Ap6s a homologacao da licitacao, em sendo realizada a contratacao, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2 0 adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do
direito a contratacao, sem prejuizo das sancees previstas neste Edital.
15.2.1 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o Orgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracao podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria,
mediante correspondencia postal corn aviso de recebimento (AR) ou meio eletrOnico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
15.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual period°, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
15.3 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-sea relacao de negeeins ali
estabelecida as disposicoes da Lei n° 8.666, de 1993;
15.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsees contidas no edital e seus
anexos;
15.4 a contratada reconhece que as hipateses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos
79 e 80 da mesma Lei.
15.5. 0 prazo de vigencia da contratacao e ate 31 de dezembro de 2021, conforme previsao
no instrumento contratual ou no termo de referencia.
15.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a comp vacao
das condicoes de habilitacao consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo
licitante durante a vigencia do contrato ou da ata de registro de precos.
').
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15.7 Na hip6tese de o vencedor da licitacao nao comprovar as condicees de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administracao, sem prejuizo da aplicacao das sanceles das demais cominacoes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacao, para, apOs a comprovacao dos requisitos para habilitacao, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o
contrato ou a ata de registro de precos.

4.0

16.00 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as
estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este Edital.
17.DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
17.1 Os criterios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizacao estao previstos no
Termo de Referencia.
18, DAS OBRIGKOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18,1 As obrigacoes da Contratante e da Contratada sac) as estabelecidas no Termo de
Referencia.
19. DO PAGAMENTO
19.1 As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a
este Edital.
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20. DAS SANcOES ADMINIS I RATIVAS.
20.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantivera
proposta, falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidaneo,
fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previa da citacao e da
ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar corn a Administracao, pelo prazo de
ate 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate
que seja promovida a reabilitacao perante a prOpria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e
das demais cominacoes legais.
20.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao
total ou parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao,
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, garantida a
previa defesa:
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, pod ra ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
,•
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b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos
da Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas, por meio de Document❑ de Arrecadacao Municipal - DAM, a
ser preenchido de acordo corn instrucOes fornecidas pela Contratante);
a) de I% (urn por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso eau
interrupcao na entrega do objeto, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 5% (cinco por cent❑} sobre ❑ valor contratual total do exercicio, por infracao a
qualquer clausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
III - suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimenta de contratar corn
o Municipio de Salitre, por prazo rid() superior a 02 (dais) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Pablica,
enquanto perdurarem as motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao
aplicada corn base nos incisos anteriores.
20.3. No process❑ de aplicacao de penalidades a assegurado o direito ao contraditOrio e a
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias Uteis para as sancoes previstas nos
incisos I, II e III do item 20.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no
inciso IV do mesmo item.
20.4. 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de
05 (cinco) dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for
page, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia au insuficiencia de credit❑ da Contratada,
o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito coma Divida Ativa do
Municipio e cobrado mediante process° de execucao fiscal, corn as encargos
correspondentes.
20.5. As sancoes previstas nos itens supra, poderao ser aplicadas as licitantes que, em
razao do contra° objeto desta licitacao:
I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar cam a Administracao PC1blica,
em virtude de atos ilicitos praticados;
III - sofrerem conclenacao definitiva par praticarem, par meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
20.6. As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do item 20.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente cam a d❑ inciso 11 do mesmo item, facultada a defesa previa d❑ inter ssado
no respectivo process❑, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
20.7. A licitante adjudicataria que se recusar injustificadamente, em firmar ❑ o trato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da notificacao que the sera encaminhada,
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estard sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das
demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao
assumida.
20.8. As sancOes previstas no item 20.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que,
apesar de nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
comunicarem seu desinteresse.
21.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1 Ate 03 (tres) dias fiteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
21.2 A impugnacao podera ser realizada por forma ektrOnica, pelo e-mail
licitacaosalitrece@gmail.com ou por peticao dirigida ou protocolada no endereco Praca
Sao Francisco, SIN, Centro, Salitre/CE, Comissao Permanente de Licitacees.
21.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de ate dois dias uteis contados da data de
recebimento da impugnacao.
21.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do
certame.
21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatOrio deverao set
enviados ao Pregoeiro, ate 03 (tres) dias Oteis anteriores a data designada para abertura
da sessao publica, exclusivamente por meio eletrOnico via Internet, no endereco indicado
no Edital.
21.6 0 pregoeiro responders aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos.
21.7 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.
21.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao e medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacdo.
21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos sera() divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administracao.
22. DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1 Da sessao pUblica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema ektrdnico.
22.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que in eca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
primeiro dia
nao haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.
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22.3 Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao ptblica
observara.o o horario de Brasilia - DF.
22.4 No julgamento das propostas e da habilitaca.o, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificacao.
22.5 A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contrataca.o.
22.6 As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre as interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatOrio.
22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
do inicio e
expediente na Administracao.
22.9 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.
22.10 Em caso de divergencia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compOem o processo, prevalecera as deste Edital.
22.11 0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrOnico
WWW.BLLORG.BR, nos dias tteis, mesmo endere0 e periodo no qual as autos do
processo administrativo permanecerao corn vista franqueada aos interessados.
22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1 ANEXO I - Termo de Referencia;
22.12.3 ANEXO II - Modelo de proposta;
22.12.6 ANEXO III - Declaracao de idoneidade
22.12.7 ANEXO IV - Declaracao Habilitacao
22.12.8 ANEXO V - Declaracao que nao emprega menor;
22.12.9 ANEXO VI - Declaracao ME/EPP
22.12.10 ANEXO VII - Declaracao Responsabilidade
22.12.11 ANEXO VIII - Declaracao Vinculo
22.12.12 ANEXO IX - Minuta de Contrato
Salitre/CE., 09 de setembro de 2021.
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO NQ 2021.09.03.01FG
1. OBJETO
1.1. Aquisicao de trator agricola, maquinas a equipamentos agrfcolas, junto a Secretaria
de Desenvolvimento Agrario do municipio de Salitre/CE.
1.2. Os referidos itens estao discriminados na Planilha de Quantitativos e Precos
Maximos, cujos valores foram obtidos pela media aritmetica dos valores conseguidos por
intermedio de pesquisa de mercado realizada junto a fornecedores, coma forma de
estimar o valor da presente contratacao.
1.3. 0 objeto sera executado mediante a forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada menor preco global/late, nos termos da Lei 10.520/02, todavia os lotes sao
formados corn elementos de mesma caracteristica, destarte evidenciado que a licitacao
por itens isolados exigira elevado ntimero de processos licitatOrios (quanto ao criterio de
julgamento), onerando o trabalho da administracao publica, sob o ponto de vista do
emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a
economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a selecao da proposta
mais vantajosa para a administracao. TCU - Acordao 5301/2013-Segunda Camara, TC
009.965/2013-0, relator Ministro-Substituto Andre Luis de Carvalho, 3.9.2013.
1.4. justificativa: Salitre/CE tern populacao estima.da de 15.453 hab (IBGE 2010), cerca de
12.000 na zona rural, area territorial de 804.35 km2 e 1DH de 0.540. A aquisicao de
Maquinas e Equipamentos Agricolas visa a modernizacao das praticas agricolas no
municipio e tera como finalidade garantir as familias melhores condicoes de trabalho corn
a otimizacao da producao rural gerando emprego c renda, sua comerciali7acao dos
seguintes produtos principalmente: Milho - 6 mil hectare e Mandioca 12 hectare.
As Maquinas serao utilizadas como forma de melhorar as condicoes de vida no campo,
dos agricultores em geral que nao dispoern de tecnologias e nem equipamentos que
ajudern na rapidez e eficiencia da producao agricola.
Sera° beneficiados corn a aquisicao dos equipamentos a populacao em geral de diversas
Comunidades pertencentes ao municipio de Salitre. Espera-se a otirnizacao e ascerisao da
producao rural atraves da utilizacao de maquinas e equipamentos modernos, corn isto
gerar emprego e renda bem como, aumento na producao agricola devido a modernidade
das maquinas, bem como evitando a perca de insumos e aumento na geracao de vendas ex.
empregos para os produtores, que terao aumento direto na produtividade e renda,
melhorando desde producao ate a comercializacao e a variedade de produtos e insumos,
incentivando e fomentando a producao agricola de pequeno e medio porte, para o
incentivo desenvolvimento rural e beneficio aos agricultores, vale ressaltar que a
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aquisicao de maquinas e equipamentos agricolas, visa aumentar a produtividade agricola,
a qualidade dos produtos agropecuarios, e sua comercializacao.
2. DAS ESPECIFICACOES E VALOR DE REFERENCIA
LOTE UNICO
ITEM

01

02
03

ESPECIFIcAcOEs

UNID

TRATOR 8000S T3 18.4-30R1
AUX
3700KG,
CLEVANTE
TRATOR DE RODAS, MODEL°
80005, PLATAFORMADO, COM
TRAcAO NAS 4 RODAS,
MOTOR 4 TEMPOS, DIESEL
MARI,
INJEcA0
DIRETA,
REFRIGERADO A AGUA, COM
80 CV A 2300 RPM, 3533 CC. 04
CILINDROS, TRANSMISSAO
UNID.
COM 12 MARCHAS PARA
FRENTE E 12 MARCHAS PARA
TRAS, COM EMBREAGEM
DUPLA, FREIO A DISCO,
FORcA
DE
TOMADA
BOMBA
INDEPENDENTE,
HIDRAULICA COM VAZAO DE
62(LYMINUTO,
DIRECAO
PNEUS
H I DROSTAT IC A,
DIANTEIROS 12.4X24R1.
AGRiCOLA
CARRETA
UNID.
METALICA
GRADE ARADORA CONTROLS
UNID.
REMOTO
VALOR TOTAL DO LOTE

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01

R$ 180.000,00

R$ 180.000,00

01

R$ 20.372,54

R$ 20.372,54

01

R$ 24.000,00

R$ 24.000,00
R$ 224.372,54

3. FUNDAMENTO LEGAL
3.1. Decreto na 3.555/00 e a Lei n°10.520/02.
4. DA VALIDADE E DA VIGENCIA
4.1. 0 Contrato resultante da presente licitacao tera validade e eficacia da data da sua

assinatura at6 31 de dezembro de 2021.
5. DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS DA CONTRATANTE
5.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes nece sarias
ao pleno cumprimento das obrigacoes decorrentes da presente licitacao, consoante
estabelece a Lei n° 8.666/93.
5.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual
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5.3. Providenciar as pagamentos a Contratada, a vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, pelo setor competente.
6. DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS DA CONTRATADA
6.1. Entregar o objeto contratual em conformidade corn as condioes e prazos
estabelecidos na proposta.
6.2. Manter, durante toda a exeeued° do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes
assurnidas, todas as condicoes de habilitaca.o e qualificacao exigidas na licitacao.
6.3. Arcar corn eventuais prejuizos causados a Cantratante e/ou a terceiros, provocados
por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execuc5o do contrato.
6.4. Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acrescimos e supressees ate 25% (vinte
e cinco par cent()) do valor inicial atuali7ado do contrato.
7. DA EXECUCAO DO CONTRATO
7.1. ❑ Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo corn as cla.usulas
contratuais e as normas dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alteraeOes posteriores, bem coma
legislacao pertinente, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecucao,
total ou parcial.
8. DA DATA, LOCAL E DOS RECEBIMENTOS
8.1. 0 trator e os equipamentos deverao ser entregues de acordo corn a solicitacao da
Secretaria responsavel, devendo o mesmo ser entregue na sede desta, ou onde for
mencionado na respectiva Ordem de Compra, sendo as despesas corn a entrega de
responsabilidade da licitante vencedora.
8.1.1. ❑ prazo de entrega do trator e dos equipamentos nao sera superior a 30 (trinta) dias,
a comr da emissao de ordem de compra.
8.1.2. Para o objeto deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em name da
Prefeitura Municipal de Salitre.
8.2. A Eiscalizacao do Concrato sera exercida par servidor designado pelo municipio.
8.3. Dos Recebimentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificacao de sua conformidade corn a
especificacao e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do edital;
b) definitivamente, apOs a verificacao da conformidade do trator e dos equips ntos,
pelo setor responsavel pela solicitacao e consequente aceitacao do mesmo;
8.4. Caso a(s) objeto (s) sejam considerados insatisfatOrios, sera lavrado termo de r cuss,
no qual se consignard as desconformidades verificadas, devendo ser substituido, no prazo
maxima abaixo fixado:
a) se disser respeito a especificacao, rejeita-lo no todo, determinando sua substituicao ou
rescindindo a contratacao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
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a.1) Na hipotese de substituicao, a empresa Contratada devera faze-la em conformidade
corn a indicacao da Prefeitura, no prazo maxima de 15 (quinze) dias, contados da
notificacao por escrito, mantido o preco inicialmente contratado;
b) se disser respeito a diferenca das caracteristicas do objeto, determinar sua
complementacao ou rescindir a contratacao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
b.1) Na hipotese de complementacao, a Contratada devera faze-la em conforrnidade corn
a indicacao da Contratante, no prazo maxima de 15 (quinze) dias, contados da
notificacao por escrito, mantido o preco inicialmente contratado.

41,

9. DA RESCISAO DO CONTRATO
9.1. 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da
Lei na 8.666/93 e nas forms previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracoes
posteriores.
9.2. A inadimplencia das dausulas e condicoes estabelecidas no instrumento
convocatOrio, pela Contratada, assegurara A Contratante o direito de da-lo por rescindido
mediante notificacao entregue diretarnente ou por via postal, corn prova de recebimento.
9.3. Os procedimentos de rescisao contra-L.14 tanto amigaveis, como os deterrninados por
ato unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditorio e
a ampla defesa, mediante previa e comprovada intimacao da interessada para que, se o
desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados de seu recebimento e,
na hipotese de desistir da defesa, interpor recurs° hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias
tteis, contados da intimacao comprovada da decisao rescisOria.
9.4.E dever da Contratada reconhecer os direitos da Administracao em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitacees.
10.DO PRECO E DO PAGAMENTO
10.1. Os pagamentos serao realizados apas a entrega do objeto, corn a devida
documentacao fiscal;
10.1.1. Os precos pactuados poderaa ser restabelecidos, para a manutencao do equilibrio
economico - financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser
devidamente comprovada, por meio de planilha analitica e documentacao habil.
10.2. 0 trator e os equipamentos serao atestados e pagos, pelo Fundo Geral, nos prazos e
na forma estabelecidos na minuta do Termo de Contrato.
10.3.0 pagamento sera efetuado, em ate o 15° (decimo quinto) dia util, contados da data
do recebimento da Nota Fiscal, diretarnente pelo Fundo Geral.
10.4. Nao havera reajuste de precos.
11.DAS PENALIDADES
11.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo iniclOneo,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE • CEARA
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fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previa da citacao e da
ampla defesa, ficara impeclido de licitar e contratar corn a Administracao, pelo prazo de
ate 02 (dais) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate
que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e
das demais cominacees legais.
11.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao
total ou parcial do contrato, erro de excelled°, excelled° imperfeita, mora de execucao,
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, garantida a
previa defesa:
I - advertencia, sanedo de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos
da Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
11 - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agenda integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas, pot meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a
ser preenchido de acordo corn instrucoes fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (urn por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso e/ou
interrupcao na entrega do objeto, limitad.a a 10% do mesmo valor;
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a
qualquer clausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
III - suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimenta de contratar corn
o Municipio de Salitre, pot prazo nao superior a 02 (dois) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao
aplicada corn base nos incisos anteriores.
11.3. No processo de aplicacao de penalidades a assegurado o direito ao contraditOrio e
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias titeis para as sancoes previstas nos
incisos i, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso
IV do mesmo item.
11.4. 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no r o de
05 (cinco) dias a contar da norificacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for
pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da Contratada,
o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito coma Divida Ativa do
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Municipio e cobrado mediante processo de execucao fiscal, corn os encargos
correspondentes.
115. As sancoes previstas nos itens supra, poderao ser aplicadas as licitantes que, em
razao do contrato objeto desta licitacao:
I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao Nblica,
em virtude de atos ilicitos praticados;
III - sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
11.6. As sancoes previstas nos incisor I, III e IV do item 11.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.
11.7. A licitante adjudicataria que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da notificacao que the sera encaminhada,
estara sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das
demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao
assumida.
11.8. As sancOes previstas no item 11.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que,
apesar de nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de
Contrato, de acordo corn este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
comunicarem seu desinteresse.
12. DA DOTAcAD ORcAMENTARIA
12.1. Os recursos deverao ser contratados a conta da seguinte classificacao: Dotacao
Orcamentaria: 0606 20 608 0437 2.017 - Manutencao das Atividades de Apoio ao
Pequeno Produtor Agricola. Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e
material permanente, corn a utilizacao de recurso prOprio e transferencia governamental.
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ANEW II — MODELO DE PROPOSTA
PREGAO ELETRONICO 2021.09.03.01FG
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para prestacao dos servicos objeto da presente licitacao
Pregao, na Forma EletrOnica n9
acatando todas as estipulacoes consignadas no
respective Edital e seas anexos.
IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIcA0 ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREcO e TELEFONE:
AGENCIA e NI° DA CONTA BANCARIA:
PREP) (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

ITEM

01

ESPECIFICAOES
TRATOR 8000S T3 18.430R1 CLEVANTE AUX
DE
3700KG, TRATOR
RODAS, MODELO 80005,
PLATAFORMADO, COM
TRAcAO NAS 4 RODAS,
4
TEMPOS,
MOTOR
DIESEL MARI, INJECAO
DIRETA, REFRIGERADO A
AGUA, COM 80 CV A 2300
04
RPM,
3533
CC.
CILINDROS,
TRANSMISSAO COM 12
MARCI-JAS PARA FRENTE
E 12 MARCHAS PARA
TRAS, COM EMBREAGEM
DUPLA, FREIO A DISCO,
FORA
TOMADA DE
INDEPENDENTE, BOMBA
HIDRAULICA
COM
VAZAO
DE
62 (LYM INUTO, DIRE C AO

HIDROSTATICA, PNEUS
DIANTEIROS 12,4X24R1.
PREFEFTURA MUNICIPAL. DE SALITRE - CEARA

LOTS ONICO
UNID QUANT.

UNID.

01

MARCA/
MODELO

VALOR
uNITARIO

VALOR
TOTAL
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UNID.

01

UNID.

01

VALOR TOTAL DO LOTE

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ (Par extenso)
CONDIcOES GERAIS
A proponente declara conhecer as termos do instrumento convocatorio que rege a
presente licitacao.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia devera ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no minima, a contar do
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo corn o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preco cotado jd estao incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos socials, obrigagOes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e
comerciais, assim coma despesas corn transportes e deslocamentos e outras quaisquer
que incidam sabre a contrataca.o.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no minim, 90 (naventa) dias contados a partir da data da sessao pithlica do Pregao.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIcA0 DE RECURS() SUSPENDE 0 PRAZO DE VALI ADE
DA PROPOSTA ATE DECISAO.

•
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ANEXO III - DECLARAcA0 DE IDONEIDADE
PREGAO ELETRONICO NR 2021.09.03.O1FG
DECLARAcAO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N°

, sediada (Endereco Completo).

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento
instaurada pela Prefeitura
licitatOrio, sob a modalidade Pregao Eletremico n°
Municipal de Salitre, que Tido fomos declarados inidOneos para licitar ou contratar corn o
Poder Public°, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.
(Local e Data)
(Nome e NUmero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada corn o numero do CNPJ.
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ANEXO IV — DECLARAcA0 HABILITAcA0
PREGAO ELETRONICO NQ 2021.09.03.01FG
DECLARAcA0
(Name da Empresa)
CNPJ/MF NQ

sediada (Endereco Completo).

Declara, sob as penas da Lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitacao no presente processo e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores.
(Locale Data)
(Nome e Niarnero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaracao devera ser ernitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada corn o marnero do CNPJ.
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ANEXO V - DECLARAcA0 QUE NAO EMPREGA MENOR
PREGAO ELETRONICO N2 2021.09.03.01FG
DECLARAcA0
(Name da Empresa)
CNPJ/MF N°

, sediada (Endereco Completo).

Declaro que nao possuimos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, em observancia a Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art.
27 da Lei Federal n° 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e NUmero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.
1) Esta declaracao devera ser emitida em papel tirnbrado da empresa proponente e
carimbada corn o nUmero do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 arias aprendizes devera declarar essa
condicao.
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ANEXO VI — DECLARACAO ME/EPP
PREGAO ELETRONICO NQ 2021.09.03.01FG
DECLARAcAO
Model() de Declaracao de Enquadramento em Regime de Tributacao de Micro Empresa.
ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipatese do licitante ser ME au EPP)
(Nome da empresa), CNPJ 1 MF , sediada (endereco completo) Declaro (amos) para
todos as fins de direito, especificamente para participacao de licitacao na modalidade de
Pregao , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC
123/2006
(Local e Data)
(Nome e Nitmero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada corn o nilmero do CNPJ.
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ANEXO VII - DECLARAcA0 RESPONSABILIDADE
PREGAO ELETRONICO N° 2021.09.03.01FG
DECLARAcAO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Preg-aa
Prefeitu r a
Municipal
de
Salitre,
da
que
a
tomou conhecimento do Edital e de todas as
empresa
condicoes de participacao na Licitacao e se compromete a cumprir todos as termos do
Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.
Local e data:
Assinatura e carimbo da empresa:

OBS. Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada corn o nUmero do CNPJ.
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ANEXO VIII — DECLARAcA0 VINCULO
PREGAO ELETRONICO Ng 2021.09.03.01FG
DECLARAcA0
(Nome da Empresa)
CNPFMF N°

, sediada (Endereco Completo).

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitat6rio
n°
, instaurada pelo Municipio de
sob a modnlidade
, nao
integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado
au membro
comissionado de orgao direto ou indireto da Administracao Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
(Local e Data)
(Nome e NUrnero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada corn o marnero do CNPJ.
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ANEXO IX — MINUTA DE CONTRATO
PREGAO ELETRONICO N" 2021.09.03.01FG
PROCESS° Ng
CONTRATO N°
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE SALITRE,
ATRAVES DO FUND°
, PARA 0 FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA.

0 MUNICIPIO DE SALITRE, pessoa juridica de direito public°, atraves do
, CNPJ no
, corn sede na
,a
Fundo
seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo (a) seu
, CNPJ no
Ordenadora(a) de Despesas, Sr(a).
e
, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
situado na
, (qualificacao), portador da Carteira de Identidade de n°
e do
CPF no
, resolvem firmar o presente contrato, em conformidade corn o
Processo Licitat6rio n°
, na modalidade Pregao Eletronico n°
, do tipo
menor preco, regime de execucao indireto, empreitada por preco globalllote, sob a
regencia das Leis Federais rigs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alteracOes posteriores, e demais
IegislacOes pertinentes, cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes clausulas
e condic6es:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENT° LEGAL
1.1. Process° de Licitacao, na modalidade Pregao EletrOnico, em conformidade coin as Leis
Federais 10.520/02 - Lei do Prep° e 8.666/93 - Lei das Licitacoes F'tthlicas e no Processo
Administrativo
, devidamente homologado pelo Ord. de Despesas do
Fund°
da Prefeitura Municipal de Salitre.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente contrato a:
LOTE
ITEM

ESPECIFICACOES

PREPEINRA MUNICIPAL CE SALITRE - CEARA

UNID.

QUANT.

MARCAI
MODEL°

VALOR
UNITA R IO

VALOR
TOTAL
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. 0 objeto contratual tern o valor global estimado em R$
3.2. Nao havers reajuste de precos.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1. 0 prazo contratual sera ate 31 de dezembro de 2021.
CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas deste contrato correrao par conta da Dotacao Orcamentaria:
, Elemento de Despesa:
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZACAO
6.1. Para o objeto deste certame, devera ser emitida Fatura e Nora Fiscal em nome do
Fundo
6.2. Os pagamentos sera° realizados apps a entrega do objeto, cam a devida
documentacao fiscal;
6.6.2.1. 0 prazo de entrega do trator e dos equipamentos nao sera superior a 30 (trinta)
dias, a contar da emissao de ordem de compra.
6.6.2.2. 0 trator e as equipamentos deverao ser entregues de acordo corn a solicitacao da
Secretaria responsavel, devendo o mesmo ser entregue na sede desta, ou onde for
mencionado na respectiva Ordem de Compra, sendo as despesas corn a entrega de
responsabilidade da licitante vencedora.
6.2.1. Os precos pactuados poderao ser restabelecidos, para a manutencao do equilibria
econOmico - financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser
devidamente comprovado, por meio de planilha analitica e documentacao habil.
, nos
6.2.2. 0 trator e as equipamentos serao atestados e pagos, pelo Fundo
prazos e na forma estabelecidos no Contrato.
6.2.3. 0 pagamento sera efetuado, em ate o 15° (decimo quinto) dia Grit, contados da data
do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pelo Fundo
6.3. A fiscalizacao do Contrato sera exercida por servidor designado pelo Ordenador de
Despesas do Fundo
6.4. Dos Recebimentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificacao de sua conformidade corn a
especificacdo e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do edital;
b) definitivamente, apOs a verificacao da conformidade do trator e dos equipamentos,
pelo setor responsavel pela solicitacao e consequence aceitacao do mesmo;
6.5. Casa o(s) objeto(s) sejam considerados insatisfatorios, sera lavrado termo de re usa,
no qual se consignara as desconformidades verificadas, devendo ser substituido, no prazo
maxima abaixo fixado:
PREFER-URA MUNICIPAL DE SAL TRE - CEARA
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r
a) se disser respeito a especificacao, rejeita-lo no todo, determinando sua substituicao ou
rescindindo a contratacRo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
a.1) Na hipotese de substituicao, a empresa Contratada devera faze-la em conformidade
corn a indicacao da Prefeitura, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
notificacao por escrito, mantido o preco inicialmente contratado;
b) se disser respeito a diferenca das caracterlsticas do objeto, determinar sua
complementagao ou rescindir a conuatacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
b.1) Na hipotese de compkmentacao, a Contratada devera faze-la em conformidade corn
a indicacao da Contratante, no prazo maxima de 15 (quinze) dias, contados da
notificacao por escrito, mantido ❑ preco inicialmente contratado.
CLAUSULA SETIMA - DAS SANCOES
7.1. Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serao aplicadas as sancoes dos
artigos 86 e 88 da Lei IT' 8.666/93 e suas demais alteracOes;
7.2. A licitante contratada pelo municipio de Salitre para a entrega do objeto, no caso de
inadimplemento, ficara sujeita as seguintes sanceles:
7.2.1. Advertencia;
I - adverte'ncia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) ❑utras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do objeto da
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave;
7.2.2. Multas necessarias, conforme segue:
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agenda integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas, por meio de Document° de Arrecadacao Municipal - DAM, a
ser preenchido de acordo corn instrucOes fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (urn por cento) sabre o valor contratual total do exercicio, p❑r dia de atraso e/ou
interrupcao na entrega do objet❑, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 5% (cinco p❑r cento) sabre ❑ valor contratual total do exercicio, por infrac5o a
qualquer dausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste
inciso, aplicada ern dobro na reincidencia;
III - suspensao temporaria de participacao em licitacao e impediment() de contratar corn
❑Municipio de Salitre, por prat❑ nao superior a 02 (dois) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao blica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois d❑ ressarcimento
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido a prazo da sancao
aplicada corn base nos incisos anteriores.
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALT THE - CEARA
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8.1. 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da
Lei n.° 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracees
posteriores.
8.2. A inadimplencia das clausulas e condieOes estabelecidas no instrumento
eonvocatorio, pela Contratada, assegurara a Contratante o clireito de da-lo por rescindido
mediante notificacao entregue diretamente ou par via postal, corn prova de recebimento.
83. Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, coma os determinados
por ato unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado
contraditOrio e a ampla defesa, mediante previa e comprovada intimacao da interessada
para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias 'Ends, contados de seu
recebimento e, na hipOtese de desistir da defesa, interpor recurso hierarquico no prazo
de 05 (einco) dias tteis, contados da intimacao comprovada da decisao rescisoria.
8.4. t dever da Contratada reconhecer os direitos da Administraca.o em caso de rescisa.o
administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitacees
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes neeessarias
ao pleno cumprimento das obrigacOes decorrentes da presente licitacao, consoante
estabelece a Lei no 8.666/93.
9.2. FiSCAlinr e acompanhar a execucao do objeto contratual.
9.3. Providenciar os pagamentos a Contratada, a vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, pelo setor competente.
CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA
10.1. Entregar o objeto contratual em conformidade corn as condicoes e prazos
estabelecidos na proposta.
10.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as
obrigacOes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na
licitacao.
10.3. Arcar corn eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados
por ineficieneia ou irregularidade cometida par seus empregados ou prepostos
envolvidos na execucao do contrato.
10.4. Aceitar nas mesmas condicoes contratuais Os aerescimos e supressOes ate 25%
(vinte e cinco par cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA VINCULAcAO CONTRATUAL
11.1. Este contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Licita rio n°
, Pregao Eletronico n°
, que the deu causa, para cuja execucao exigirse-a a rigorosa obediencia ao Edital e seus anexos, ao Decreto 3.555/00, Lei Federal
10.520/02 e a Lei Federal 8.666/93, e suas alteracOes posteriores e a proposta de precos da
PREFEIIURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARA
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Contratada, parte integrante do presente instrumento contratual.
CLAUSULA DE.CIMA SEGUNDA DO FORO
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salitre - CE, para conhecimento das questoes
relacionadas corn o presente Contrato que nR) forem resolvidos pelos meios
administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausuias e condicoes retro - estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vial, perante 02 (duas)
testemunhas maiores, capazes, que tambem o subscrevem.
Salitre,

de

de

Ord. de Desp. do Fundo
CONTRATANTE

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:
01.
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CEARA

02.
CPF:

