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ESTAD0 DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

EDITAL PREGA0 ELETR6NICO N°, 00003/2021-PARA COMPRAS

0    MUNICIPIO    DE    SERRARIA/PB,    TORNA    PUBLICO,    PARA    CONHECIMENTO    DOS    INTERESSADOS,    QUE    A
PREFEITURA   MUNICIPAL,    REALIZARA   LICITACAO   NA   MODALIDADE   PREGAO,   NA   FORMA   ELETR6NICA,   COM
CRITERIO  DE JULGAMENTO  MINOR  PRECO  POR ITEM,  NOS TERMOS  DALEI  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,  DO
DECRETO  N°  8.538,   DE  06  DE  OUTUBRO   DE  2015,   DECRETO  MUNICIPAL  N°  002,   DE  02  DE  JANEIRO  DE  2009,
APLICANDO-SE,  SUBSIDIARIAMENTE, A  LEI  N° 8.666,  DE 21  DE JUNHO DE  1993,  E AS EXIGENCIAS  ESTABELECIDAS

kE8EE3E:3+s5E;%%inLED¥,¥#sAR±Tffc,EbAs7%fi¥TE;g£%EE#E:i:6pETftEi#i£3993EDEMAis
Os  trabalhos  sefao  conduzidos  por  servidor  deslgnado,  denominado  Pregoelro,  mediante  a  insengao  e  monitoramento  de
dclados  gerados  ou  transferidos  diretamente  para  a  pagina  eletfonica  w`^rw.I)ortaldecomDrasr)ublicas.com.br.  a  servidor
tefa,  dentre outras,  as seguintes atribuig6es:  coordenar o processo licitat6rio;  receber,  examinar e decidir as impugnag6es e
consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsavel pela sua elaboragiv; conduzir a sessao pdblica na internet; verificar
a  conformidade  da  proposta  com  os  requisitos  estabelecidos  neste  edital;  dirigir  a  etapa  de  lances;  verificar  e  julgar  as
condie6es de habilitagao;  receber,  examinar e decidir os recursos,  encaminhando a autoridade competente quando mantiver
sua   decisao;   indicar  o   vencedor  do   certame;   conduzir  os  trabalhos   da   equipe   de   apoie;   e  encaminhar  o   processo
devidamente instruido a autoridade responsavel pela aqjudicagao e propor a homologagao.

6RGAOS INTEFRESSADOS: sECRETARiA MUNicipAL DE ADMi NisTRAeAO

DATA E HORA DE INICIO DASPROPOSTAS: 13H:30M  DO  DIA 20/05/2021  (HORARIO  DE BRASILIA).

DATA E HORA LIIVIITE PARAlMPUGNACAO: 13H:30M  DO  DIA 27/05/2021  (HORARIO  DE  BRAsiLIA).

DATA LIMITE PAF`A PEDIDODEESCLARECIMENTO 13H:30M  DO DIA 27/05/2021  (HORARIO DE BRASILIA).

DATA E HORA FINAL DASPROPOSTAS: 13H:30M  DO DIA 01/06/2021  (HORARIO DE BRAsiLIA).

DATA DE ABERTURA DASPROPOSTAS-SESSAOPOBLICA: 13H:31M  DO DIA 01/06/2021  (HORARIO DE BRAsiLIA).

LOCAL: w\^M/.DortaldecomDrasDublicas.com.br

lvIODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO

1.     DO0EUETO.
1.1.   0  objeto da  presente  licitagao  e  a  escolha  da  proposta  mais vantajosa  para Aquisigao  de dais veioulos  destinados as
Secretarias  Municipais  de  Assistencia  Social  e  Sadde  do  municipio  de  Serraria  -  PB,  confome  condig6es,  quantidades  e
exigencias estabelecidas neste Edital e anexo.
1.2.   A  licitagao  sera  dividida  em  ITEM,  confome  tabela  constante  do  Temo  de  Referencia,  facultando-se  ao  licitante  a
participagao em quantos itens forem de seu interesse.
1.3.   0 crit6rio de julgamento adotaido sera  o  menor pre9o do  ITEM,  observadas as exigencias contidas neste  Edital e
seus Anexos quanto as especificag6es do objeto,

2.   DOS FtECURSOS ORCAMENTAFUOS
2.1. As despesas  para atender a esta licitacao estao  programadas em dotagao orgamentaria  pr6pria,  prevista  no or9amento
da Uniao para o exercicio de 2021,  na classificagao abaixo:  .
Recursos:  FPM,  lcMS, TRIBUTOS,  FMS,  SuS, CRIANCA FELIZ e FNAS:
03.01  FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL

83:3tfF:oNo35oM53flqcli;#oDEesvAei#ParaAtenderaosprogramasdaAgaosocial
10.301.0009.1005 Aquisigao de Veiculo para os Servi9os de Satlde
4.4.90.52.01  Equipamentos e Material Permanente

3.   DO CREDENCIAIVIENTO.3;al,££::i:::::i:=::1:::££kvct#guR#tELBL|a:!#B,=t¥fTFOLRETffi3&gAT.Squepermitea
3.2.   0 cadastro devefa ser feito no Portal de Compras Pilblicas, no sitio www,oorfe/alecomorasowb//cas. com.br;
3.3.   0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do ncitante ou de seu representante legal e
a presung5o de sua capacidade tecnica para realizagao das transag6es inerentes a este Pregao.
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3.4.   0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag6es efetuadas em seu nome, assume coma firmes e
verdadeiras  suas propostas e seus  lances,  inclusive  os atos  praticados diretamente ou  por seu  representante,  excluidos a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao par eventuais danos decorrentes de
uso indevjdo das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.§.   E  de  responsabilidade  de  o  cadastrado  conferir a  exatidao  dos  seus  dados  cadastrais  no  PORTAL  DE  COMPRAS
PuBLICAS  e  mante-los  atualizados junto  aos  6rgaos  responsaveis  pela  informagao,  devendo  proceder,  imediatamente,  a
corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregao ou aqueles se tomem desatualizados.

3.5.1.   A nao observancia do disposto no subitem anterior podefa ensejar desclassificagao no momento da habilitagao

4`   DA PARTICIPACAO NO PREGAO.
4.1.   Poderao  participar deste  Pregao  interessados  cujo  ramo  de  atividade  seja  compativel  com  o  objeto  desta  licitagao,  e
que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
4.2.   Sera  concedido  tratamento  favorecido  para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  para  as  sociedades
cooperativas  mencionadas  no artigo 34 da  Lei  n°  11.488,  de 2007,  para o micro empreendedor individual -MEl,  nos  limites

£:y'Skfrsod:53EC#`:TE=i%r,:;:23'EdseT£°#a,TAgAooslNTEREssADos.
4.3.1.   Proibidos de participar de licita¢es e celebrar contratos administrativos, na foma da legislagao vigente;
4.3.2.   Que nao atendam as condig6es deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3.   Estrangeiros  que  nao  tenham  representaeao  legal  no  Brasil  com  poderes  expressos  para  receber  cita9ao  e
responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4.   Que se enquadrem nas vedag6es previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
4.3.5.   Que estejam sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugao ou liquida9ao;
4.3.6.   Entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio;
4.3.7.   Organizag6es  da  Sociedade Civil  de  lnteresse  Ptlblico -OSCIP,  atuando  nessa condigao  (Ac6rdao  n°  746/2014-

:.£:%gB:e5gBi'£#8EPLAETR8fiFCT8?'RpfiAT?v8°A:%E%Au?itTAE:'3'E3hTE|€SoSE8AIARA"SIM"OU"NAO"EMCAMPo
4.4.1.      Que cumpre os requisitos estabelecidos  no artigo 3° da  Lei  Complementar n°  123,  de 2006,  estando apta  a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49:
4.4.1.1.      Nos itens exclusivos para  participagao de microempresas e empresas de  pequeno porte,  a assinalagao do
campo "nao" impedifa a prossegujmento no certame;
4,4.1.2.      Nos  itens  em  que  a  participagao  nao  for exclusiva  para  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  a
assinalagao do campo "nao" apenas produzifa  o efeito de o licitante  nao ter direito ao tratamento favorecido  previsto
na Lei Complementar n° 123,  de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2.   Que esta ciente e concorda com as condig6es contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3.   Que   cumpre   os   requisitos   para   a   habilitagao  definidos   no   Edital   e   que   a   proposta   apresentada   esta   em
conformidade com as exigencias edilicias;
4.4.4.   Que   inexistem   fatos   impeditivos   para   sua   habilitagao   no   certame,   ciente   da   obrigatoriedade   de   declarar
ocorrencia s posteriores;
4.4.5.   Que  nao  emprega  menor  de  18  anos  em  trabalho  notumo,  perigoso  ou  insalubre  e  nao  emprega  menor  de  16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos,  na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, Xxxlll, da Constituigao;
4.4.6.   Que a proposta foi elaborada de forma independente,  nos temos da  lnstrugao  Normativa SLTl/MP n° 2,  de  16 de
setembro de 2009.
4.4.7.   Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forpedo, observando o
disposto nos incisos Ill e  lv do art.  1° e no inciso Ill  do art.  50 da Constituigao Federal;

4.5.   A  declaragao  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer  condigao  sujeitafa  o  licitante  as  sang6es  previstas  em  lei  e
neste Edital.

5.   DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
5.1.   Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletr6nico, concomitantemente com os dooumentos de
habilitagao  exigidos  no edital,  proposta  com  a descrigao  do  objeto ofertado  e o  prego.  ate a  data e  o  hofario estabelecidos
para abertura da sessao pdblica, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.
5.2.   0  envio da proposta,  acompanhada  dos  documentos de  habilitagao  exigidos  neste  Edital,  ocorrefa par meio de chave
de acesso e senha.
5.3.   As Microempresas e  Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao de habilitagao,  ainda que haja
alguma restrieao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
5.4.   Inoumbifa  ao  licitante  acompanhar as  operag6es  no  sistema  eletfonico  durante  a  sessao  pdblica  do  Pregao,  ficando
responsavel  polo  Onus  decorrente  da  perda  de  neg6cios,  diante  da  inobservancja  de  quaisquer mensagens  emitidas  pelo
sistema ou de sua desconexao.
5.5.   AIe  a abertura da  sessao pdblica,  os licitantes poderao  retirar ou  substituir a  proposta e os  documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema;
5.6.   Nao  sera  estabelecida,  nessa  ctapa  do  certame,  ordem  de  classificagao  entre  as  propostas  apresentadas,  o  que
somente ocorrefa ap6s a realiza§ao dos procedimentos de negocia9ao e julgamento da proposta.
5.7.   Os documentos que comp6em a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente serao disponibilizados
para avalia9ao do pregoeiro e para acesso pdblico ap6s o encerramento do envio de lances.
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6.   DO PFtEENCHIMENTO DA PROPOSTA.
6.1.   0  LICITANTE  DEVERA  ENVIAR  SuA  PROPOSTA  MEDIANTE  0  PREENCHIMENTO,  NO  SISTEMA  ELETRONICO,
DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1.   Valor unitario e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
6.1.2.   Manca de cada item ofertado;
6.1.3.   Fabricante de cada item ofertado;
6.1.4.   Descrigao  detalhada  do  objeto,  contendo  as  inforTnae6es  similares  a  especificaeao  do  Termo  de  Refefencia:
indicando,  no que for aplicavel, o modelo,  prazo de validade ou  de garantia,  ndmero  do  registro ou  insch9ao do ben  no
6rgao competente, quando for o caso;

6.2.   Todas as especificag6es do objeto contidas na proposta vinoulam a Contratada.
6.3.   Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencjarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fomecimento dos bens ou servigos.
6.4.   Os  pregos  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanta  na  etapa  de  lances,  sefao  de  exclusiva  responsabilidade  do
licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
6.5.   0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentagao.
6.6.   Os  licttantes  devem  respeitar  os  pre9os  maximos  estabelecidos  nas  normas  de  regencia  de  contratag6es  pdblicas,
quando partictparem de licita96es pdblicas;

7.   DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES.
7.1.   A abertura  da  presente  licitagao  dar-se-a  em  sessao  ptlblica,  por meio  de  sistema  eletr6nico,  na  data,  hofario  e  local
indicados neste Edital.
7.2.   a   Pregoeiro   verificafa   as   propostas   apresentadas,   desclassificando   desde   logo   aquelas   que   nao   estejam   em
conformidade   com   os   requisitos   estabelecidos   neste   Edital,   contenham   vicios   insanaveis   ou   nao   apresentem   as
especificag6es tecnicas exigidas no Termo de Refetencia.

7.2.1.    Tamb6m sera desclassificada a proposta que identifique a licitante.
7.2.2.    A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento eiTi tempo real por
todos os participantes.
7.2.3.    A nao  desclassifica9ao da proposta  nao impede o seu julgamento definitivo  em sentido contfario,  levado a efeito
na fase de aceita9ao.

7.3.   0  sistema  ordenara  automaticamente  as  propostas  classificadas,  sendo  que  somente  estas  participafao  da  fase  de
lances.
7.4.   0 sistema disponibilizafa campo pr6prio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.5.    Inictada a  etapa competitiva,  os  licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente per meio  do sistema  eletr6nico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1.     a lance devefa ser ofertado de acordo com o tipo de licitacao indicada no preambulo deste edital.
7.6.   Os  licitantes  poderao  oferecer lances  sucessivos,  observando  o  hofario fixado  para  abertura  da  sessao  e  as  regras
estabelecidas no Edital.
7.7.   0  licitante  somente  podefa  Oferecer  lance  de  valor  inferior  ou  percentual  de  desconto  superior ao  dltimo  por  ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.8.  Sera  adotado  pal.a  a  envio  de  lances  no  pregao  eletr6nico  o  modo  de  disputa  "ABERTO  E  FECHADO",  em  que  os
licitantes apresentarao lances pdblicos e suoessivos, com lance final e fechado.
7.9.  A etapa  de  lances  da sessao ptlblica tefa duragao  inicial de  quinze minutos.  Ap6s  esse  prazo,  o  sistema  encaminhafa
aviso de fechamento  iminente  dos  lances,  ap6s o que transcorTefa  a periodo  de tempo  de ate  dez  minutos,  aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.
7.10.  Encerrado  o  prazo  previsto  no  item  anterior,  o sistema  abrifa  oportunidade  para  que  o  autor da  oferta  de  valor  mais
baixo e os das ofertas com pregos ate dez por cento superiores aquela possam ofertar urn lance final e fechado em ate cinco
minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento deste prazo.
7.11.  Nao havendo pelo menos tres ofertas nas condig6es definidas neste item,  poderao os aiitores dos melhores lances,  na
ordem  de classificagao,  ate a  maxima  de tres,  oferecer urn lance final  e fechado  em  ate cinco minutos,  o qual sera sigiloso
ate o encerramento deste prazo.
7.12.  Ap6s  a  t6rmino  dos  pi.azos  estabelecidos  nos  itens  anteriores,  o  sistema  ordenafa  os  lances  segundo  a  ordem
crescente de valores.
7.13.  Nao  havendo lance final e fechado classificado na foma estabelecida  nos itens anteriores,  have fa o reinicio  da  etapa
fechada,  pare  que  os  demais  licitantes,  ate  o maxima de tres,  na  ordem  de ctassificagao,  possam ofertar urn lance final e
fechado em ate cinco minutos, a qual sera sigiloso ate o encemamento deste prazo.
7.14.  Podefa o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada,  caso nenhum
lieitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigencias de habilitagao.
7.15.    Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores devefao ser desconsiderados pelo
Pregoeiro.
7.16.    Nao senao aceitos dais ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
7.17.    Durante  o  transcurso  da  sessao  pdblica,  os  licitantes  serao  informados,  em  tempo  real,  do  valor  do  menor  lance
registrado, vedada a identificagao do licitante.
7.18.    No caso  de desconexao  com  o  Pregoeiro,  no  decorrer da etapa competitiva do  Pregao,  o  sistema  eletr6nico  podefa
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
7.19.    Quando  a  desconexao  do  sistema  eletronico  para  o  Pregoeiro  persistir por tempo  superior a  dez  minutos,
pdblica  sera  suspensa  e  tefa  reinicio  somente  ap6s  comunicagao  expressa  do  Pregoeiro  aos  participantes
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publicada  no  Portal  de Compras  Pdblicas,  httDW`^mrv.DortaldecomDrasDublicas.com.br,  quando  sefao divulgadas  data e
hora  para  a  sua  reabertura.  E sera  reiniciada somente ap6s decorridas vinte  e  quatro  horas da comunicagao  do fato  pelo
Pregoeiro aos participantes,  no sitio eletr6nico utilizado para divulgagao.
7.20.    Caso o licitante nao apresente lances, concorrefa com o valor de sua proposta.
7.21.    Em  relagao  a  itens  nao  exclusivos  para  participa9ao  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  u.na  vez
encerrada  a  etapa  de  fences,  sera  efetivada  a  verificagao  automatica,  junto  a  Receita  Federal,  do  porte  da  entidade
empresarial.   0  sistema   identificafa  em  coluna  pr6pria  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno   porte  partidpantes,
procedendo a compara8ao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de major porte, assim come clas demais
classificadas,  pare  o fim  de  aplicar-se  o disposto  nos  arts.  44  e 45 da  LC  n°  123,  de 2006,  regulamenfada  pelo  Decrcto  n°
8.538, de 2015.
7.22.    Nessas condi86es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de ate
5% (dnco por canto) acima da melhor proposta ou rnelhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.23.    A  melhor classificada  nos  termos  do  item  anterior tefa  o  direito  de  encaminhar  uma  dltima  oferta  para  desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
ap6s a comunieagao automatiea para tanto.
7.24.    Caso  a  microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  melhor classificada  desista  ou  nao  se  manifeste  no  prazo
eestabelecido, sefao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo  de  5%  (cinco  par cento),  na  ordem  de classificacao,  para  o  exercicio  do  mesmo  direito,  no  prazo estabelecido  no
subitemanterior.
7.25.    No  caso  de  equivalencia  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  se
eencontrem  nos  intei`ralos  estabelecidos  nos  subitens  anteriores,  sera  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique
ai]uela que primeiro podefa apresentar melhor oferta.
7.26.    Quando  houver propostas  beneficiadas com  as mangens de preferencia em  relagao ao  produto estrangeiro,  o crit6rio
de  desempate  sera  aplicado  exclusivamente  entre  as  propostas  que  fizerem  jus  as  margens  de  proferencia,  conforme
rngulamento.
7.27.    A ordem de apresentagao pelos licitantes 6 utilizada como urn dos crit6rios de classificagao, de maneira que s6 podefa
hover empate entre propostas iguais (nao seguidas de fences),  ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
7,28.    Havendo eventual empate entre propostas ou fences, o criterio de desempate sera aquele previslo no Art. 3°,  § 2°, da
ifl N° 8.666, de 1993, assegurando-se a prefer6ncia, sucessivamente, aos bans e servigos:

7.28.1.    Produzidos ro pais;
7.28.2.    Produzidos per empresas brasileiras;
7.28.3.    Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia ne Pals;

7.28.4.Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em  lei para pessoa com
deficlencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

7.29.    Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletr6nico dentre as propostas empatadas.
7.30.    Encerrada  a etapa  de  envlo de  fences da sessao  pablica,  o  Pregoeiro  devefa encaminhar,  pelo sistema  eletrchico,
contraproposta  ao  licitante  que  tenha  apresentado  o  melhor  prepo,   para  que  seja  obtida  melhor  proposta,  vedada  a
negociacao em condic6es diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1.    A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
7.30.2.    0  Pregoeiro  solicitafa  ao  licitante  melhor  classificado  que,  no  prazo  de

elos demais licitantes.
envie  a  proposta

adequada  ao   dltimo  lance  ofertado  ap6s  a  negocia8ao  realizada,   acompanhada,   se  for  o  caso,   dos  documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.31. Ap6s a negociagao do preap, a Pregoeiro iniciafa a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

8.   DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.   Encerrada a etapa de negociagao] o pregoeiro examinafa a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequa§ao
ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao maximo estipulado para contrataqao neste  Edital e em seus anexos,
observado o disposto ro pafagrafo dnico do art. 7° e rio § 9° de art. 26 de Decreto n.a 10.024/2019.
8.2.   Sera  desclassificada  a  proposta  ou  o  fence  vencedor,  que  apresentar  prego  final  superior  ao  prego  maxima  fixado
(Ac6rdao n° 1455/2018 -TCu -Plenario), ou que apresentar prego manifestamente inexeq{livel.

8.2.1.    Considera-se  inexeqtlivel  a  proposta que apresente pre9os global  ou  unitarios simb6licos,  irris6rios ou de valor
zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
a  ato  convocat6rio  da  licita8ao  nao  tenha  estabelecido  lirnites  minimos,  exceto  quando  se  referirem  a  materiais  e
instala96es de propriedade do pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.3.   Qualquer  interessado  podefa  requerer  que  se  realizem  diligencias  para  aferir  a  exequibHidade  e  a  legalidade  das
ppepostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;
8.4.   Na   hip6tese  de  necessidade  de  suspensao  da  sessao  ptlblica   para  a  realizagao  de  dHigencias,   com  vistas  ao

#i::::;:#irt:Qngunoz::i:;'ri3:::;isT±#::iR!i==:=#:=#:::i:#¥#nlCi#i#+#efr=,prfroneststemacom,no
3;io?ive,:ffiLL=:::i#b=ly=rolic,tantepara,=,;i;:#T::t:c::#o#:#r,pormeiodefunc,onalidade

8.5.1.    0  prazo  estabelecido  podefa  ser  prorrogado  pelo  Pregoeiro  por  solicita9ao  escrita  e  justjficada  do  licitante,
formulada antes de findo o prazo, e fomalmente aceito pelo Pregoejro,
8.5.2.    Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracteristi
do material Ofertado, tais coma marca,  modelo, tipo, fabricante e procedencia,  alem de outras  infomag6es pertinentes,

/'
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exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrchieo, ou, se for a caso,  por outro meio e prazo
indicados  pelo  Pregoeiro,  sem  prejuizo  do  seu  ulterior  envio  pelo  sistema  eletr6nico,  sob  pena  de  nao  aceitagao  da
proposta-
8.5.3.   Caso   a   compatibilidade  com   as   especifica96es   demandadas,   sobretudo   quanto   a   padn5es   de   qualidade   e
desempenho,   nao  possa  ser  aferida  pelos  meios  previstos  nos  subitens  acirna,  o  Pregoeiro  exigifa  que  o  licitante

::;;;:;:::Oemp_nmeirol:;a:::g::::i:::;e;d::#ir#penadenaoaoeitapaodapropostanelocalaserindicadoe
8t5.3.1.    Por mefo de mensagem  no sistema,  sera divulgado o  local e hofario de realizagao do procedimento para a
avaliaeao das amostras, quja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
85.3.2.    Os resultados das avaliag6es senao divulgados por meio de mensagem no sistema.
8,5.3.3.    No  caso  de  nao  haver  entrega  da  amostra  ou  ocorrer  atraso  rna  entrega,   sem  justificativa  aceita  pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das espeofica96es previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.
8.5.3.4.    Se  a(s)  amostra(s)  apresentada(s)  pelo  primeiro classificado  nao for(em)  aceita(s),  o  Pregoeiro analisara  a
aceitabilidade   da   proposta   ou   lance   ofertado   polo   segundo   classificado.   Seguir-se-a   com   a   verificagao   da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, ate a vefflcagao de uma que atenda as especificag6es constantes no Termo de
Referencia.
8.5.3+    Os  exemplares  colocados  a  disposigao  da  Administragao  sefao  tratados  como  prot6tipos,  podendo  ser
manuseados e desmontados pela equipe tecnica responsavel pela analise, nao gerando direito a ressarcimento.
8.5.3.6.    Ap6s  a  divulgaeao  do  resultado  final  da  licitagao,  as  amostras  entregues  devefao  ser  recolhidas  pelos
licitantes  ro  prazo  de  10  (DEZ)  dias,  ap6s  o  qual  podefao  ser  descartadas  pela  Administrag5o,  sem  direito  a
ressarcimento.
8.5.3.7.      Os licitantes devefao colocar a disposi9ao da Administragao todas as condig6es indispensaveis a realizagao
de testes e fomecer, sem Onus, os manuals irnpressos em lingua portuguesa,  necessarios ao seu perfeito manuseio,
quando for a caso.

8.6.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinafa a proposta ou lance subseqtlente, e, assim
socessivamente, na ordem de classificagao,
8.7.   I-1avendo  necessidade,  o  Pregoeiro  suspendefa  a  sess5o,  informando  no  "chat"  a  nova  data  e  hofario  para  a  sua
continuidade.
8.8.   0  Pregoelro  podefa  encaminhar,  por meio  de  sistema  eletr6nico,  contraproposta  ao  licitante  que  apresentou  o  fence
mais  vantqjoso,  com  o  fim  de  negociar  a  obtengao  de  melhor  prego,  vedada  a  negociagao  em  condig6es  diversas  das
p~nesteEdital.

8.8.1.   Tamb6m nas hip6teses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subseqdente, podefa negociar com
o licitante para que seja obtido prego melhor.
8.8.2.   A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada peles demais lieitantes.

8.9.   Nos itens nao exclusivos para a partictpacao de rnicroempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta
nao for aceita,  e antes de o Pregoeiro passar i subseqtlente, have fa nova verifica9ao,  pelo sistema,  de e\rentual ocorrencia
cto  empate ficto,  previsto  nos artigos  44  e 45  de  LC  n°  123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplima  antes  estabelecida,  se  for o
Ccaso.
8.10.    Encerrada  a  analise  quanto  a  aceitagao  da  proposta,  o  pregoeiro  verificafa  a  habwitagao  do  licitante,  observado  o
d~nesteEdital.

::faRA#T£Ng#ari#££,M#RBEL%jLTgri#%#£OREviRAFt#OOE#ITLA#:sOp#5RTMOERNI%
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INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PuBLICAS,  E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

9.1.1.   Possuir Cadastro do Portal de Compras Pilblicas;
9.1.2.   Cadastro Nacional de Empresas lnid6neas e Suspensas -CEIS e a e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas
-CNEP (www. DortaldatransDarencia.aov.brf);

9.1.3.   Cadastro   Nacional  de  Condenag6es  Civeis  por  Atos  de  lmprobidade  Administrativa,   mantido  pelo  Conselho
Nacional de Justiga  (w\^Mi onj jus bwlmprobidade_adm/consultar_requerido. php)
9.1.4.   Lista de lnid6neos,  mantida  pelo Tribunal de Contas da  Uniao -TCU  httDs://contas tcu aov.br/ords/f?D=1660:3:0
9.1.5.   A  consulta  aos  cadastros  sera  realizada  em  nome  da  empresa  lieitante  e  tamb6m  de  seu  s6cio  majoritario,  par
forga de artigo  12 de Lei n° 8.429, de  1992,  que preve, dentre as sang6es impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade  administrativa,  a proibi9ao de contratar com a  Poder Pilblico,  inclusive par intermedio de pessoa jurfdica da
qual seja s6cio majoritario.

9.1.5.1.   Caso  conste  ne  Consuha  de  Situapao  do  Fomecedor  a  existencia  de  Ocorfencias  lmpeditivas  lndiretas,  o
gestor diligenciafa  para  verificar  se  houve  fraude  por  parte  das  empresas  apontadas  no  Relat6rio  de  Ocorrencias
I mpeditivas I nd iretas.
9.1.5.2.  A tentativa de burla sera veriflcada por meio dos vinculos societarios, linhas de fomecimento sirnilares, dentre
Outros.
9.1.5.3.   0 licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificagao.

9.1.6.   Constatada   a   existencia   de   sangao,   o   Pregoeiro   reputafa   o   licitante   inabilitado,   par  falta   de
participagao.

condigao
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9.1.7.   No  caso  de  inabilitagao,  have fa  nova  verificapao,  pete  sistema,  da  eventual  ocorfencia  do empate ficto,  previsto
nos  arts.  44  e 45 da  Lei Complementar n°  123,  de 2006,  seguindo-se a discipfina  antes estabelecida  para  aceitagao da
proposta subsequente.

92   Caso  atendidas  as  condig6es  de  participa9ao.  a  habilita§5o  dos  licitantes  sera  verificada  por  meio  de  PORTAL  DE
CCOwPRAS  PuBLICAS,   em  relagao  a  hab«itaeao  jurfdica,  a  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  a  qualificagao  econ6mica
fina;.¥i?eE#|:%frft##eatuaiizarprevlanienteascomprovag6esconstamesdopoRTALDECOMPRASPUBLICAS,

para que estejam vigentes na data da abertura da sessao pdblica,  ou encaminhar, em conjunto com  a apresentagao da
proposta, a respectiva documentagao atualizada.
9.2.2.     a  descumprimento  do  subitem  acirna  iniplicafa  a  inabjlitagao  do   licitante,   exceto  se  a  consulta  aos  sitios

eletr6nicos  oficiais  emissores  de  certid6es  feita  pelo  Pregoeiro  lograr  6xito  em  encontrar  a(s)  certidao(6es)  valida(s),
conforme art. 43,  §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3.   Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitapao complementares,  necessarios a confirmapao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital. via sistema, no prazo
de                                       :  Bob pette de inaHlkaplo.
9.4.   Somente   haverd   a   necessidade   de   comprovagao   do   preenchimento   de   requisitos   mediante   apresentaeao   dos
documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relagao a integridade do documento digital.
9.5.   Nao  sefao  aceitos  documentos  de  habilitagao  com  indicapao  de  CNPJ/CPF  diferentes,   salvo  aqueles  legalmente
permitidos.
9.6.   Se o licitante for a  matriz]  todos os documentos deverao estar em  home da matriz,  e se o licitante for a filial,  todos os
dclocumentos  devefao  estar  em  nome  da  filfal,  exceto  aqueles  documentos  que,  pela  pr6pria  natureza,  comprovadamente,
forem emitidos somente em name da matriz.

9.6.1.   Serao aceitos registros de CNPJ  de licitante matriz e filial com diferengas de ndmeros de documentos  pertinentes
ao CND e ao CRF/FGTS,  quando for comprovada a centralizaeao de recolhimento dessas contribuig6es.

9.7.   Ressalvado   o  disposto   no   item   5,   os   licitantes  deverao  encaminhar,   nos  termos  deste   Edital,   a   documentagao
relacionada nos itens a seguir,  para fins de habilitapao:

9.8.   HABILITACAO JURiDICA:
9.8.1.   No  caso  de  empres5rio  individual:   inscri8ao  no  Registro  P`1blico  de   Empresas  Mercantis,   a  cargo  de  Junta
Comercial da respectiva sede;
9.8.2.   Em se tratando de microempreendedor individual -MEl: Certificado da Condigao de Mlcroempreendedor Individual
-CCMEl,  c`+ja aceitagao ficafa condieionada a verificagao da autenticidade no sitio wVA^r portaldoempreendedor aov  brr,
9,8.3.   No  case  de sociedade  empresaria  ou  empresa  individual  de  responsabilidade  liniitada -  EIRELl:  ate  constitutivo,
estatuto ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente registrado na Junta Comercal  da respectiva  sede,  acompanhado de
documento comprobat6rio de seus adrrinistradores;
9.84.   Inscricao  no  Registro  Pilblico de  Empresas  Mercantis onde opera,  com  averbagao  no  Registro  onde tern sede a
matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agencia;
9.8.5.   No  caso  de  sociedade  simples:  inscrigao  do  ato constitutivo  no  Registro  Civil  das  Pessoas Juridicas  do  local  de
sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos sous administradores;
9.8.6.   No  caso  de  cooperativa:  ata  de  fundagao  e  estatuto  social  em  vigor,  com  a  ata  da  assembleia  que  o  aprovou,
devidamente arquivado  na Junta Comercial ou  inscrito no  Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva  sede,  bern
como o registro de que trata o art.107 da Lei n° 5.764, de 1971;
9.8.7.   No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals: decreto de autorizagao;
9.8.8.   Os documentos acima devefao estar acompanhados de todas as alterag6es ou da consolida9ao respectiva;

9.9.   REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.9.1.   CNPJ  -  Prova  de  inscrigao  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Juridicas  ou  no  Cadastro  de  Pessoas  Fisicas,
conforme o caso;
9.9.2.   Prova   de   regularidade   fiscal   perante   a   Fazenda   Nacional,   mediante   apresentagao   de   certidao   expedida
conjuntamente  pela  Secretaria  de  Receita  Federal  de  Brasil  (RFB)  e  pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional
(PGFN),  referente  a  todos  os  cfeditos  tributarios  federais  e  a  Divida  Ativa  da  Uniao  (DAU)  por  elas  administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade  Social,  nos temos da  Portaria Conjunta  n°  1.751,  de 02/10/2014,  de Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Proouradora-Geral da Fazenda Nacjonal.
9.9.3.   Prova de regularidade com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS);
9.9.4.   Prova  de  inexistencia de debitos inadimplidos perante a justiga do trabalho,  mediante a apresentagao  de certidao
negativa ou  positiva com efeito de negativa,  nos termos do Titulo VILA da Consolidagao das Leis do Trabalho,  aprovada
polo Decreto-Lei n° 5.452, de  10 de maio de 1943;
9.9.5.   Prova  de  regularidade  junto  a  Fazenda   Estadual,   atrav6s  da  Certidao   Negativa  conjunta  junto  aos  Tributos
Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6.   Prova  de  regularidade junto  a  Fazenda  Municipal,  atrav6s  da  Certidao  Negativa junto  aos  Tributos  Municipais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
9.9.7.   Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,  se houver,  relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
9.9.8.    Caso  o  licitante  detentor  do  menor  prego  seja  qualificado  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno
devefa  apresentar toda  a  documentagao  exigida  para  efeito  de  comprovagao  de  regularidade  fiscal,  mesmo
apresente alguma restrigao, sob pena de inabilitagao.
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9.10.    OuALIFICACAO EcON6MICO-FINANCEIRA.
9.10.1.    Certidao  negativa  de  fal6ncia  ou  concordata  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da  pessoa  juridica,   ou  de
execugao patrimonial, expedida ro domieilto da pessoa fisica;

9.11.     QUALIFICACAO TECNICA.
9.11.1.Atestado  ou  certid6es  fomecidas  por pessoa jurfdica  de direito  p`lblico  ou  privado,  que  comprove  que  a  licitante
forneceu ou esfa fomecendo, de maneira satisfat6ria e a contento, os materiais de natureza e vulto similares ao objeto da
presente   licita8ao.   O(s)  atestado(s)   deve(in)   ser  emitido(s)   em   papel  tirnbrado  do  6rgao/enipresa   de  origem,   com
assinatura e identificagao do responsavel pelas informag6es atestadas.

9,12.A  existencia  de  restrigao  relativamente  a  regularidade  fiscal  e trabalhista  nfo  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.

9.12.1 A declaragao de vencedor acontecefa ro momento imediatamente postenor a fase de habilitagao.
9.13.  Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte,  e uma vez constatada a existencia de alguma restrigao no que tange a regularidade fiscal e trabalhista,  a mesma sera
convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  uteis,  ap6s  a  dectaragao  do  vencedor,  comprovar  a  regularizagao.  0  prazo
podefa  ser  prorrogado  por  igual  perfodo,  a  crit6rio  da  administragao  pdblica,  quando  requerida  pelo  licitante,  mediante
apresentagao de justificativa.
9.14.  A nao-regulariza9ao fiscal e trabalhista ne prazo previsto ro subitem anterior acarretafa a inabilitagao do licitante,  sem
ppejuizo  das  sang6es  previstas  neste  Edital,  sendo  facultada  a  convocagao  dos  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificapao.  Se,  na  ordem  de  classificagao,  seguir-se  outra  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade
cooperativa com alguma restrigao na documenta9ao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.
9.15.   Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,   o  Pregoeiro  suspendefa  a  sessao,
informando no "chat" a nova data e hofario para a continuidade da mesma.
9.16.  Sera  inabilitado  o  licitante  que  nao  cornprovar  sua  habwitagao,  seja  por  nao  apresentar quaisquer  dos  documentos
exigidos, ou apresenta-Ios em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.17.   Nos  itens  nao  exclusivos  a  mieroempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  em  havendo  inabilitagao,  have fa  nova
verificagao,  pelo  sistema,  da  eventual  ooorrencia  de  empate  ficto,  previsto  nos  artigos  44  e  45  da  LC  n°  123,  de  2006,
sseguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitapao da proposta subsequente.
9.18. Constatado o atendimento ds exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

10.    DO ENCAMlf\lHAMEl\lTO RA PROPOSTA VENCEDORA.
10.1.    A  proposta adequada  ao  t]ltimo  lance  ofertado  do  licitante  declarado  vencedor devefa  ser encaiutnhada  rio
prazo  de  02 (duas)  horas a  contar da solicitaedo do  pregoeiro  no sistema eletr6nico,  sob oena de desclassificacao ed-:

10.1.1.    Ser  redigida  em  lingue  portuguesa,  digitada,  em  uma  via,  sem  ernendas,  rasuras,  entrelinhas  ou  ressaivas,
devendo a tlltima fdiha ser assinada e as dernais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2.    Conter a indicagao do banco,  mlmero da conta e agencia do licitante vencedor, para fine de pagamento.

10.2.       A  proposta final  devefa  ser documentada  nos  autos  e sera  levada  em consideragao  no decorrer da  execugao do
cocontratoeaplicagaodeeventualsangaoaContratada,seforocaso.

10.2.1.    Todas   as   especifica96es   do   objeto   contidas   rra   proposta,   tais   corno   marca.   modelo,   tipo,   fabricante   e
procedencia, vinculam a Contratada.

10.3.       Os  preeos devefao  ser expressos em  moeda corrente  nacional,  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  pregos  unifarios  e  o  prego  global,   prevalecefao  os  primeiros;   no  caso  de
divergencia entre os valores numericos e ce valores expressos por extenso, prevalecerao estes `1ltimos.

10.4.       A oferta devefa ser firme e precisa, "mitada,  rigorosamente,  ao objeto deste Edital, sem conter altemativas de prego
ou de qualquer outra condiqao que induza o julgamento a mais de urn resultado, sob pena de desclassificagao.
10.5.       A  proposta  devefa  obedecer  aos  termos  deste  Edital  e  seus  Anexos,  n5o  sendo  considerada  aquela  que  nao
corresponda as especificap6es ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.
10.6.       As propostas que contenham a descrigao do opjeto,  o valor e os documentos complementares estarao disponiveis
na internet, ap6s a homologagao.

11.    DOS F2ECuRSOS.
11.1.    Declarado   o   vencedor  e   decorrida   a   fase   de   regularizagao   fiscal   e   trabalhista   da   licitante   qualificada   como
rnicroempresa ou empresa  de  pequeno  porte,  se for o caso,  sera concedido o  prazo de  no  minimo trinta  minutos,  para  que
qualquer  lieitante  manifeste  a  jnteng5o  de  recorrer,  de  forma  motivada,   isto  6,   indicando  contra  qual  (is)  decisao  (6es)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo pr6prio do sistema,
11.2.    Havendo quem se manifeste,  cabefa ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existencia de motivagao da intencao
de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.

11.2.1.    Nesse   momento  o   Pregoeiro   nao  adentrafa  no   m6rito  recursal,   mas  apenas  verificafa   as   condis6es  de
admissibilidade do recurso.
11.2.2,    A falta de manifestagao motivada do licitante quanta a intengao de
11.2.3.    Uma vez admitido a recurso, a recorrente tefa, a partir de entao, o

recorrer im ortafa a decadencia desse direit
para apresentar as raz6e

polo sistema eletr6nico,  ficando os  demais licitantes,  desde  logo,  intimados para,  querendo,  apresentarem
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tamth pch eidona ctotrorico. eni                               qua conoqufo a corfuT do t6Trrino do pmzo do roconent®,.endo
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3.    0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento,
11.4.    Os autos do processo permanecenao com vista franqueada aos interessados, ro endereeo constante neste Edital.

12.    DA REABERTURA DA SESSAO POBLICA.
12.1.    A sessao pdblica podefa ser reaberta:

12.1.1.   Nas hip6teses de  provimento de recLlrso que leve a anula§ao de atos anteriores a  realizaeao  da sessao
pdblica  precedente OLI em que seja anulada a pr6pria sessao pt]blica, situacao em que serao repetidos os atos
anulados e os que dole dependam.
12.1.2.    Quando  houver erro  na  aceitagao  do  prego  melhor classificado  ou  quando  a  licitante  declarado  vencedor  nao
assinar o contrato,  nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a regularizapao fiscal e trabalhista,  nos termos
do  art.  43,  §1° da  LC  n°  123/2006.  Nessas hip6teses,  serao adotados os procedimentos  imediatamente  posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

12.2.    Todos os licitantes remanescentes devefao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
12.2.1.   A oonvoca¢ao  se daft  por meio do sistema eletr6nico ("chat"),  ou  e+nail,  ou  de acordo  com  a fase  do
procedimento licitat6rio.
12.2.2.   A  convocagao  feita  par e-mail  dar-se-a  de  acordo  com  os  dados  contidos  ro  CADASTRO  D0  PORTAL  DE
COMPRAS PUBLICAS,  sendo responsabilidade do licitante manter sous dados cadastrais atualizados.

13.    DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.
13.1.    a objeto da licitacao sera aqjudicado ao licitante declarado vencedor, par ato do Pregoelro, caso nao haja interposigao
de recurso, ou pela autoridade compctente, ap6s a regular decisao dos recursos apresentados.
13.2.    Ap6s   a  fase   recursal,   constatada   a   regularidade   dos   atos  praticados,   a   autoridade   competente   homologafa   a
procedi mento I icitat6fro.

14.    DA GARANTIA DE EXECuCAO.
14.1.    N5o have fa exigencia de garantia de execue5o para a presente contrata9ao.

1§.    DO TERMO DE CONTRATO ou lNSTRUMEI\lTO EQUIVALENTE
15.1.       Ap6s  a  homologaeao  da  licitagao,  em  sendo  realizada  a  contratagao,  sera  firmado  Termo  de  Contrato  ou  emitido
instrumento equivalente.
15.2.    0 adjudicatario tefa o prazo de 05 (CINCO) DIAS llTEIS,  contados a partir da data de sua convocagao,  para assinar a
Terrno de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao),  sob
pena de decalr do direito a contrata9ao, sem prejuizo das sang6es previstas neste

15.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato  ou  aceite  do  instrumento  equivalente,  a Administragao  podefa  encaminha-lo  para  assinatura  ou  aceite  da
Aqjudicataria,  mediante  correspondencia  postal  com  aviso  de  recebimento  (AR)  ou  meio  eletfonico,  para  que  sQja
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 podefa  ser  promogado,  par  igual  periodo,  por solicitaqao justificada  do
adjudicatario e aceita pela Administrag5o.

15.3.    0   Aceite   da   Nota   de   Empenho   ou   do   instrumento   equivalente,   emitida   a   empresa   aqjudicada,   implica   no
reconhecimento de que:

15.3.3.   Referida   Nota   esta   substituindo   o   contrato,   aplicando-se   a   relapao   de   neg6cios   ali   estabelecida   as
disposie6es da Lei n° 8.666, de 1993;
15.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e ds previs6es contidas no edital e seus anexos;
15.3.3. A  contratada  reconhece  que  as  hip6teses de  rescisao  sao  aquelas  previstas  nos  artigos 77  e 78  da  Lei  n°
8.666/93 e reconhece os direitos da Administragao previstos nos artiges 79 e 80 da mesma Lei.

15.4.0 prazo  de vigencia da contratagao se encerra  no final do exercicio financeiro da assinatura do  mesmo e podera ser
prc}rrogado conforme previsao no instrumento contratual ou no termo de refetencia.
15.5.  Previamente  a  contratagao  a  Administragao  realizara  consultas  para  identificar  possivel  suspensao  tempofaria  de
pparticipagao  em   licitagao,   no  ambito  do  6rgao  ou   entidade,   proibi§ao   de  contratar  com   o   Poder  Pdblico,   bern  coma
ocorfencias impeditivas indiretas, observado o disposto ro art. 29, da lnstrugao Normatlva n° 3, de 26 de abril de 2018,  e nos
termos de art. 6°,111,  da  Lei no  10.522,  de  19 de julho de 2002, consulta pr6vfa ao CADIN.
15.6.        Par ocasiao da assinatura do contrato,  sera exigida a comprova9ao das condig6es de habilitagao consignadas neste
Edital, as quais deverao ser mantidas polo licitante durante a vigencia do contrato.

15.6.1.  Na hip6tese de irregularidade,  o contratado devefa regularizar a sua situagao perante o cadastro no  prazo de
ate 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagao das penalidades previstas ro edital e anexos.

15.7.  Na  assinatura  do  contrato  ou  da  ata  de  registro de  pregos,  sera  exigida  a comprovagao  das condig6es  de  habilitaeao
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia de contrato ou da ata de registro de pregos.
15.8.Na hip6tese de a vencedor da licitagao nao comprovar as condie6es de habilitagao consignadas no edital ou se recusar
a  assinar o contrato ou  a  ata  de  registro de  pregos,  a Administragiv,  sem  prejuizo da aplicagao das  sang6es  das  demais
cominag6es legais cabiveis a esse licitante,  podefa convocar outro licitante,  respeitada a ordem  de classificaeao,  para,  ap6s
a  comprovagao  dos  requisitos  para  habilitagao,  analisada  a  proposta  e  eventuais  documentos  complementares  e,  feita
nogociapao, assinar a contrato ou a ata do registro d® pregos.
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16.   Do TERMo DE coNTRAro ou iNSTRUMENTo EQulvALENTE.
16.1.    Ap6s  a  homologagao  da  licitagao,  em  sendo  realizada  a  oontratagao,  sera  firmado  Temo  de  Contrato  ou  emitido
instru mento equivalente.
1e.2.    O aqjudicat£Iio terl o pruo de                                 `froie. cortndo. a partir da drfu d..un convocagiv,  pim fBsinar a
TerTno de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme a caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob
ppena de decair do direito a contratagao, sem pnejuizo das sang6es previstas neste Edital.

16.2.1.   Alternativamente a convocagao  para oomparecer perante o 6rgao ou  entidade  para a  assinatura do Termo de
Contrato  ou  aceite  do  instrumento  equivalente,  a  Administrapao  podefa  encaminha-lo  para  assinatura  ou  aceite  da
Ai#dii#%#f!##:*ITdeesp°ndendap°Sta'aco#medL#LjsLS:£ai¥T£!(£EAt:umeieeletfonico,paraquesela

16.2.2.    0  prazo  previsto  no  subitem  anterior  podefa  ser  prorrogado,  por  igual  periodo,  par  solicitagao  justificada  do
adjudicatario e aceita pela Administra9ao.

16,3.    0   Aceite   da   Nota   de   Empenho   ou   do   instrumento   equivalente,   emitida   a   empresa   adjudicada,   inplica   no
reconhecimento de que:

16.3.1.    Referida Nota esfa substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de neg6cios ali estabelecida as disposig6es da
Lei no 8.666, de  1993:
16.3.2.   A contratada se vincula a sua proposta e ds previs6es contidas ro edital e seus anexos;
16.3.3.    A  contratada  reconhece  que  as  hip6teses  de  rescis5o  sao  aquelas  previstas  nos  artigos  77  e  78  da  Lei  n°
8.666/93 e reconhece os direitos da Administrag5o previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4,    0 prazo de vigencia da contrata§ao se encerra no final do exerctcio financeiro da assinatura do mesmo e podefa ser
promogado conforme previsao ro instrumento contratual ou ro termo de referencia.
16.5.    Previamente  a  contratagao  a  Administragao  realizafa  consultas  para  identificar  possivel  suspensao  temporata  de
participa§ao  em   licitagao,   no  ambito  do  6rgao  ou   entidade,   proibig5o  de  contratar  com   o   Poder  Pdblico,   bern  como
ocorrencias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da lnstrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6o,Ill,  de  Lei no  10.522,  de 19 de julho de 2002, consulta pfevia ao CADIN.
16.6.       Par ocasiao da assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condie6es de habllitapao consignadas neste
Edital,  as quais devefao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do contrato.

16.6.1.    Na hip6tese de irregularidade, o contratado devefa regularizar a sua situagao perante o cadastro no prazo de ate
05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagao das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na assinatura  do  contrato ou  da  ata  de  registro  de  pregos,  sera  exigida  a  comprovagao  das  condig6es  de  hat>ilitagao
consignadas no edital, que dever5o ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do contrato ou da ata de registro de pregos.
16.8,    Na  hip6tese  de  o  vencedor  da  licitacao  nao  comprovar  as  condig6es  de  habilitacao  consignadas  ne  edital  ou  se
recusar a assinar o contrato  ou a  ata de  registro de  pregos,  a Administragiv,  sem  prgiviro  da  aplicagao das sang6es das
demais  cominag6es  legais  cabiveis  a  esse  licitante,  podefa  convocar  outro  licitante,  respeitada  a  ordem  de  classificacao,
para, ap6s a comprovagao dos requisitos para habilitagao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negocia§ao, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

17.    DO REAJuSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.
17.1.    As regras acerca do reatustamento em sentido geral do valor contratLlal sao as estabelectdas no Termo de Referencia,
anexo a este Edital.
18.  + D0 FtECEBIMENTO DO ORJETO E DA FISCALIZAC^O.
18.1.    Os crit6rios de receb]mento e aceitagao do oQjeto e de fiscaliza§ao estao previstos no TerTno de Referencia.

19.    DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
19.1.    As obrigag6es da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referencia.

20,    DO PAGAMENTO.
20.1.    As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencta, anexo a este Edital.

21.    DAs sANc6ES ADmiNisTF`AT]vAs.
21.1.    Comete infratio administrativa, nos terTnos da Lei ut 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

21.1.1.    Nao assinar o termo de contrato ou aceitan/retirar o instrumento equivalente,  quando corrvocado dentro do prazo
de validade da proposta;
21.1.2.    Nao assinar a ata de registro de pre9os, quando cabivel;
21.1.3.    Apresentar documentagat) falsa;
21.1.4.    Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5.    Enseiar a retardamento da execueao do objeto;
21.1.6.    Nao mantiver a proposta;
21.1.7.    Cometer fraude fiscal;
21.1.8.    Comportar-se de modo inidoneo;

21.2. 0 atraso injustificado ou retardamento rna prestagao de servigos objeto deste certame sujeitafa a empresa,  a juizo da
Administragao,  a muha moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,  ate o limite de  10% (dez por cento),  conforme
determina o art.  N® 86, da Lei N° 8666/93.

21.2.1. A multa prevista neste ITEM sera descontada dos creditos que a contratada possuir com a Prefeitura
de Semaria/PB, e podefa oumular com as demais sang6es administrativas, inclusive com as multas previstas.
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21.3. A inexecugao total ou paroial do objeto contratado,  a Administra9ao podefa aplicar a vencedora,  as seguintes sang6es
administrativas, nos termos de artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93:
a)   Advertencia par escrito;
b)   Multa  administrativa  com  natureza  de  perdas  e denos  da  ordem  de  ate  20%  (vinte  por cento)  sobre  o  valor total  de
contrato;
c)   Suspensao  tempofaria   de   participagao   em   licitagao   e   inipedimento   de   contratar  com   a   Prefeitura   Municipal   de
SemriaL/PB,  por prazo nfo superior a 02  (dois) anos,  sendo que em caso de inexecugao total,  sem justificativa aceita pela
Administra§ao da  PrefeitLlra  Municipal  de  Serraria/PB,  sera aplicado o rimite  maximo temporal  previsto para a  penalidade
05 (cinco) anos;
a)   Declaragao de inidoneidade para licitar junta a Administragao Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigao,  ou ate que  seja  promovida a  reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a  penalidade,  de acordo com  o
inciso IV do art.  NO 87 da Lei  N° 8.666/93 c/c art.  N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art,  N°  14 do  Decreto  N° 3.555/00.
21A.  Do  ato  que  aplicar a  penalidade  cabefa  recurso,  no  prazo  de 05  (cjnco)  dias  uteis,  a  contar da  ciencia  de  intirnagao,
podendo a Administragao reconsiderar sua decisao ou nesse prazo encarninha-lo devidamente informado para a apreciaeao
e decisao superior, dentro de mesmo prazo.
21.5.  Sefao  publicadas  na  lmprensa  Oficial  de  Municipio ds SERRARIA/PB,  as sang6es administrativas  previstas  ne  ITEM

2::3:qbi'##E'#Ars#J#£:iB##?-¥l#£:tf':!¥#Eir#devemobservarefazerobservar,porseus
fomecedores  e  subcontratados,  se  admitida  a  subcontratapao,  o  mais  alto  padrao  de  etica  durante  todo  a  processo  de
ifeit#..t¥p:::::=;=F:fe=a::#::;g+isoTffi#::::;ir,NEMffiAssEGu]NTEspRATicAs:

a) PRATICA CORRUPTA:  Oferecer,  dar,  receber ou solicitar,  direta ou indiretamente,  qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a agao de servjdor pdblico ro processo de licitapao ou rna execngao de contrato;
b)  PRATICA  FRAUDULEl\lTA: A falsificagao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitagao

# ##8dd°Nif%i':  Esquemat|zar ou  estabelecer urn  acordo  entre  dois  ou  mais  «c]tantes,  com  ou  sem  o
conhecimento de  representantes ou  prepostos do 6rgao licitador,  visando estabelecer pregos em  niveis artificiais e  nao-

gn#%#+#a  COERCITIVA:  Causar  danos  ou  amea9ar  causar  dano,  direta  ou  indiretamente,  as  pessoas  ou  sua

:i:=::SEa#Y::::€EL[nflTT,v++prJ#:i#:::#:=£:ff#ou?:::::==#asprLirou,##:i::`::i:*d#faisasaos
representantes de organismo financeiro mumlateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao de alegag6es de
pratica  prevista  acima:  atos  ci+ja  intengao  seja  irnpedir materialmente  a  exerctcio  do  direito  de  o  organismo  financeiro
multilateral promover inspegao.

22:1.DA'MPuGNActoA3ER£A5L5:Ed¥EfiDE5#:¥E#dTaT¥£aopfrohoa,qualquerpessoapoderaimpugnar
este Edital.
22.2.    A    IMPUGNACA0    DEVERA    ser    realizada    EXCLUSIVAMENTE    por    FORMA    ELETR6NICA    no    sistema
www,portaldecompraspublicas.com.br.

#g#:+:air°ir#+:'#EL:::::::i:;:::=::i::`::tt#:e::=£::::a:d##T#e,seusanexos,decidlfsobrea
22.4.    Acolhida a inpugnagao, sera definida e publicada nova data pare a realizaeao do certame.

iiLf:nte#::¥d-afaos##%,i=e£#l#:¥:#*:L:%3ir#a#®T%iL##.|ine,,E
campo pr6prio do Sistema Portal de Compras Pdblicas no enderego eletr6nico www. ortaldecom ublicas.com.br.
22.6.    0  pregoeiro  respondefa  aos  pedidos  de  esclarecimentos  no  prazo  de  ate ias,  contado  da  data  de
recebimento do pedido, e podefa requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos.
21.7.    As  impugnag6es  e  pedidos  de  esclarecimentos  nao  suspendem  os  prazos  previstos  no  certame,  salvo  quando  se
amoldarem ao art. 21  pafagrafo 4°, da Lei 8.666/93.

22.7.1.    A  concessao  de  efeito  suspensivo a  impugnagao 6  medida  excepcional  e  devefa  ser motivada  pelo  pregoeiro,
nos autos do processo de licitagao.

21.8.    As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  sefao  divulgadas  pelo  sistema  e  vinculafao  os  participantes  e  a
athinistragfo.
21.9.       As  respostas  is  inpugna§6es  e  aos  esclarecimentos  solicitados,  bern como  outros  avisos  de  ordem  geral,  serao
cacadastradas     no     sitio     www.oortaldecomDrasDub[icas.com.br,     sendo     de     responsabilidade     dos     licitantes,     seu
acompanhamento.
2J.10.     N5o serao conhecidas as impugnag6es apresentadas ap6s a respectivo prazo legal ou,  no caso de empresas,  que
eestejam  subscritas  por  representante  nao  habilitado  legalmente  ou  nao  identificado  no  processo  para  responder  pela
proponente.
22.11.     A  petigao  de   irnpugnagao   apresentada   par  empresa  deve  ser  fimada   por  s6cio,   pessoa  designada   para   a
administra9ao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social
e  suas  posteriores  altera96es,  se  houver.  do  ato  de  designagao  do  administrador,  ou  de  procurapao  pdbliea ou
(instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
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21    DAS DISPOSIC6ES GERAIS.
21.1.    Da sessao pdblica de Pregao divulgarLse-a Ata no sistema eletr6nico.
23.2.    P\Iao  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer fato  superveniente  que  impega  a  realizagao  do  certame  na  data
marcada,  a sessao  sera automaticamente transferida  para o primeiro dia dtil  subseq{lente,  no mesmo horato anteriormente
eestabelecido, desde que nao haja comunicagao em contfario, pelo Pregoeiro.
23.3.    Todas as referencias de tempo ro Edital. ro aviso e durante a sessao ptibnca observafao o hofario de Brasilia - DF.
24.4.    No julgamento das propostas e da habilitagao, o Pregoeiro podefa sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas,  dos documentos e sua validade jurfdica, mediante despacho fundamentado,  registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilita9ao e classificagao.
23.5.    A homologagao de resultade desta licitagao nao iniplicafa direito a contratagao.
23.6.    As  norrnas  disciplinadoras  da  lictta9ao  sefao  sempre  interpretadas  em  favor  da  amplia8ao  da  disputa  entre  os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga
cha contrata9fo.
23.7.    Os licitantes assumem todos os oustos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a Administra9ao nao sera,
eeni nenhum caso, responsavel por esses oustos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitat6rio.
23.8.    Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  neste  Edital  e  seus  Anexos.  excluir-se-a  o  dia  de  inicio  e  incluir-se-a  o  do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente rna Administragao.
23.9.    0  desatendimento  de  exigencias  formais  nao  essenciais  n5o  importafa  o  afastamento  do  licitante,  desde  que  seja
possivel a aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse pdblico.

23.9.1.       0  licitante  6  o  responsavel  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informag6es  prestadas  e  dos  documentos
apresentados  em  quaiduer fase  de  licitagao.  A falsidade  de  qualquer  documento  apresentado  ou  a  inverdade  das
informag6es  nele  contidas  iniplicafa  a  irnediata  desclassificagao  do  proponente  que  a  tiver  apresentado,  ou,  caso
tenha  sido  o  vencedor,  a  rescisao  do  contrato  ou  do  documento  equivalente,  sem  prejuizo  das  demais  sang6es
cabiveis.

23.10.  Em caso de divergencia entre disposig6es deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que comp6em o processo,
prevalecefa as deste Edital.
23.11. A Prefeitura Municipal de Serraria/PB,  podefa revogar este Pregao por raz6es de interesse ptiblico decorrente de fate
superveniente  que  constitua  6bice  manifesto  e  incontomavel,  ou  anula-Io  por  ilegalidade,  de  oficio  ou  por  provocagao  de
terceiros,  salvo quando for viavel a convalidagao de ato ou do procedimento viciado,  desde que observados os principjos da
ampla defesa e contradit6rio.

23.11.1.     A anulag5o de pregao indue a do contrato.
24.12.2. A anula9ao da licitagao por motivo de ilegalidade nao gera obrigapao de indenizar.

23.12.  E  facultado  a  autoridade  superior,  em  qualquer fase  deste  Pregao,  promover  diligencia  destinada  a  esclarecer  ou
cocompletar a  instrugao  do  processo,  vedada  a  inclusao  posterior de  informagao  ou  de  documentos  que  deveriam  ter sido
apresentados para fine de classifica9ao e habilitagao.
23.13.  0 Edital esta disponibilizado,  na integral  ro enderego eletr6nico: `Arww.DortaldecomDrasDublicas.com.br,  e tambem
podefao ser lidos e/ou obtidos na Sala de Rouni6es com a Equipe de Pregao, ne Enderego Praga Ant6nie Bento, 93 - Centroo
-Serraria  -PB,  nos  dias  uteis,  no  hofario  das  08:00  ds  12:00,  mesmo  enderego  e  perfodo  ro  qual  os  autos  do  processo
administrativo permanecefao com vista franqueada aos interessados.

A?3il£6Tr+ife+eDEEi#E'FEi|3k?;#S°Sfinseefeitos,osseguintesanexos:

#iEL#T:EL¥Aii¥uLri#Edr+s#i:#:ifeobASRA:rsEQ:ESTA©,DAsrourAIERE

RE§vffi¥i§RE¥REittffi:REfTTftifj:¥E,3¥\gtt,ETjTp#ELjT¥rmtioFERERAL,
ANExO Vlii _ DECLARAeAO DE cuMPRiMENTO DOs REQulsITOs DE HABiLITAPAO;
ANEXO IX "lNUTA DO CONTRATO;

Serrana -PB,  18 de maio de 2021.
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1.   OBJETIVO.
1.1.  Aquisigao  de  dois  veiculos  destinados  as  Secretarias  Municipais  de  Assistencia  Social  e  Satlde  do  muniofpio  de
Semaria - PB, conforme condig6es,  quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento:

lTENS DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE

1

Veloulo tipo  passeio,  (zero  quil6mefro),  ano/modelo  a  parlir 2021,  capacidade  mlnima  para  5

und 01

lugares,  motorizagao  minima  1.3,  5 portas,  direeao  hidraulica  ou  el6trica,  vidros eletricos pelo
menos  mos  vidros  dianteiros,  travas  eletricas  nas  portas,  jogo  de  tapetes  de  borracha,  com
protetor de  carter de fabrica  (original),  diregao assistida  eletricamente  ou  hidraulicamente  ou
el6trica-hidraulica,  cor branca,  combustivel gasolina  e etanol ou superior,  ar condieionado de
fabrica, equipado com todos os acess6rios exigidos pelo CONTRAN, garantia de fabrica de no
mlnimo   12  (doze)   meses,  para  ficar  a   disposicao  da   Secretaria   Municipal  de  Assistencia
Social.

2

Veloulo   tipo   caminhonete   pick-up,   (zero   quilomefro),   cabine   dupla,   com   capacidade,   no

und 01

minimo,  para  5  (cinco)  passageiros,  com  4  portas,  ano/modelo  a  partir  2021,  motorizagao
minima 2.0, combustlvel Diesel, carroceria aberta, com pctencia minima de 190 cv, traeao 4x4.
direeao   hidraulica   ou   el6trica,   ar-condicionado   e   vidro   el6trico,   central   multimidia,   rodas
mlnimas  de   16".   protetor  de  ca?amba,  equipado  com  todos  os  acess6rios  exigidos  pelo
CONTRAN,  garantia  de  fabrica  de  no  mlnimo  12  (doze)  meses,  para  ficar  a  disposigao  da
Secretaria Municipal de Satlde.

2.   JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO.
2.1. Justifica-se a aquisigao dos veiculos se faz necessario para manutengao das atividades desenvolvidas pelas Secretarias
Municipais  de  Assistencia  Social  e  Sadde,  haja  vista  que  o  municipio  nao  det6m  frota  suficiente  para  manuten9ao  das
atividades e programas do municipio.

3.   CLA                       O DOS BENS COMUNS.
3.1. A natureza de objeto a ser contratado 6 de natureza comum nos termos do pafagrafo drico,  do artigo  10,  da  Lei  10.520,
dle 2002, e as especifica96es dos materiais estao definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida
atendem ao principle da padronizaeao usual existente ro mercado.

f..1.F%'¥J#:€#ELfsp:ct|#:T€i£°at6¥ °BJEro.           , em conformidade com o este Termo de Referencia e a
Emissao  da  ORDEM  DE  COMPRA  emitida  pela  Secretaria  Municipal  demandante,  0  local  de  entrega  sera  na  sede  da
Prefeitura localizada na Praga Ant6nio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB.

5.   OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE.
5.1.   Sao obrigag6es da Contratante:

5.1.1.   Receber o objeto ro prazo e condig6es estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2.   Verificar   minuciosamente,   ro   prazo   fixado,   a   conforTnidade   dos   hens   recebidos   provisoriamente   com   as
especificag6es constantes do Edital e da proposta, para fins de aceita9ao e recebimento definitivo;
5.1.3.   Comunicar a Contratada,  por escrito, sobre imperfei96es, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fomecido,
para que seja substituido,  reparado ou corrigido;
5.1.4.  Acompanhar   e   fiscalizar   o   cumprimento   das   obrigag6es   da   Contratada,    atraves    de   comissao/servidor
especialmente desisnado;
5.1.5.   Efetuar  o  pagamento  a  Contratada  no  valor  correspondente  ao  fomecimento  de  objeto,   ro  prazo  e  forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2.   A  Adrmistra9ao  nao  respondefa  por quaisquer compromissos  assumidos  pela  Contratada  com  terceiros,  ainda  que
vinculados a execu§ao do presente Termo de Contrato, bern como por qualquer dano causade a terceiros em decorfencia de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinades.

6.   OBRICAC6ES DA CONTRATADA.
6.1.   A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes no  Edital,  seus anexos  e sua proposta,  assumindo como
exclusivamente sous os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execupao do objeto e, ainda:

6.1.1.   Efetuar a entrega de objeto em  perfeitas condig6es,  conforme especificag6es,  prazo e  local  constantes rio Termo
de  Refefencia  e  seus  anexos.  acompanhado  da  respectiva  nota  fiscal,  na  qual  constanao  as  indicag6es  referentes  a:
marca, procedencia e prazo de validade;
6.1.2.   Responsabillzar-se  pelos  vicios  e  danos  decorrentes  do  objcto,  de  acordo  com  os  artigos  12,  13  e  17  a  27,  do
C6digo de Defesa de Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
6.1.3.   Substituir]  reparar ou corngir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de  Refefencia, o objeto com avarias

ife+frT#¥de#g##£giv##¥o±©ndstedasas
6.1.4   Comunicar a  Contratante,  no  prazo  maximo  de 24  (vinte  e  quatro)  horas  que  antecede  a  data  da  entrega,  os



ESTADO DA PARA[BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

7.i.A'§.u[£gbcaNrTPEipT°Ast°%.rarepresenta-laduranteaexeougaodocontrato.
7.1.   Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitat6rio.

8.   DA ALTERACAO SIJBJETIVA.
8.1.   E admissivel a fusao, cisao ou incorporagao da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados
pela  nova  pessoa  juridica  todos  os  requisitos  de  habilitagao  exigidos  na  licitagao  original;   sejam  mantidas  as  demais
clausulas  e  condig6es  do  contrato;  nao  haja  prejuizo  a  execugao  do  objeto  pactuado  e  haja  a  anuencia  expressa  da
Administragao a continuidade do contrato.

9.   DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECuCAO.
9.1.   Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666,  de  1993,  sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, anotando em registro pr6prio todas as ocorfencias relacionadas com a execueao e determinando o que for necessario
a regularizaeao de falhas ou defeitos observados.
9.2.   A  fiscalizagao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da  Contratada,   inclusive  perante
terceiros,  por qualquer irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeig6es t6cnicas  ou vicios  redibit6rios,  e,  na  ocorr6ncia
desta,  nao implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos,  de conformidade com o art, 70
da Lei n° 8.666, de 1993.
9.3.   a  representante da Administra9ao  anotafa em registro pr6prio todas as  ocorrencias relacionadas com  a execueao do
contrato,  indicando  dia,  mss  e ano,  bern como o nome dos funcionarios eventualmente  envolvidos,  deteminando o  que for
necessario a  regularizagao das falhas  ou  defeitos observados e encaminhando os  apontamentos a autoridade competente
para as providencias cabiveis.

10.    DO PAGAMENTO.
10.1.    0 pagamento sera realizado no prazo maximo de ate 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da  Nota  Fiscal
ou  Fatura  devidamente  atestada  por servidor competente,  atraves  de  ordem  bancaria,  para  cfedito  em  banco,  agencia  e
conta corrente indicado pelo contratado.
10.2.    0 pagamento sera creditado em favor da Fomecedora,  por meio de ordem bancaria contra qualquer entidade bancaria
indicada na  proposta,  devendo  para isto ficar explicitado o nome do banco,  agencta,  localidade  e  ndmero  da conta corrente
em que devefa ser efetivado o cfedito.
10.3.    A conta bancaria deve possuir a mesmo CNPJ que a emissora da nota fiscal, ou seja, caso a nota fiscal seja emitida
pela  matriz,  a  conta  bancaria  indicada  devefa  ser  da  empresa  matriz  e  caso  a  nota  fiscal  seja  emitida  pela  filial,  a  conta
bancaria dove ser de titularidade da filial.
10.4.    a  prepe  contratado  sera,  a  qualquer  titulo,  a  dnica  e  completa  remuneragao  devida  a  Fomecedora,  achando-se
compreendidos   e   diluidos   no   valor   proposto,   os   materiais,   os   equipamentos,   as   ferramentas,   os   tributos,   despesas
decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas, e tudo o que for necessario ao perfeito e
adequado fomecimento do objeto deste processo.
10.5.    A   Nofa   Fiscal   ou   Fatura   devefa   ser   obrigatoriamente   acompanhada   da   comprova9ao   da   regularidade   fiscal,
constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletr6nicos oficiajs ou a documentagao mencionada no
art.  29 da  Lei n° 8.666,  de  1993.

10.5.1.    Constatando-se,  a  situagao  de  irregularidade  do  fomecedor  contratado,  devefa  ser  tomada  as  providencias
previstas no do art. 31  da lnstrucao Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

10.6.    Havendo erro na apresentagao da  Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao,  ou,  ainda,  cirounstancia
que impepa  a  liquidagao da despesa,  como,  por exemplo,  obrigagao financeira pendente,  decorrente de  penalidade imposta
ou  inadimplencia, a pagamento ficafa sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras.  Nesta hip6tese,
o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagao da regularizagao da situagao,  nao acarretando qualquer Gnus para
a Contratante.
10.7.    Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria pare pagamento.
10.8.    Antes de  cada  pagamento  a contratada,  sera  realizada  de foma on-line consulta  aos  sitios eletr6nicos oficiais  para
verificar a manuten9ao das condig6es de habilitagao exigidas no edital.
10.9.    Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada,  sera providenciada sua  notificapao.  por escrito,  para que,
no prazo de  5  (cinco) dias  dteis,  regularize  sua  situagao ou,  no mesmo prazo,  apresente  sua  defesa.  a prazo podefa  ser
prorrogado uma vez,  por igual pen'odo, a crit6rio da contratante.
10.10.  Previamente  a emissao de  nota  de empenho e a coda  pagamento,  a Administragao  devefa  realizar consulta  on-line
mediante consulta aos sitios eletr6nicos oficiais  para identificar possivel  suspensao tempofaria de participagao em  licitaeao,
no  ambito do  6rgao  ou  entidade,  proibigao  de contratar com  o  Poder Pdblico,  bern como  ocorrencias  impeditivas  indiretas,
observado o disposto no art. 29, da lnstrugao Nomativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
10.11.  Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devefa comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagao da regulaTidade fiscal quanto a inadimplencia da contratada, bern como quanto a existencia de
pagamento a  ser efctuado,  para  que sejam  acionados os meios  pertinentes e  necessarios  para  garantir o  recebimento de
seus cr6ditos.
10.12.     Persistindo a irregularidade,  a contratante devefa adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do
processo administrativo comespondente] assegurada a contratada a ampla defesa.
Havendo a efetiva  execugao do objeto,  os pagamentos sefao realizad

contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao de
ormalmente,  ate que se decida pela  rescisao do
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10.12.1.     Sera  rescindido  a contrato  em  execugao com a  contratada  inadimplente]  salvo  por motivo de  economicidade,
seguranpe  nacional  ou  outro  de  interesse  pdblico  de  alta  relevancia,  devidamente justificado,  em  qualquer  caso,  pela
maxima autoridade da contratante.

10.13.     Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legisla9ao aplicavel.
10.13.1.     A Contratada  regulamente optante polo Simples Nacional,  nos termos da  Lei Complementar n°  123,  de 2006,
nao  sofrefa  a  retengao  tributaria  quanta  aos  impostos  e  contribuig6es  abrangidos  por  aquele  regime.   No  entanto,  o
pagamento  ficafa  condicionado  a  apresenta9ao  de  comprovagao,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.14.     Nos  cases de eventuais  atrasos de  pagamento,  desde  que a  Contratada  nao tenha concorrido,  de  alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e
o efetivo adimplemento da parcela, 6 caloulada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =  I x N x VP, sendo:
EM = Encargos morat6rios;
N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = lndice de compensagao financeira = 0,

l=ITX)                             1= ( 6 / 100 )
/ uF16438,  assim apurado:

/ uF16438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

11.    DO REAJUSTE.
11.1.    Os pre9os sao fixos e irreajustaveis rio prazo de urn ano contado da data limite para a apresentagao das propostas.

11.1.1.    Dentro  do  prazo  de  vigencia  do  contrato  e  mediante  solicitagao  da  contratada,  os  preeos  contratados  podefao
softer reajuste ap6s o  interregno de  urn ano,  aplieando-se o  indice  lNPC exclusivamente para as  obrigag6es  iniciadas e
concluidas ap6s a ocorrencia da anualidade.

11.2.    Nos reajustes subseqoentes ao primeiro, o interregno rminimo de urn ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do dltfro reajuste.
11.3.    No  caso  de  atraso  ou  nao  divulgagao  do  indice  de  reajustamento,  o  CONTRATANTE  pagafa  a  CONTRATADA  a
iimportancia calculada pela illtima variagao conhecida,  Hquidando a diferenga comespondente tao logo seja divulgado o indice
ddofinitivo.  Fica  a  CONTRATADA  obrigada  a  apresentar mem6ria  de calculo  referente ao  reajustamento  de  pregos  do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4.    Nas aferig6es finais, a indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, a definitivo.
11.5.    Caso o indice estabelecido para realustamento venha a ser extinto ou de quaiduer forma nao possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituigao, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.
11.6.    Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substituto,  as partes elegefao novo indice oficial,  para  realustamento
dclo prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7.    O regivste sera realizado por apostilamento.

12.    DA GAF{ANTIA DE EXECuCAO.
12.1.    P\lao have fa exigencia de garantia contratual da execugao, pelas raz6es abaixo justificadas:

13.    DAs sANe6ES ADMINisTRATivAs.
13.1.    Comete infragao admirristrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1.    Inexecutar total ou paroialmente qualquer das obrigag6es assumidas em decorfencia da contratagao;
13.1.2.    Ensejar o retardamento da execugao de objeto;
13.1.3.    Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
13.1.4.    Comportar-se de modo inid6neo;
13.1.5.    Cometer frauds fiscal;

13.2.    Pela inexecugao total ou Darcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes
sang6es:

13.2.1.    Advertfroia,   por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  n5o  acarretem  prejuizos  significativos  para  a
Contrafante;
13.2.2.    0  atraso  injustificado  ou  retardamento  na  prestagao  de  servigos  objeto  deste  certame  sujeitafa  a  empresa,  a
juizo da Administragao, a multa moratcha de 0,5% (meio por cento) par dia de atraso, ate o limite de 10% (dez par cento),
conforme determima o art.  N° 86, da Lei N° 8666/93;
13.2.3.    Muha compensat6ria de 20%  (vinte  por cento) sobre a valor total  do contrato,  ro caso de inexeougao total  do
Ortyo;
13.2.4,    Em  caso de  inexecugao  parcial,  a multa compensat6ria,  no mesmo  percentual  do subitem  acima,  sera aplicada
de forma proporcional a obrigagao inadiniplida;
13.2.5.    Suspensao  de  licitar e  impedimento  de contratar com  a  6rgao,  entidade  ou  unidade  administrativa  pela  qual  a
Administragao P`lblica opera e atua concretamente,  pelo prazo de ate dois anos;
13J2.6.    Impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Prefeitura Municipal de SERRARIA/PB,  pelo prazo
de ate cmco anos:

13.2.6.1.   A San9ao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem tamb6m e aplicavel em quaisquer das
hip6teses previstas como infragao administrativa no subitem 13.1  deste Temo de Refefencia.
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13.2.7.    Declaragao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administragao  Pdblica,  enquanto  perdurarem  os
motivos  determinantes  da  punig5o  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitagao  perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prgivzos causados;

13.3.    As sane6es previstas nos subitens 13.2,1,13.2.5,13.2.6 e  13.2.7 podefao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de muha, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
13.4.    Tamb6m ficam st+jeitas ds penalidades do art. 87,Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

13.4.1.    Tenham sofrido condenagao definitiva par praticar,  por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
thbutos;
134.2.    Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
13.4.3.    Demonstrem nao possuir idoneidade pars contratar com a Administragao em virtude de atos ilfcitos praticados.

13.5.    A  aplicagao  de  qualquer  das   penalidades  previstas  realizar-se-a  em  processo  administrativo  que  assegurafa   o
contradit6rio   e   a   ampla   defesa   a   Contratada,   observando-se   o   procedimento   previsto   na   Lei   n°   8.666,   de   1993,   e
subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
13,6.    As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante sefao deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos

a        £##g deduzidos da garantra, ou alnda„uande for o aso, serfs inscrtos na Divlda Atlva de unifo e13.e.1.   Caeo a Contratalit® dctermine. a mtJta doveti .®r recchida ro pnzo md)dmo de ____, a contar ds
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

13.7.    Case  a  valor  da  multa  nao  seja  suficiente  para  cobrir os  prejuizos  causados  pela  conduta  do  licitante,  a  Uniao  ou
Entidade podefa cobrar o valor remanescente judicialmente, confome artigo 419 do C6digo Civil.
13.8.    A autoridade  competente,  na  aplicagao das sang6es,  levafa em consideraeao  a gravidade da conduta  de  infrator,  o
carater educativo de pena, bern como o dano causado a Administragao, observado o princtpio de proporcionalidade.
13.9.    Se,  durante o processo de aplicagao de penalidade,  se houver indicios de pratica de infragao administrative tipificada
pela  Lei  n°  12.846,  de  1°  de  agosto  de  2013,  como  ato  lesivo  a  administragao  p`lblica  nacional  ou  estrangeira,  c6pias  do
processo  administrativo  necessarias  a  apura8ao  da  responsabilidade  da  empresa  deverao  ser  remetidas  a  autoridade
competente, com despacho fundamentado,  para ciencia e decisao sabre a eventual instauragao de investigagao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.
13.10.     A apuragao e o julgamento das demais infrap6es administrativas nao consideradas coma ato lesivo a Administrae5o
Pilblica  nactonal  ou estrangeira  nos termos de  Lei  n°  12.846,  de  10 de agosto de 2013,  seguifao seu  rito normal  na  unidade
administrativa.
13.11.     0  processamento  do  PAR  nao  interfere  no  seguimento  regular  dos  processes  administrativos  especificos  para
apuragao da ocorfencia de danos e prejuizos a Administragao P`]blica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagao de agente pdblico.
13.12.     As penalidades serao obrigatoriamente publicadas ro 6rgao Oricial de lmprensa do Municipie.

14.    DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
14.1.       As  despesas  para  atender  a  esta  licitagao  esfao  programadas  em  dctagao  ongamentaria  pr6pria,   prevista  no
ongamento da Unjao para o exercicio de 2021.
Recursos: FPM,  lcMS, TRIBUTOS,  FMS, SUS, CRIANeA FELIZ e FNAS:
03.01  FUNDO MUNICIPAL DE  .ASSISTENCIA SOCIAL

82:3t:F%oNo[35oM53#cTj:#foDdEesvAejcDUEoparaAlenderaosprogramasdaAgaosocja,
10.301.0009.1005 Aquisicao de Veiculo para os Servigos de Sat]de
4.4.90.52.01  Equipamentos e Material Permanente

Serraria -PB,18 de maio de 2021.
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ANEXO 11 - PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

PREGAO ELETR6NICO N° 00003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210514PE00003

SESSAO PUBLICA: --~/--/2021, AS ---- H~-MIN (-) HORAS.
LocAL:   pREFEiTURA MUNclpAL DE                                     ruF

DECLARA QUE:
1      ESTAO  INCLuSAS  NO  VALOR  COTADO  TODAS AS  DESPESAS  COM  MAO  DE  OBRA  E,  BEM  COMO,  TODOS  OS
TRIBUTOS   E   ENCARGOS   FISCAIS,   SOCIAIS,   TRABALHISTAS,   PREVIDENCIARIOS   E   COMERCIAIS   E,   AINDA,   OS
GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2      VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3      PRAZO  DE  INICIO  DE  FORNECIMENTO/EXECU9AO  DOS  SERVICOS  DE  ACORDO  COM  a  ESTABELECIDO  NO

4TERQMu°EDNEA%EFPEORSESNu?'%6AMN5Xs°6'tBE::I:£#EESESEDipRREfoESE%?.sERviDORESDAPREFEITURAMUNICIPALDE
SERRARIA/PB,  E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.

QUE    0    PRAZO    DE    INICIO    DA    ENTREGA    DOS    EQUIPAMENTOS    SERA    DE    ACORDO    COM    OS    TERMOS
ESTABELECIDOS  NO  ANEXO  I,  DESTE  EDITAL A  CONTAR  DO  RECEBIMENTO,  POR  PARTE  DA  CONTRATADA,  DA
ORDEM  DE COMPRA OU  DOCUMENTO SIMILAR,  NA AV.  GOV.  PEDRO MORENO GONDIM,  S/N -CENTRO -SERRARIA
-   PB,   CEP:   58394-000,                                        /UF   TODOS   OS   EQulpAMENTOS   SERAO   AVALIADOS,   SOB   PENA   DE

::YT:EUo9uA3ED:AN§3AAL?5ATDEE.CAS°N°ATENDAADESCRIMINACAODOTERMODEREFERENciADOREFERiDo

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBs.   SERAO   DEscLAssiFicADAs   As   pROpOsTAs   QUE   APRESENTAREM   cOTA9oEs   CONTENDO   pREeos
EXCESSIVOS`   SIM86LICOS,   DE  VALOR  ZERO  OU   INEXEQUIVEIS,   NA   FORMA   DA  LEGISLACA0   EM  VIGOR,   OU
AINDA, QUE OFERECAM PRE90S OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO Ill - DECLAFIACAO DE SuJEICAO AS CONDIC6ES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

lNEX [STENCIA DE

PREGAO ELETR6NICO N° 00003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210514PE00003

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVUF
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

RG
_,CNPJ

PORTADOR
ABAIXOASSINADO,NAQUALIDADEDERESPONSAVELLEGALDAPROPONENTE,

®

DO

lTAIACIMACITADOEQUEACATARAINTEGRALMENTEQUALQUERDECISAOQUEVENHAASERTOMADAPELOLICITADOR
QUANTOAQUALIFICA9AOAPENASDASPROPONENTESQUETENHAMATENDIDOASCONDICOESESTABELECIDASNOE
DITALEQUEDEMONSTREMINTEGRALCAPACIDADEDEEXECUTAROFORNECIMENTODOBEMPREVISTO.

DECLARA,AINDA,PARATODOSOSFINSDEDIREITO,AINEXISTENCIADEFATOSSUPERVENIENTESIMPEDITIVOSDAHABI
LITACAOOUQUECOMPROMETAAIDONEIDADEDAPROPONENTENOSTERMOSDOARTIG032,PARAGRAF02°,EARTIGO
97DALEIN°8.666,DE21DEJUNHODE1993,EALTERA96ESSUBSEQUENTES.

(ASSINATURADORESPONSAVEL E CPF)

EM,_DE DE2021 .
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ANEXO IV - MODELO DE DECIARACAO NOS "RMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONST)TUICA0
FEDEFOu

PREGAO ELETR6NIC0 N° 00003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210514PE00003

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

lNSCRITO  NO  CNPJ  No
LEGAL    O(A)    SR(A)

POR  INTERMEDIO  DE  SEU  REPRESENTANTE
PORTADOR(A)    DA    CARTEIRA    DE    IDENTIDADE    N°    .....    E   CPF

N° .........,  DECLARA,  PARA FINS  DO  DISPOSTO  NO  INC.  V DO ART.  N° 27  DA LEI  N° 8.666,  DE 21  DE JUNHO
DE  16.93,  A6.i.i.SCIDO  PELA  LEI  N° 9.854,  DE 27  DE  OUTUBRO  DE  1999,  QUE  NAO  EMPREGA  MENOR  DE  DEZOITO
ANOS EM TRABALHO NOTURNO,  PERIGOSO OU INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA:  EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS,  NA COND19AO DE APRENDIZ ( )1.

(DATA)

(REPRESENTANTE LEGAL)

I Observa9ao: em caso afimativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V -DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

PFREGAO ELETR6NICO N® 00003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210514PE00003

i,§E:T}jTiEi:DN:OA¥oD3Eg:iL:Eij!FAicgA¥E§O¥O§;:p3E±¥OI2#ECD#c#c££By:5'#N:#aRLE£REED£%5p€E#c:;LNgEAVE:EfTz9:9NE5
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA  PARTICIPAR cO PREGAO  ELETR6NICO N° 00003/2021,  FOI  ELABORADA  DE
MANEIRA  INDEPENDENTE  (PELO  LICITANTE),  E  a CONTEUDO  DA PROPOSTA  NAO  Fol,  NO TODO  OU  EM  PARTE,
DIRETA  OU   INDIRETAMENTE,   lNFORMADO,   DISCUTIDO   OU   RECEBIDO   DE   QUALQUER   OUTRO   PARTICIPANTE
POTENCIAL  OU  DE  FATO  DO  PREGAO  ELETR6NICO  N®  00003/2021,  POR  QUALQUER  MEIO  OU  POR  QUALQUER
PESSOA;

:3o€3}#2EiNS*gFDOFiAEBESMEANDTA?RD.€cPuRT?jA°8LAREFEBB?D¥B£:3A¥QLAERT:CJ?£5P:R:¥gAAN°TEE:5TTE£:I,::oNu°
DE FATO DO PREGA0 ELETR6NICO N° 00003/2021,  POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C)  QUE  NAO TENTOU,  POR QUALQUER  MEIO OU  POR QUALQUER  PESSOA,  lNFLUIR  NA  DECISAO  DE QUALQUER
OUTRO  PARTICIPANTE  POTENCIAL OU  DE FATO DO PREGAO  ELETR6NICO  N° 00003/2021QUANTO A  PARTICIPAR
OU  NAO DA REFERIDA LICITA9AO;

D) QUE a CONTEUDO  DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR  DO PREGAO  ELETR6NICO  N° 00003/2021
NAO SERA,  NO TODO OU  EM  PARTE,  DIRETA OU  INDIRETAMENTE,  COMUNICADO OU  DISCuTIDO COM QUALQUER
OUTRO    PARTICIPANTE    POTENCIAL    OU    DE    FATO    cO    PREGA0    ELETR6NIC0    N°    00003/2021ANTES    DA
ADJUDICA?AO DO OBJETO DA REFERIDA LICITACAO;

E) QUE 0 CONTEUDO  DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR  DO PREGA0  ELETR6NICO  N° 00003/2021
NAO   Fol,   NO  TODO  OU   EM   PARTE,   DIRETA  OU   INDIRETAMENTE,   lNFORMADO,   DISCuTIDO  OU   RECEBIDO  DE
QUALQUER     INTEGRANTE     DO    MUNIcipIO     DE                                           /UF,     ANTES     DA    ABERTURA    OFICIAL    DAS
PROPOSTAS;  E

F)  QUE  ESTA  PLENAMENTE  CIENTE  DO  TEOR  E  DA  EXTENSAO  DESTA  DECLARA9AO  E  QUE  DETEM  PLENOS
PODERES E INFORMAC6ES PARA FIRMA-LA.

.....  DE  ........      DE  2021.

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

0

PREGAO ELETR6NICO N° 00003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 210514PE00003

[NOME  DA  EMPRESA],  [QUALIFICA9AO:  TIPO  DE SOCIEDADE  (LTDA,  S.A,  ETC.),  ENDERECO  COMPLETO,  lNSCRITA
NO  CNPJ  SOB  0  N°  [XXXX],  NESTE  ATO  REPRESENTADA  PELO  [CARGO]  [NOME  DO  REPRESENTANTE  LEGAL],
PORTADOR  DA  cARTEiRA  DE  iDENTIDADE  NO  pexxx],  iNscRITO  NO  CPF  SOB  0  NO  [xxxx],  DECLARA,  SOB  As
PENALIDADES  DA  LEI,  QUE  SE  ENQUADRA  COMO  MICROEMPRESA  OU   EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE,   NOS
TERMOS  DO ART.  3° DA  LEI  COMPLEMENTAR  N°  123  DE  14  DE  DEZEMBRO  DE 2006,  ESTANDO APTA A  FRulR  OS
BENEFicios E vANTAGENs LEGALMENTE  iNSTiTuiDAs POR NAO sE ENQUADRAR EM  NENHUMA DAs vEDAe6Es
LEGAIS  IMPOSTAS PELO § 4° DO ART.  3° DA LEI  COMPLEMENTAR N° 123 DE  14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO,  PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERA95ES,  SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(BE)N¥Ligi%5MEP5::fA-GE:SEL:8ABLRMUETNAT£Y#€+I+tYDAALs°pUo'RNR%°sRE£Ngu°A°D°fu°£EMEiEANNH#MAPDTAASAVEBxtRo:§

LEGAIS IMPOSTAS  PELO § 4° DO ART.  3° DA LEI COMPLEMENTAR  N°  123/06 ALTERADA PELA LC  147/2014.

(    )  EMPRESA  DE  PEQUEN0  PORTE  - RECEITA  BRUTA ANUAL  SUPERIOR A   360.000,00  E  IGUAL OU  INFERIOR A
4.800.000,00 VALORES  ,  ESTANDO APTA A FRUIR OS  BENEFICIOS  E VANTAGENS  LEGALMENTE  INSTITUIDAS  POR
NAO   SE   ENQUADRAR   EM   NENHUMA   DAS   VEDAC6ES   LEGAIS   IMPOSTAS   PELO   §   4°   DO   ART.   3°   DA   LEI
COMPLEMENTAR N°  123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014,

OBSERVAC6ES:

•     ESTA  DECLARACAO  PODERA SER  PREENCHIDA SOMENTE PELA  LICITANTE ENQUADRADA COMO ME Ou  EPP,
NOS TERMOS DA LC 123,  DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

•     A   NAO   APRESENTA9AO   DESTA   DECLARA9AO   SERA   INTERPRETADA   COMO   NAO   ENQUADRAMENTO   DA
LICITANTE COMO ME OU  EPP,  NOS TERMOS  DA  LC  N°  123/2006,  OU A OPCAO  PELA  NAO  UTILIZACAO  DO  DIREITO
DE TRATAMENTO  DIFERENCIADO.

LOCAL E  DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

C;FJF.-I/I/:A:::`/:/I^:::/:/J^::/)A
CRC:
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ANEXO Vll - DECLAfRACAO DE IDONEIDADE

AO   REDIGIR   APRESENTE   DECLARACAO,   0   PROPONENTE   DEVERA   UTILIZAR   FORMULARIO   COM   TIMBREDA
PROPONENTE.

PREGAO ELETR6NICO N° 00003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210514PE00003

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAVUF
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A                          EMPRESA .... `.
INTERMEDloDESEUREpkE§.Eit.+A.h.+i.L'EGALoSR

I NSCRITANO                       CN PJ                        No
PORTADOR  DA  CARTEIRA  DE  IDENTIDADE

No ........             „ .... E  DO  CPF  NO .................., DECLARA  NAO TER  RECEBIDO DO  MUNICIPIO  DE                                        /UF OU

85Lq:fiAL£L:FENu:s:#F%NXT:§fM%:RA:£i€DRMi:B?E#:qfg£#£E:#EY#D!R&E%TAjEE?#¥:'E£*EE:po=D::i|#A*D#EAT::
CONTRATAR COM A ADMiNisTRAeAO FEDERAL,ESTADUAL E MUNicipAL.

DE2021.

(ASSINATURADORESPONSAVEL E CPF)

®
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ANEXO V]Il - DECLARACAO DE CuMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO. (MODELO)

PREGAO ELETR6NIC0 N° 00003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210514PE00003

(RAZAO    SOCIAL    DA    EMPRESA),    CNPJ    N° .......,    LOCALIZADA    A
DECLARA,   EM   CONFORMIDADE  COM   A   LEI   N°   10.520/02,   QUE   CUMPRE  TODOS   OS

§E%[SE[£SF_PSE£GAH6BE'[ETTAR96AN:c8ANE?oooEo372Eo2.CERTAME    LICITAT6RIO    NA    PREFEITURA    MUN|c|pAL    DE

.....  DE  ........      DE  2021

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTFIATO ADMINISTRATIVO N° _/2021

TERMO  DE  CONTRATO  DE  COMPRA  N°  .....,.. / ....,  QUE  FAZEM  ENTRE
SI     A     PREFEITURA     MUNICIPAL     DE     SERRARIA     E     .„       .,     PARA
FORNECIMENTO  CONFORME  DISCRIMINADO  NESTE  INSTRUMENTO
NA FORMA ABAIXO

Pelo  presente  instrumento  particular de  contrato,  de  urn  lado  Prefeitura  Municipal  de  Serraria  -  Praca  Ant6nio  Bento,  93  -
Centre  -  Serraria  -  PB,  CNPJ  n°  08.790.172/0001-18,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Petr8n/a  de  Froff®s  Si./va,
Brasileiro,  Casado,  residente e  domiciliado  na  Rua Maria  Duarte  Lima,  40 -Centro -Serraria -PB,  CPF n° 008.766.164-06,
Carteira de  ldentidade  n° 2.365.161  SSP/PB,  doravante simplesmente  CONTRATANTE,  e o(a)  .........  inscrito(a)
no  CNPJ/MF  sob  o  n°...                               „  sediado(a)  na em                                   doravante  designada
CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)  .......,  portador(a)  da  Carteira  de  ldentidade  n°  ...
expedida  pela  (o)  ,.....,  e  CPF  n°.,                         `.  ,  tendo  em  vista  a  que  consta  no  processo  n°  ........  e
em observancia as disposig6es da Lei n° 8.666, de 21  de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n°
8.078,  de  1990  -C6digo  de  Defesa  do  Consumidor,  do  Decreto  n®  7.892,  de  23  de janeiro  de  2013,  resolvem  celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao n° 00003/2021,   mediante as clausulas e condig6es a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA -OEifETO.
1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato e a Aquisigao parcelada de generos alimenticios destinados a manutengao da
merenda  escolar e  demais  secretarias  e  programas  da  administra9ao  pdblica  do  Municipio  de  SERRARIA -  PB,  conforme
especificac6es e quantitativos estabelecidos no Temio de Referencia, anexo do Edital.
1.2. Este   Termo   de   Contrato   vincula-se   ao   Edital   do   Pregao,   identificado   no   preambulo   e   a   proposta   vencedora,
independentemente de transcrigao.
1.3.  Discriminagao do objeto:

lTENS DESCRICAO
MARCAIMODELO

QUANT. UNID.
VALORuNITARlo VALORTOTAL

VALOR TOTAL:

2. CLAUSuLA SEGUNDA -VIGENCIA.
2.1. 0  prazo  de  vigencia  deste  Termo  de  Contrato  6  aquele  fixado   no  Termo  de  Referencia,   com  inicio  na  data  de

/         /              e encemamento em _/_/             I prorrogavel na forma do art. 57, §1°] da Lei n° 8.666, de 1993.

3. CLAuSuLA TERCEIRA - PRECO.
3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato 6 de RS ............  (.„ .........,.. ).
3.2. No  valor  acima  estao  incluidas  todas  as  despesas  ordinarias  diretas  e  indiretas  decorrentes  da  execugao  contratual,
inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas,   previdenciarios,  fiscais  e  comerciais  inctdentes,  taxa  de
administrapao, frete, seguro e outros neoessarios ao cumprimento integral do objeto da contrata9ao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA.
4.1. As despesas decorrentes desta contrata9ao estao programadas em dota9ao or9amenfaria pr6pria, prevista no orgamento
da Uniao,  para o exercicio de 2021, na classificagao abaixo:
Recursos:  FPM,  lcMS, TRIBUTOS,  FMS, SUS, CRIANCA FELIZ e FNAS:
03.01  FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL

8:.3?t%°N°|3g°M53£,qcu,i:/f°DdEesvAejcDUE°ParaAIenderaosprogramasdaA9aosoc.ai
10.301.0009.1005 Aquisigao de Veiculo para os Servigos de Sadde
4.4.90.52.01  Equipamentos e Material Permanente

5. CLAUSuLA QulNTA - PAGAMENTO.
5.1. 0 prazo para pagamento e demais condig6es a ele referentes encontram-se no Termo de Referencia.

8. CLAUsllLA SEXTA-REAJuSTE.
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este Contrato.

7. CLAuSULA SETIMA -GARANTIA DE EXECuCAO.
7.1. Nao have fa exigencia de garantia de execugao para a presente contratagao.

8. CLAUSuLA 0lTAVA - ENTREGA E RECEBIMENT0 DO OEWETO.
8.1. As condig6es de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas no Temo de Referencia, anexo ao Edital.

9. CLAOSULA NONA -FISCALIZACAO.
9.1. A fiscalizagao da execugao do objeto sera efetuada
forma estabelecida no Termo de Referencia, anexo do Ed.rtal.#rcomorepresentante designado pela CONTRATANTE,  na
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10. CLAuSuLA DECIMA -OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTFIATADA.
10.1. As  obrigag6es  da  CONTRATANTE  e  da  CONTRATADA  sao  aquelas  previstas  no  Termo  de  Refefencia,  anexo  do
Edital.

11. CLAuSuLA DECIMA PRIMEIRA -SANC6ES ADMINISTRATIVAS.
11.1. As sang6es referentes a execugao do contrato sao aquelas previstas no Termo de Referencia, anexo do Edital.

12. CLJiusuLA DECIMA SEGUNDA -RESCISAO.
12.1. 0 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER RESCINDIDO:

12.1.1. Par ato unilateral e escrito da Administragao,  nas situag6es previstas nos incisos I a Xll e Xvll do art.  78 da  Lei  n°
8.666,  de  1993,  e  com  as  consequencias  indicadas  no  art.  80  da  mesma  Lei]  sem  prejuizo  da  aplicagao  das  san96es
previstas no Termo de Referencia, anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art.  79,  incjso 11,  da Lei n° 8.666,  de  1993.

12.2. Os  casos  de  rescisao contratual  serao formalmente  motivados,  assegurando-se  a  CONTRATADA a  direito  a  pfevia  e
ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa prevista  no art.  77 da
Lei n° 8.666, de  1993.
12.4.a   TERMO   DE   RESCISAO   SERA   PRECEDIDO   DE   RELAT6RIO   INDICATIVO   DOS   SEGulNTES   ASPECTOS,
CONFORME 0 CASO:

12.4.1. Balance dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente oumpridos;
12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizag6es e multas.

13. cL^usuLA DEciMA TERCEiRA -veDAc6Es.
13.1.  E VEDADO A CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
13.1.2. Interromper  a  execu9ao  contratual  sob  alegagao  de  inadimplemento  por  parte  da  CONTRATANTE,  salvo  nos
casos previstos em lei.

14. CLAuSuLA DECIMA QUARTA -ALTERAC6ES.
14.1. Eventuais alterag6es contratuais roger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
14.2. A  CONTRATADA  6  obrigada  a  aceitar,   nas  mesmas  condi96es  contratuais,  os  acfescimos  ou  supress6es  que  se
fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes podefao exceder a limite  de 25%  (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.  CLAuSULA DECIMA QulNTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposig6es contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na
Lei  n°  10.520,  de 2002  e demais  nomas federais de  licitap6es e contratos administrativos e,  subsidiariamente,  segundo as
disposig6es  contidas  na  Lei  n°  8.078,  de  1990  -C6digos  de  Defesa  do  Consumidor  -  e  nomas  e  principios  gerais  dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA -PuBLICACAO.
16.1. Incumbifa  a  CONTRATANTE  providenciar a  publica9ao  deste  instrumento,  par  extrato,  no  Diario  Ofictal  da  uniao,  no
prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLAuSuLA DECIMA SETIMA -FORO.
17.1. E  eleito  o  Fora  da  Comarca  de  Bananeiras/PB  para  dirimir os  litigios  que  decorrerem  da  execugao  deste  Termo  de
Contrato que nao possam ser compostos pela conctliagao, conforme art  55, §2° da Lei n° 8.666/93.

Para  firmeza  e  validade  do  pactuado,  o  presente  Termo  de  Contrato  foi  lavrado  em  duas  (duas)  vias  de  igual  teor,  que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos oontraentes.

SERRARIA -PB ,...  de  ..........  de 2021.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

NIO  DE  FREITAS SILVA
Prefeito

PELO CONTRATADO


