I

-* , 11%

0~0,.‘
_

Estado do Cearé
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Yg Q
_-.

Prefeitura Municipal de Barreira
—‘~

ODE‘,
II

>()Q’*;
5
_ ca

EDITAL

PREGAO ELETRDNICO N° 2901.01/21-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 00012801/21
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP)
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
QRGAO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
,\MODALIDADE DA LICITACAO: PREGAO
TIPO: MENOR PRECO POR LOTE
NUMERO DA LICITACAO: 2901 .01/21-PE

LOCAL DO PREGAO: Bolsa de Licitagoes do Brasil - BLL www.b1lcompras.org.br.
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h00min do dia 04 de Fevereiro de 2021;
FIIVI DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h00min do dia 17 de Fevereiro de 2021;
ABERTURA E JULGAIVLENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min as 09h00min do dia 17 de Fevereiro de
2021;

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE LANCES: 10:00 do dia 17 de Fevereiro de 2021.
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas seré observado o horério de Brasilia/DF.
,-\

..0 DAS DISPOSICDES PRELIIVIINARES E (')RGAO(S) PARTICIPANTE(S)
1.1 O Pregﬁo Eletronico sera realizado em sesséo pL'1b1ica, por meio da INTERNET, mediante condigzoes de seguranoa
- criptograﬁa e autenticaoﬁo - em todas as suas fases através do Sistema dc Pregiio Eletronico da Bolsa de Licitaooes e
Leiloes - BLL;
1.2 Os trabalhos serﬁo conduzidos por funcionario do orgéio licitante, denominado Pregoeiro, mediante a inseroﬁo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para 0 aplioativo eletronico de compras constante da pagina
eletronicas www.b1lcompras.org.br.
1.3 Os érgﬁos participantes $50: Gabinete do Prefeito, Sec. de Finanoas, Admin. e Planejamento, Sec. Municipal de
Educaoﬁo e Culmra, Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario, Sec. do Infraest. Transp. e Cont. Urbano, Sec. do
Trabalho e Desenv. Social, Sendo a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE a entidade gerenciadora do processo;
1.4 Poderﬁo utilizar-se da Ata de Registro do Pregos, ainda, qualquer orgio ou entidade da Adlninistraqao que nao
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao orgﬁo gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condiooes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993;
1.4.1 Caberé ao fomecedor beneﬁciario da Ata de Registro dc Pregos, observadas as condiooes nela
estabelecidas, optar pela aceitaoio ou n50 do fomecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento n50 prejudique as obrigagzoes anteriormente assumidas;
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1.4.2 As aquisicoes ou contrataooes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao ou
entidade, a 50% (cinqtienta por cento) dos quantitativos registrados na Ata dc Registro de Precos.
1.4.3 As adesoes a ata de registro dc pregos nao podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata dc registro dc precos para 0 orgﬁo gerenciador e orgaos participantes, indepcndente do
nilmero de érgaos nao partioipantes que aderirem.
1.4.4 Em caso de eventual inadimplemento contranial, cabera ao érgao aderente a responsabilidade pela
imposicéio de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao orgﬁo gerenciador.
1.5 Todo érgao, antes dc contratar com 0 fomecedor registrado, deve assegurar-se que a contratacao atende a seus
interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.
2.0 DO OBJETO
2.1 O objeto desta licitacao é Rcgistro de precos visando futuras e cventuais contratacoes de prestacao de servicos de
locacoes de veiculos destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do municipio de Barreira/CE,
,4:onforn1e especiﬁcagoes e quantidades estabelecidas no anexo I deste Edital.
.2 A licitacao sera subdivida POR LOTE, facultando-se ao licitante a participaoao em quantos lotes forem de seu
interesse.
2.3 O critério dc julgamento adotado sera o menor preco, POR LOTE, observadas as exigéncias contidas neste Edital
e seus Anexos quanto as especiﬁcacoes do objeto.
2.4 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
2.4.1. ANEXO I - Terrno de Referéncia
2.4.2. ANEXO H - Modelo da Proposta de Precos Escrita
2.4.3. ANEXO IH - Modelo das declaracoes
2.4.4. ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro dc Precos
2.4.5. ANEXO V - Minuta do contrato
3.0 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO
3.1 O interessado devera observar as datas e os horarios limites previstos para a inscrigao e cadastramento e a
abertura da proposta, atentando também para a data e horario para inicio da disputa.
4.0 DAS CONDICDES DE PARTICIPACAO
4.1 Poderﬁo participar desta Licitacao qualquer pessoa fisica e juridica, regularmente estabelecida no Pais, que
Adetenham atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitaoao e que satisfaca todas as exigéncias,
Yspeciﬁcagoes e normas contidas neste Edital e seus Anexos;
4.2 Poderao participar deste Prcgﬁo Eletronico as pessoas fisicas e juridicas que apresentarem toda a documentacao
exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletronico de licitagoes adotado;
4.3 S50 vedadas a participacao de empresa em forma de consércios ou grupos dc empresas;
4.4 N50 poderao participar desta licitaoﬁo a empresa que estiver sob faléncia, concordata ou que esteja suspensa do
licitar e/ou declarada inidonea pela Adininistracao Pﬁblica ou impedida legalmente;
4.5 Para participaoao na licitaeao, os interessados deverao credenciar-se junto ao sistema elctronico da Bolsa dc
licitaooes e leiloes - BLL para entao cadastrar sua proposta até horario ﬁxado neste Edital. Para cadastrar-se junto ao
sistema eletronico o licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.og[.br.
4.6 O provedor do sistema eletronico podera cobrar pelos custos pela utilizacﬁo dos rccursos de tecnologia da
informacao nos terrnos do regulamento do sistema, de aoordo com o artigo 5°, inciso III, da Lei n° 10.520/2002;
4.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacﬁo da declaracao para ﬁns de habilitacao,
deveré, quando do cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitado no sistema, informar sua condicao, assim
como no campo proprio da Proposta de Precos, para fazer valer o direito de prioridade do desempate.

5.0 D0 REGULAMENTO OPERACIONAL D0 CERTAME
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5.1 O certame sera conduzido pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio, que tera, em especial, as seguintes

atribuicoesz
a) conduzir a sessao piiblica;
b) rec-eber, examinar e decidir as impugnagoes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder
requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboraoao desses documentosg
c) veriﬁcar a conformidade da proposta em relaoao aos requisitos estabelecidos no edital;
d) coordenar a sessao pﬁblica e o envio de lances;
e) veriﬁcar e julgar as condieoes de habilitaoao;
1) sanear erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos de habilitaeao e sua validade
juridica;

g) rec-eber, examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade competente quando mantiver sua decisao;
h) indicar o vencedor do certame;
i) adjudicar o objeto, quando n50 houver recursos;
AI) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
.) encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade cornpetente e propor a sua homologacao;
5.1.1 Cabera a equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatério;
5.1.2 O pregoeiro podera solicitar manifestaoao técnica da assessoria juridica ou de outros setores do orgao ou da
entidade, a ﬁm de subsidiar sua decisao.
6.0 DO CREDENCLAMENTO NO SISTEMA DE LICITACOES
6.1 As pessoas fisicas, juridicas ou ﬁrmas individuais interessadas deverao cadastrar operador devidamente
credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para fonnular lances de precos e praticar todos os demais atos e
opcraooes no sistema de compras;
6.2 A participaoao do Iicitante resulta no pleno conhecimento, aceitacéio e atendimento as exigéncias de habilitaeao
previstas no Edital;
6.3 O acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de preoo e Iances sucessivos dc
precos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia deﬁnioao de senha privativa;
6.4 A chave de identiﬁcacﬁo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao eletronico, salvo
quando canceladas por solicitacao do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;
6.5 S50 de exclusiva responsabilidade do usuario 0 sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transaoﬁo
efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a plataforma eletronica a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indcvido da senha, ainda que por terceiros;
36 O credenciamento do forneoedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de capacidade técnica para realizaoao das transacoes
inerentes ao pregao eletronico;
6.7 A participacao no Pregﬁo Eletronico se dara por meio da digitaoﬁo da senha pessoal e intransfcrivel do
representante credenciado e subseqﬁente cadastramento para participar do pregﬁo, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, obsewados data e horario limite estabelecldos;
6 8 Caberao ao fomecedor acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao piiblica do pregﬁo,
ﬁcando responsavel pelo onus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou da desconexao do seu representante;
6.9 Quaisquer dnvida em relaeﬁo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida junto a Bolsa de Licitaeoes
e Leiloes - BLL, através do telefone: (41) 3097-4600 ou pelo e-mail: contato@bll.org.br.
7.0 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO A0 EDITAL
7 l Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deveréio ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés)
dias iiteis anteriores a data fixada para abertura das propostas, exclusivamente e somente por meio eletronico no email: ba.rreiracpI@gmail.com, e/ou www.bllcompras.ogr.br infomiando o nfxmero deste pregaog
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7.1.1 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias ﬁteis, contado da data de
recebimento do pedido;
7.1.2 As respostas aos esclarecimentos formulados serao encaminhadas aos interessados, através do respectivo e-

mail;
7.2 Até 03 (trés) dias ﬁteis anteriores a data ﬁxada para aberlura da sessao, qualquer pessoa podera impugnar o
presente Edital, mediante peticao por escrito, protocolizada no Departamento de Licitacoes e Contratos situado na
RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BARREIRA - CE, nos dias L'1teis, no horario das 08 horas as 14 horas
(horario local), ou por meio eletronico no e-mail: barreiracpl@gmail.com, e/ou www.bllcompras.og;r.br informando o
nilmero deste pregao;
7.2.1 A impugnaeao nao possui efeito suspensivo e cabera ao pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao
do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnaoao no prazo de dois dias iiteis, contado da data de recebimento da
impugnacao;
7.3 N50 serao conhecidas as impugnaooes apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao
“habilitado legalmente ou nao identiﬁcado no processo para responder pelo proponente;
14 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagzoes serao divulgadas no sistema e vincularao os
participantes e a administraeao;
7.5 Acolhida a impugnagao contra este edital, sera designada nova data para a realizacao do certame, exceto se a
alteraeao nao afetar a formulaoao das propostas.
8.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE HABHJTACAO NO

SISTEMA ELETRONICO

8.1 Apos a divulgaeﬁo do edital, 0s Iicitantes encaminharao, de forma obrigatdria e exclusivamente por meio
do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitacao exigidos no edital, proposta eletronica com a
descrioao do objeto ofertado e o preeo, até a data e 0 horario estabelecidos para o fim do recebimento das
propostas, quando, entao, encerrar-se-2'1 automaticamente a etapa de envio dessa documentagzaog
8.1.1 Caso 0 Iicitante deixe de anexar no sistema da BLL os documentos de habilitaeﬁo exigidos ou
deixar de apresentar qualquer documento exigido sera inabilitado / desclassificado;
8.2 Os documentos de habilitaoao previstos no item 10.0 do edital, que nao estejam relacionados na opcao
“Documentos” “arquivos do processo” no sistema BLL Compras, deverao ser anexados no item “outros documentos”,
bem como demais documentos complementares ou que os licitantes acharem pertinentes anexar que nao sejam
exigidos no edital;
8.2.1 Qualquer duvida relacionada ao enoaminhamento dos documentos no sistema da BLL entrar em contato
/Dom a BLL Compras - Fomecedor através do telefone (41) 3097-4600 ou entrar em contato com Pregoeiro e Equipe
de Apoio através do telefone ((85)333l-1631;
8.3 N50 sera necessario anexar arquivo de “proposta escrita” junto a proposta eletronicag
8.4 O licitante declarara, em campo proprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para habilitacao e a
conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital;
8.5 A falsidade da declarac;-50 de que trata o item acima sujeitara 0 Iicitante as sancoes previstas neste edital e em Lei;
8.6 O licitante ME/EPP devera infomiar o regime ﬁscal no campo proprio do sistema sob pena do licitante
enquadrado nesta situacao nao utilizar dos beneficios, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas
alteracoes posteriores;
8.7 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta eletronica e os documentos de habilitacﬁo anteriorrnente
inseridos no sistema, até o dia e horario rnarcado;
8.8 O encaminhamento/preenchimento da proposta eletronica para o sistema eletronico pressupoe o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacao previstas no Edital. O Licitante sera responsavel por todas
as transaooes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como ﬁnnes e verdadeiras suas
propostas e lances;
8.9 No preenchimento da proposta eletronica deverﬁo obrigatoriamente ser informadas, no campo proprio, as
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especiﬁcacoes, marcas, quantidades, valores unitarios e totais dos itens ofertados, a nao insercao de informacoes
contendo as marcas dos itens neste campo, implicara na desclassiﬁcacao do licitante, face a auséncia de infomtaoao
suﬁciente para classiﬁcacao da proposta e alertamos que a insercao de informacoes que possa identiﬁcar a empresa
neste campo implicara na desclassiﬁcacao da mesma;
8.10 Prazo de validade da proposta eletronica, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;

8.11 Os documentos de habilitacao anexados junto a proposta eletronica do licitante melhor classiﬁcado serao
disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso pilblico apos o encerramento da etapa de Iances;
8.12 Quando houver a necessidade de conﬁrmacao ou esclarecimentos, a licitante devera encaminhar imediatamente,

no prazo maximo de 02 (duas) horas, contados da solicitacao do Pregoeiro feita através do chat do sistema, os
documentos complementares a proposta eletronica e a habilitacao para o e-mail barreiracpl@gmail.com.
8.13 O Iicitante que nao anexar no sistema da BLL os documentos de habilitacao indicados neste Edital
concomitantemente com sua proposta eletrdnica de precos, sera desclassificado/inabilitado e sujeitar-se-a as
sancﬁes previstas neste instrurnento convocatorio e Decreto 10.024/2019.
,\

.0 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E ETAPA DE LACES
9.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de
preco, tera inicio a sessao pnblica do pregao eletronico, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;
9.2 O pregoeiro veriﬁcara as propostas apresentadas e desclassificara aquelas que nao estej am em conformidade com
os requisitos estabelecidos, a desclassiﬁcacao da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhada
em tempo real por todos participantes;
9.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classiﬁcadas pelo pregoeiro, somente participarao da etapa de
Iances as propostas classiﬁcadas pelo pregoeiro;
9.4 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverao estar conectados ao sistema para
participar da sessao de Iances. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado dc seu recebimento
e respectivo horario de registro e valor;
9.5 O fornecedor podera encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao
seu t'1ltimo lance ofertado e diferente de qualquer lance valido para o item;
9.6 N50 serao aceitos dois cu mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar;
9.7 Fica a critério do Pregoeiro a autorizacao da correcao de Iances com valores digitados errados ou situacao
semelhante, mesmo que antes do inicio da disputa de Iances, observadas as regras do sistema;
_9.8 Durante o transcurso da sessao pnblica os participantes serao informados, em tempo real, do valor do menor lance
egistrado. O sistema nao identiﬁcara o autor dos Iances aos demais participantes;
9.9 O modo de disputa adotado para essa licitacao sera o aberto onde os licitantes apresentarao Iances pﬁblicos e
sucessivos, com prorrogacoes, conforme 0 critério de julgamento adotado;
9.10 No modo de disputa aberto, a etapa de envio de Iances durara 10 (dez) minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 1'1ltimos 02 (dois) minutos do periodo de duracao;
9.10.1 A prorrogacao automatica da etapa de envio de Iances de que trata o item acima, sera de 02 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver Iances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar
de Iances intermediarios;
9.10.2 Na hipotese de nao haver novos Iances na forma estabelecida no subitem 9.10.1, a sessao do item sera
encerrada automaticamente;
9.10.3 Encerrada a sessao publica sem prorrogacao automatica pelo sistema, nos termos do disposto no subitem
9.10.1, o pregoeiro podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de Iances, caso 0 licitante
detentor da melhor oferta nao atender as exigéncias editalicias;
9.11 O intewalo minimo de diferenca de valores entre os Iances, que incidira tanto em relacao aos Iances
intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um centavo);
9.12 No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao Eletronico, o sistema
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eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos Iances, retomando o Pregoeiro, quando
possivel, sua atuacao no certame, sem prejuizos dos atos realizados;
9.13 Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao do Pregao Eletronico sera suspensa e
reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apos comunicacao do fato aos participantes, através de
mensagem eletrfmica (e-mail e/ou chat do sistema) divulgando data e hora da reabertura da sessao;
9.14 Apos a etapa de Iances, havera a aplicacao dos critérios dc desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/06, seguido da aplicacao do critério estabelecido no § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, se nao
houver licitante que atenda a primeira hipotese;

9.15 Os critérios de desempate serao aplicados nos tennos do item 9.14, caso nao haja envio de Iances apos o inicio
da fase competitiva;
9.15.1 Na hipotese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrdnico dentre as
propostas empatadas;
9.16 Encerrada a etapa de Iances, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao Iicitante
,\que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta;
.17 Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinara a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relaeao ao maximo estipulado para contratacao, e veriﬁcara a
habilitacao do licitante conforme disposicoes editalicias;
9.18 Na hipotese de a proposta vencedora nao for aceitavel ou o licitante nao atender as exigéncias para habilitacao, o
pregoeiro examinara a proposta subseqtiente e assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcacao, até a apuracao de
uma proposta que atenda ao edital;
9.19 Cabera ao licitante acompanhar as operacées no sistema eletrdnico “BLL Compras” durante a sessao publica do

Pregao, ﬁcando responsavel pelo onus decorrente da perda de negécios ante a inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

10.0 DA HABILITACAO
10.1 Como condicoes prévias ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta classiﬁcada
em primeiro lugar, 0 Pregoeiro veriﬁcara o eventual descumprimento das condicoes de participacao, especialmente
quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contrataeao, mediante as seguintes
consultas:
a) Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS (http://wwwportaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (http://vvwwportaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
c) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
A"http://www.cnjOjus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
10.2 As consultas previstas na condicao anterior realizar-se-ao em nome do Iicitante e também de seu socio
maj oritario/administrador ou representante legal;
10.3 Constatada a existéncia de saneao e/ou eventual descumprimento das condicoes de participacao, o pregoeiro
reputara a licitante inabilitada;
10.4 Efetuada a veriﬁcacao referente ao cumprimento das condicoes de participacao no
Certame e inexisténcia de sancoes, a habilitacao das licitantes sera realizada mediante a apresentacao dos seguintes
documentos :
10.5 Para se habilitarem nesta Iicitacao, os interessados deverao anexar junto a BLL a documentacao a seguir
relacionadas:
10.6 Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a

PESSOA FISICA:

10.6.1 Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da licitante e Superior Tribunal do Trabalho (CNDT);
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10.6.2 Copia do RG e CPF ou CNH;
10.6.3 Comprovante de regularidade do CPF;
10.6.4 Copia do Comprovante de Residéncia (atualizado);

10.6.4.1 Para ﬁns de comprovacao de residéncia, serao aceitos: (Contas de Agua, Energia, Faturas de Cartao de
Crédito ou Equivalente);

10.6.4.2 Caso a comprovacao de residéncia esteja: Em nome do Conjuge, devera ser apresentado Certidao dc
Casamento; Em nome dos pais, sera conﬁrmado através do documento de identiﬁcacao oﬁcial; No caso de parentes
ou nao-parentes, devera vir acompanhado de declaracao emitida pelo titular da residéncia com ﬁrma reconhecida em
cartério, de que 0 licitante reside naquele imovel;
10.6.5 Certidao Negativa de Execucdes Patrimoniais expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa fisica, dentro do
prazo de validade previsto na propria certidao, ou, na omissao desta, com data de emissao nao superior a 30 (trinta)
dias;
10.6.6 Atestado de desempenho fomecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando aptidao da
,\licitante para desempenho de atividade compativel com as caracteristicas e objeto desta licitacao;
0.6.7 Certidao expedida pela entidade proﬁssional competente Conselho Regional de Administracao - CRA,
comprovando a inscricao e habilitacao para o exercicio da proﬁssao de por parte do(a) licitante que prestarao os
servicos objeto desta licitacao;
10.6.8 Declaracao que cumpre plenamente aos requisitos de habilitacao, conforme modelo anexo a este Edital (cf.
Anexo IH - Modelo "a"),
10.6.9 Declaracao da inexisténcia de fatos impeditivos da habilitacao (cf. Anexo HI - Modelo "b", deste Edital).

10.7 Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a

PESSOA JURLDICA:

10.7.1 Relativos a Habilitacao Juridica:
a. No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
b. No caso dc sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de
todas as alteracoes ou apresentacao da consolidacao;
c. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhados de todas as alteracoes ou apresentacao da consolidacao;
d. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto dc autorizacao;
A. CCMEI - Certiﬁcado de Condicao de Microempreendedor Individual, no caso de Microempreendedores
Individuais;
f. Apresentar copia do documento de identiﬁcacao oﬁcial com foto (Carteira de Identidade ou outro equivalente) e a
prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do sécio administrador e/ou representante legal da empresa;
f.1 No caso do representante da empresa seja procurador, a empresa devera apresentar também procuracao publica ou
particular reconhecida ﬁmra, com poderes para que a pessoa possa representar em seu nome em qualquer fase deste
Pregao, acompanhada da cépia do documento de identiﬁcacao oﬁcial com foto (Carteira de Identidade ou outro
equivalente) e a prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do(a) outorgado(a);
g. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridic-as (CNPJ), com data dc emissao nao superior a 180
(cento e oitenta) dias.
10.7.2 Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhistaz
a. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/Seguridade Social, mediante certidao conjunta negativa de débitos,
ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Umao;
b. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o obj eto contratual;
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
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atividade e compativel com 0 objeto contratual;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante Certiﬁcado dc

Regularidade do FGTS;
e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Certidao Negativa dc
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidao positiva com efeitos de negativa.
10.7.2.1 Caso a licitante detentora do menor preco na condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte,
devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao dc regularidade ﬁscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao, sob pena de ser inabilitado.
10.7.3 Relativos a Qualiﬁcacao Econﬁmico-Financeira:
a. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, expedida no
domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade previsto na propria certidao, ou, na omissao desta, com data
de emissao nao superior a 30 (trinta) dias;
b. balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
,,Jei e registrado na Junta Comercial.
1) sociedade criada no exercicio em curso:
- fotocépia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante;
2) Para sociedades anonimas, regidas pela Lei n° 6.404/ 1976, o balanco patrimonial e as demonstracﬁes
contabeis do ultimo exercicio social devem ter sido, cumulativamente:
- registrados e arquivados na junta comercial;
- publicados na imprensa oﬁcial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforrne o lugar em que
esteja situada a sede da companhia;
' publicados em jomal de grande circulacao editado na localidade em que esteja situada também a sede da
companhia.
3) o balanco patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar assinadas pelo representante legal da
empresa e por Contador ou por outro proﬁssional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
4) o balanco patrimonial a ser apresentado, devera ser referente ao exercicio/ano de 2019 conforme 0
art. 1.078, do Cédigo Civil e posicionamento do TCU (Acérdao
2.669/2013, Acérdao 1.999/2014, Acérdao 116/2016-Plenario e Acordao 2.145/17-Plenario), sob pena de
inabilitacao.
c. O Microempreendedor Individual~MEl que no ano-calendario anterior nao tenha auferido receita bruta de até R$
/\‘-1.000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentacao do Balanco Patrimonial e demonstracoes
contabeis do ultimo exercicio social na forma do item anterior, conforme art. 1.179 § °2 do Cédigo Civil e artigo 18A, § 12 da Lei Complementar n° 123/2006, entretanto devera apresentar a DASNSIMEI (Declaracao Anual do
Simples Nacional - Microempreendedor Individual).
10.7.4 Relativos a Qualificacao Técnica:
a. Atestado de desempenho fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando aptidao da
licitante para desempenho de atividade compativel com as caraoteristicas e objeto desta licitacao;
b) Certidao expedida pela entidade proﬁssional competente Conselho Regional de Administracao - CRA,
comprovando a inscricao e habilitacao para o exercicio da proﬁssao de por parte da licitante e dos proﬁssionais,
sécios e nao socios que prestarao os seivicos objeto desta licitacao;
c) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverao pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo- se como tal, para ﬁns deste Edital, o socio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito ﬁnnado com a licitante;
d) No decorrer da execucao dos servicos, os proﬁssionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por proﬁssionais de experiencia equivalente ou superior, desde
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que a substituic;-50 seja aprovada pela Administracao.
10.7.5 Documentos Complementaresz
a. Declarac5o que cumpre plenamente aos requisitos dc habilitacao, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo
III - Modelo "a");
b. Declaracao, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitacao

neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo HI - Modelo "b");
c. Declaracao de que a empresa n50 utiliza m5o-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n° 9.854, de
1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo HI - Modelo
iicii);

d. Declaracao que a empresa se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, CO1‘1fOIT11C modelo
anexo a este Edital (cf. Anexo III - Modelo "d");
10.7.6 Sera inabilitado o Iicitante que n5o comprovar sua habilitac5o, deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitacao, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, e seus anexos, ressalvado
,\o disposto quanto a comprovacao da regularidade ﬁscal das microempresas e einpresas de pequeno porte;
10.7.6.1. No caso de inabilitacao, 0(a) Pregoeiro(a) retomara o procedimento a partir da fase de julgamento
da proposta, examinando a proposta subseqiiente e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcacao;
10.7.7 Para ﬁns de habilitag:-50, 0(a) Pregoeiro(a) podera veriﬁcar autenticidade de certidﬁes em orgaos ou entidades
emissoras de certidoes por sitios oﬁciais;
10.7.8 N50 ser5o aceitos documentos com indicag-5o de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;
10.7.9 Constatado o atendiinento as exigéncias de habilitacao ﬁxadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor;
10.7.9.1 Caso o licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restri<;5o na
comprovacao de sua regularidade ﬁscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do momento
em que for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacao da documentacﬁo,
pagamento ou parcelamento do débito, e en1iss5o de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa;
10.7.9.2 A prorrogacao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser concedida pela
Administra<;5o quando requerida pelo licitante, a nao ser que exista urgéncia na contratag-50 ou prazo insuﬁciente
para o empenho devidamente justiﬁcados;
10.7.9.3 A n50-regularizacao da documentacao, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito
contratacao, sem prejuizo das sancﬁes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado maN4
Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcacao, ou revogar a licitacao.
,\‘

11.0 DA INTENCAO DE RECORRER E PRAZO PARA RECURSO
11.1 A0 ﬁnal da sessao, declarado o vencedor, qualquer licitante que desejar recorrer contra decisoes do Pregoeiro
podera fazé-Io, manifestando no sistema eletrénico sua intencao de recorrer, quando oportunizado pelo Pregoeiro, no
prazo de até 30 (trinta) minutos, com registro da sintese das suas razoes, sendo-lhes facultado juntar memoriais no
prazo de 3 (trés) dias. Os interessados ﬁcarao intimados, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes em igual numero
de dias, que comecarao a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses;
11.2 A falta de manifestacao imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitacao importara a
decadéncia do direito de recurso;
11.3 N50 serao concedidos prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando n50 justiﬁcada a
intencao de interpor o recurso pelo proponente;
11.4 Os recursos contra decisoes do Pregoeiro n50 ter5o efeito suspensivo;
11.5 O acolhimento de recurso impoitara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;
11.6 N50 ser5o conhecidas as impugnacdes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante n5o habilitado legalmente ou n5o identiﬁcado no processo para responder pelo proponente.
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12.0 DA PROPOSTA DE PRECOS ESCRITA
12.1 Apos a fase recursal, n5o ocorrendo interposicao de recursos, o licitante vencedor devera encaminhar a proposta
de precos escrita adequada ao ultimo lance, devidamente preenchida na forma do ANEXO H - Modelo da Proposta de

Precos Escrita, em arquivo unico no formato PDF, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro horas), contado da
convocacao efetuada pelo Pregoeiro através do chat do sistema da BLL, para e-mail: barreiracpl@,gmail.com.
12.1.1 O prazo do encaininhamento da proposta podera ser prorrogado, quando solicitado pela licitante
vencedora, desde que ocorra inotivo justiﬁcado e aceito;
12.1.2 O Iicitante vencedor que entregar sua proposta de precos escrita adequada de fonna presencial junto ao
Departamento de Licitacoes e Contratos, em confonnidade ao item 12.1, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro
horas), contado da convocacao efetuada pelo Pregoeiro através do chat do sistema da BLL, ﬁca dispensado de
encaminhar a mesma através do e-mail;
12.2 O licitante n5o podera cotar proposta com quantitativo inferior ao determinado pelo edital;
12.3 Nos precos propostos ja estar5o incluidas as despesas referentes aos custos dc operacionaliza<;5o do sistema
,-eletronico, frete, tributos e demais onus atinentes ao fomecimento do obj eto;
2.4 A marca apresentada do veiculo na proposta de precos escrita, devera ser a mesma apresentada inicialmente no
ato do cadastro no sistema eletrdnico da BLL;
12.5 Na proposta escrita, devera conter:
a) Os valores dos impostos que ja dever5o estar computados no valor do item;
b) O prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias;
c) Especiﬁcacao completa do veiculo oferecido com informacoes técnicas que possibilitem a sua completa avaliacao,
totalmente conforme descrito no ANEXO I, deste Edital;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
12.6 Os precos cotados deverao estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao
fornecimento dos services;
12.7 Ser5o desclassiﬁcadas as propostas que:
12.7.1 Conﬂitem com as normas deste Edital ou da legislaeao em vigor;
12.7.2 Contenham mais de 02 (duas) casas decimals em seus valores unitarios;
12.7.3 Sejam incompletas, isto é, n50 contenham informa<;5o(6es) suﬁciente(s) que permita(m) a perfeita
identiﬁcacao do item licitado;
12.7.4 Contiverem qualquer limitacao ou condicao substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja,
manifestamente inexequiveis, por decis5o do Pregoeiro;
12.7.5 Ocorrendo discordancia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes ultimos;
/\‘.2.8 O licitante que n50 mantiver/enviar sua proposta de preco escrita adequada, conforme solicitacao e prazo
estabelecido acima, sera desclassiﬁcado/inabilitado e sujeitar-se-a as sancﬁes previstas neste instrumento
convocatorio e Decreto 10.024/2019.

13. DA ADJUDICACAO 1: HOMOLOGACAO
13.1 A adjudicacao dar-se-a pelo pregoeiro quando n5o ocorrer interposic5o dc recursos. Caso contrario, a
adjudicacao ﬁcara a cargo da autoridade competente;
13.2 Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procediinento licitatorio.
14. DO TERMO DE CONTRATO
14.1 Sem prejuizo do disposto nos Capitulos I11 a IV da Lei n.° 8.666/93, o Contrato referente ao fornecimento dos
materiais/equipamentos constantes do objeto sera formalizado e contera, necessariamente, as Condicﬁes ja
especiﬁcadas no Instrumento Convocatorio;
14.2 Quaisquer condicoes apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertmentes, poder5o ser
acrescentadas ao Contrato a ser assinado.
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15.0 DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
15.1 A Contratante convocara oﬁcialmente a licitante vencedora durante a validade da proposta para, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis, comparecer ao Municipio para assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente sob pena de decair o direito a contratacao, sem prejuizo do previsto no art. 81 da Lei n.° 8.666/93, no art.
7° da Lei n.° 10.520/2002 e neste Edital;
15.1.1 O prazo da convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela

licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante;
15.2 O licitante convocado devera apresentar de forma obrigatéria no ato da assinatura do Contrato os
documentos de habilitacao exigidos neste edital em originals ou cépias autenticadas;
15.2.1 Os documentos ﬁsicos a serem apresentados dever5o ser os mesmos que foram anexados
concomitantemente com sua proposta de precos e disponiveis no sistema da BLL;
15.2.2 No caso de certidao e/ou documento que no ato da assinatura do contrato estiver fora do prazo
__de validade (vencida), a Iicitante devera apresentar a certidao e/ou documento atualizado juntamente com as
emais documentacﬁes ja vencidas;
15.3 E facultado ao Pregoeiro, quando a convocada n5o assinar o referido documento no prazo e condicoes
estabelecidos, chamar as licitantes reinanescentes, obedecida a ordem de classiﬁcacao, para fazé-Io, examinada,
quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classiﬁcada, podendo, inclusive, negociar diretamente
com o proponente para que seja obtido melhor preco, ou revogar este Preg5o, independentemente da cominacao do
previsto no art. 81 da Lei n.° 8.666/93, no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002 e neste Edital;
15.3.1 A recusa injustiﬁcada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante caracteriza o descumprimento total da obrigac5o
assumida, sujeitando-a as pcnalidades legahnente estabelecidas;
15.4 A recusa injustiﬁcada do Iicitante vencedor em 1150 apresentar os documentos de habilitacao exigidos
neste edital em originais ou copias autenticadas, dentro do prazo estabelecido, sujeitara na aplicacao das
sancﬁes cabiveis em virtude do prejuizo causado pela n50 conclusao do processo, sendo considerada a n50
apresentacao da documentacao, como recusa par parte da empresa vencedora em proceder com a assinatura
do Contrato.
16.0 DA COMPROVACAO DE CAPACIDADE OPERACIONAL PARA A PRESTACAO DO SERVICO
16.1 O Iicitante convocado, no ato da assinatura do contrato devera comprovar possuir veiculos pertencentes ao seu
patriménio de pelo menos 20% (vinte por cento) do total dos itens vencidos pelo mesmo;
I
16.1.1 Para ﬁns de comprovacao que a licitante possui veiculos pertencentes ao seu patriménio, ser5o aceitos:
a) Documento Unico de Transferéncia - DUT ou DUT Eletronico;
b) Ceitiﬁcado de Registro e Licenciainento do Veiculo - CRLV, devidamente 3.1'1Iﬁl1Z21C1O e quitado perante o
Orgao de Transito para o exercicio vigente;
16.1.2 As copias dos documentos de comprovacao apresentados dever5o ser autenticadas por cartorio
competente ou por servidor, a vista dos originais;
16.2 O prazo da convocacao para assinatura do contrato e apresentacao da documentacao do veiculo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde
que ocorra motivo justiﬁcado e aceito pela Contratante;
16.3 E facultado ao Pregoeiro, quando o licitante convocado n5o assinar o referido contrato e/ou n5o apresentar a
documentacao do veiculo no prazo e condicoes estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem
de classiﬁcacao, para fazé-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classiﬁcada,
podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco, ou revogar este
Pregao, independentemente da cominacao do previsto no art. 81 da Lei n.° 8.666/93, no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002
e neste Edital;
16.3.1 A recusa injustiﬁcada da licitante vencedora em n50 apresentar a documentacao do veiculo

RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BARREr& CE

-

11

_

Estado do Ceara
.1 w 4'

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA
Prefeitura Municipal de Barreira

':5LJ x
»"h%EE\4
‘
&d§

ODE‘,
n5
GQMIQ9

9oﬁ

ff
4:\§?_
Rw»a

(oaminhao guindaste), dentro do prazo estabelecido pela Contratante, sujeitara na aplicacao das sancﬁes cabiveis em
virtude do prejuizo causado pela n50 conclus5o do processo, sendo considerada a n50 apresentacao da documentacao
como recusa par parte da empresa vencedora em proceder com a assinatura do instrumento contratual.
17.0 DA EXECUCAO DO CONTRATO
17.1 A execucao do Contrato, bem como os casos nele oinissos, regular-se-50 pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicdes dc direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do
mesmo diploma legal;
17.2 Para a realizacao dos servicos licitados, o contratado, na execu<;5o do contrato, sem prejuizos das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes do objeto dessa avenca contratual, desde que
autorizada pela Contratante até o limite maximo de 50% (cinquenta por cento);
17.2.1 Em hipotese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal de CONTRATANTE com os subcontratados;
,_17.2.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizacao de subcontratacao por raz6es técnicas ou
zlministrativas.

18.0 DA VIGENCIA E DA EFICACIA
18.1 O prazo de vigéncia do contrato sera a partir da data de sua assinatura, com validade e eﬁcacia legal apos a
publicacao do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo.
19.0 DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
19.1 Cabera a CONTRATANTE:
19.1.1 Oferecer todas as informacées necessarias para que a contratada possa fomecer os servicos dentro das
especiﬁcaoées técnicas recomendadas;
19.1.2 Efetuar o pagamento, mensalmente, das notas ﬁscais correspondentes;
19.1.3 Prestar as informacﬁes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante ou pelos
técnicos da CONTRATADA;
19.1.4 Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as especiﬁcacoes
constantes no Anexo I deste edital;
19.1.5 Solicitar que seja refeito o sen/ico que n50 atenda as especiﬁcac6es constantes no Anexo I deste edital;
19.1.6 Disponibilizar a CONTRATADA espaco fisico em suas depcndéncias para a execucao de trabalhos
imples, quando necessario; e;
19.2 Coinunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos servicos e interromper
iinediatamente a execucao, se for o caso.

/’_\

20.0 DOS ENCARGOS DA CONTRATADA E EXECUCAO DO SERVICO
20.1. Cabera a CONTRATADA:
20.1.1 - responder, em relacao aos seus einpregados, por todas as despesas decorrentes dos servicos, tais
como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuicoes;
d) indenizacéesg
e) vales-refeicao;
f) valcs-transpoite; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Govemo.
20.1.2 Arcar com todas as despesas inerentes a realizacao dos servicos, tais como: motorista, combustivel,
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manutencao, seguros, taxas, impostos, salarios, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do ﬁel
cumprimento dos servicos propostos, serao inteiramente dc responsabilidade da CONTRATADA;
20.1.3 Utilizar funcionarios devidamente habilitados, em conformidade com o Codigo de Transito Brasileiro
- CTB, para execucao do objeto contratual que sera de responsabilidade da CONTRATADA;
20.1.4 Substituir os funcionarios nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que n5o se prejudiquem o
bom andamento e a boa prestacao dos servicos contratados;
20.1.5 Comunicar previamente a CONTRATANTE, caso haja substituicao de condutor ou do veiculo
durante a execucao do contrato, apresentando também a documentacao pertinente aos mesmos;
20.1.6 Utilizar veiculos do tipo popular com potencia minima de 1.0, com ar condicionado, com capacidade
de transportar 04 (quatro) passageiros e 01(um) motorista, livre de quilometragem, ano n50 inferior a 2013, em bom
estado de consewacao, com condicﬁes de trafegabilidade, e que os mesmos possuam todas as condicoes de
seguranca para o transporte dos usuarios;
20.1.7 Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uni5o, Estado,
Eh/lunicipio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos services;
20.1.8 Responder pelos danos causados diretamente a Administracao do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucao dos services, n50 excluindo cu reduzindo essa responsabilidade
a ﬁscalizacao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
20.1.9 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens dc propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus einpregados durante o fomecimento dos servicos;
20.1.10 A Contratada devera estar em plenas condicées de atendimento e efetuar os servicos no prazo
maximo de até 3 (trés) dias da data da assinatura do contrato e/ou ordem de servico;
20.2 A obrigacao de manter-se, durante toda a execucao do contrato, em coinpatibilidade com as obrigacﬁes
assumidas, todas as condicﬁes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas.
21.0 DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
21.1 A licitante vencedora cabera, ainda:
21.1.1 assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais previstos na
legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus cmpregados n5o
manter5o nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
21.1.2 assumir, também, a responsabilidade por todas as providénoias e obrigacﬁes estabelecidas na
legislac5o especiﬁca de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados
Omguando do fomecimento dos servicos ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia do
IONTRATANTE;
21.1.3 assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fomecimento dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencao, conex5o ou continéncia; e
21.1.4 assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da adjudicacao deste
Contrato;
21.2 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, n50
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracao do CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto
deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, para com o CONTRATANTE.

22.0 DAS OBRIGACOES GERAIS
22.1 Devera a licitante vencedora observar, também, o seguinte:
22.1.1 E expressamente proibida a contrataeao de servidor pertencente ao Quadro dc Pessoal da Contratante
durante a vigéncia do Contrato;
22.1.2 E expressamente proibida, também, a veiculacao dc publicidade acerca do contrato, salvo se houver
prévia autorizacao da Contratante.
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23.0 DO RECEBIMENTO, ACOMPANI-IAMENTO E DA FISCALIZACAO

23.1 Os servicos Objeto desta licitacao dever5o ser ﬁscalizados por funcionario designado pela Contratante;
23.2 A fiscalizacao e/ou acompanhamento sera exercido no interesse do Municipio e n50 exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, danos resultantes de imperfeicao técnica, vicios redibitorios e, na ocorréncia destes, n50 implica coresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos;
23.3 Quaisquer exigéncias da ﬁscalizacao inerentes ao objeto desta licitacao dever5o ser prontamente atendidas pela
Contratada, sem 6nus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, onde se veriﬁcarem vicios, defeitos ou incorrecﬁes, sem prejuizo da aplicacao das penalidades
cabiveis.

24.0 DA ATESTACAO
__24.l A atestacao das faturas correspondentes a execucao dos sen/icos caberé ao servidor designado para esse ﬁm.
25.0 DA DESPESA
25.1 As despesas decorrentes da contratacao do objeto da presente Ata de Registro de Precos correrao a cargo do
6rg5o gerenciador e dos orgaos participantes ou Entidade(s) Usuario(as) da Ata, cujos Programas de Trabalho e
Elementos de Despesas constarao nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada
as condicﬁes estabelecidas no edital e ao que disp6e o artigo 62, da Lei n.° 8.666/93 e alteracées.
26.0 DO PAGAMENTO
26.1 A adjudicataria devera apresentar nota ﬁscal para liquidacao e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta)
dias contados do adimplemento da obrigacao;
26.2 Para efeito de cada pagamento, a nota ﬁscal/fatura devera estar acompanhada da comprovacao de regularidade
da licitante vencedora junto a Seguridade Social - CND, ac Fundo de Garantia por Tempo de Servico - CRF ao
Tribunal Superior do Trabalho - CNDT e Relativos aos Tributos Federais e a Divida da Uni5o - Certidao Conjunta da
Uni5o;
26.3 A(O) contratada(o) devera a cada pagamento pelos servicos prestados, apresentar guias dc recolhimento dos
encargos incidentes na prestacao dos servicos (previdenciarios, trabalhistas e tributarios);
26.4 O pagamento sera através dc crédito na conta bancaria do fornecedor ou através de cheque;
A Contratante reserva-se
o direito de recusar 0 pagamento se, no ato da atestacao, a execuc5o do servico n50
.5-\26.5
D
.
istiverem conforme as especiﬁcacao do anexo I.
26.6 A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores coirespondentes a multas ou indenizacoes devidas
pela licitante vencedora, nos termos deste Pregao;
26.7 Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidac5o qualquer obrigac5o
ﬁnanceira, sem que isso gere direito a a1terac5o dos precos, ou de compensacao ﬁnanceira por atraso de pagamento.

27.0 DA ALTERACAO DO CONTRATO
27.1 O Contrato a ser ﬁrmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Contratante com a apresentacao das devidas justiﬁcativas adequadas a este Pregao.
28.0 DO AUMENTO OU SUPRESSAO
28.1 No interesse da Contratante o valor inicial atualizado do Contrato podera ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93;
28.2 A licitante vencedora ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicﬁes licitadas, os acréscimos ou supressfies que
se ﬁzerem necessaries;
28.3 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao, exceto as supressﬁes
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resultantes de acordo entre as panes; e
28.4 Serﬁo incorporadas no contrato, através de temos aditivos, todas as modiﬁcagoes que se
ﬁzerem necessérias, tais como prazos, quantidades e normas gerais para a execuoao dos sen/ioos.
29.0 DAS PENALIDADES
29.1 Pela inexecuoﬁo total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregﬁo, ou pelo descumprimento dos prazos e
demais obrigaooes assumidas, a Contratante poderé, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as

sangoes a seguir relacionadas:
29.1.1 Adverténcia;
29.1.2 Multa de 10% (dez por canto) sobre 0 valor total do Contrato, no caso de inexecugﬁo total do contrato;
29.1.3 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até 0 méximo de 10%
(dez por cento) sobre 0 valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustiﬁcadamente ou por motivo
nao aceito pela Contratante deixar de atender totalmente a Autorizaoao de Execugzao do servigzo ou a solicitagﬁo
_'§ previstas neste Edital29.1.4 Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez
por cento) sobre 0 valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustiﬁcadamente ou por motivo n50
aceito pela Contratante atender parcialmente a Autorizaoﬁo de Execugzéio do sen/190 ou a solicitaoﬁo previstas
neste Edital;
29.1.5 Suspensio temporaria de participar em Iicitaoao e impedimento de contratar com a Administraoﬁo, por
até 2 (dois) anos;
Obs.: as multas previstas nos subitens 29.1.2 a 29.1.4 desta Condioﬁo serao recolhidas no prazo méximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicagﬁo oﬁcial;
29.2 Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administragzﬁo Pﬁblica, pelo prazo dc até 5 (cinco) anos,
garantido 0 direito prévio da citaoﬁo e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigzﬁo ou
até que seja promovida a reabilitaoao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, a Iicitante que:
29.2.1 N50 assinar 0 contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta, ou nao retirar a
nota de empenho;
29.2.2 Apresentar documentagao falsa;
29.2.3 Deixar de entregar/apresentar os documentos exigidos no certame;
29.2.4 N50 mantiver e/ou enviar a sua proposta dentro de prazo de validade;
29.2.5 Comportar-se de modo inidone-0;
A
29.2.6 Cometer fraude ﬁscal;
29.2.7 Fizer declaragao falsa;
29.2.8 Ensejar o retardamento da execuoao do ceftame;
29.2.9 Falhar na exeouoﬁo do contrato; e
29.2.10 Fraudar a execugao do contrato.
29.3 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ﬁcara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrioao no
Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA e, no que couber, as demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
29.4 Comprovado irnpedimento ou reconhecida foroa maior, devidamente justiﬁcado e aceito pela Contratante em
relaoao a um dos eventos arrolados, a licitante vencedora ﬁcarzi isenta das penalidades mencionadas.
29.5 As sanooes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar corn a Administraoﬁo poderﬁo ser aplicadas a
licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efemados.

30.0 DA RESCISAO
30.1 A inexecuqﬁo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, confonne disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no
8.666/93.
30.2 A rescisao do Contrato poderé. ser:
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30.2.1 Por qualquer uma das partes, sem qualquer onus, independente de notiﬁcaoﬁo;
30.2.2 Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos I a XH e
XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notiﬁcando-se a licitante vencedora com a antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias; ou
30.2.3 Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no proc-esso da licitaeao, desde que haja
conveniéncia para a Contratante;
30.2.4 Judicial, nos termos da legislaoao vigente sobre a matéria;
30.3 A rescisao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizaoao escrita e fundamentada da autoridade
competente;
30.4 Os casos de rescisﬁo contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 0 contraditorio
e a ampla defesa.
31.0 DAS DISPOSIC()ES GERAIS

._31.1 Quaisquer modiﬁcaeao no Edital exige divulgaeao pelo mesmo instmmento de publicaqzao em que se deu o te-xto
riginal, reabrindo-se 0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraeao nao afetar a
formulaoao das propostas;
31.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeoa a realizaoao do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subseqtiente, no mesmo horario e local
anterionnente estabelecido, desde que nao haja comunicaoﬁo do Pregoeiro em contrario;
31.3 Somos facultados ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagao, a promooao de
diligéncia destinada a esclarecer ou oomplementar a instrugao do processo, vedada a inclusﬁo posterior de documento
ou infOI'ma§:§O que deveria constar no ato da sessao publica;
31.3.1 Na hipotese de nec-essidade de suspensao da sessﬁo para a realizagao de diligéncias, com vistas ao saneamento
de duvidas, a sessao sera reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
anteoedéncia, e a ocorréncia registrada em ata;
31.4 No julgamento da habilitag:-50 e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nﬁo alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em Ata
ace-ssivel a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcacia para ﬁns de habilitaoao e classiﬁcaeaog
31.5 A autoridade competente para a aprovaeao do procedimento licitatério podera revoga-lo em face de razoes de
interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁciente para justiﬁcar
tal conduta, devendo anulé-lo por ilegalidade, do oficio ou por provoeaeao de terceiros, mediante ato escrito e
“devidamente fundamentado;
1.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparaoao e apresentaoao de suas propostas e a Administraoao nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduoao ou do resultado do processo
licitatorio;
31.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-2'1 o do
vencimento. so se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administraoao;
31.8 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nﬁo importara 0 afastamento do licitante, desde que seja
possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico;
31.9 As normas que disciplinam este Pregﬁo serao sempre interpretadas em favor da ampliaoﬁo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam 0 interesse da Administraoao, o principio da isonomia, a ﬁnalidade e a
segurangza da contrataoao;
31.10 Em caso de divergéncia entre disposigéo do Edital e das demais peoas que compoem o processo, prevalece a
previsao do Edital;
31.11 O Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos no orgao, situado na RUA LUCIO TORRES, 622CENTRO - BARREIRA - CE, nos dias uteis, no horério das 08 horas as 14 horas e no sitio da Bolsa Licitaooes e
Leiloes - BLL (www.bllcompras.org.br) ou através do site www.tcm.ce.gov.br/lioitacoes.
31.1 1.1. Informag-50, esclarecimentos ou dﬁvidas em relaoﬁo ao Edi% e seus Anexos, somente nos dias uteis

RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BARREIRA - cm

-

15

-

-

I

Estado do Cearé

QUE‘,

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA
Prefeltura Mun|c|pa| de Barreira

X

E:
‘ t~ _
1.»‘-_n#

M.
*'

COMI8

l‘;-mm

\~_

n.u‘¢9

E. PA‘
§'

e de expediente da Administraeao, no horario das 08 horas as 14 horas.
31.11.2. Informaeoes adicionais poderao ser obtidas através do fone: (85)3331~1631.
31.12. Os autos do processo administrativo permanecerao com vista ﬁanqueada aos interessados no érgﬁo, situado na
RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BARREIRA - CE, nos dias utels, no horario das 08 horas as 14 horas.
31.13. Nos casos omissos aplicar-se-50 as disposiooes constantes da Lei n° 10.520, de 2002, Lei 8.666/93, Decreto n°
'
10.024/19, da Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor
e da Lei' Complementar n O 123, de 2006,-

32. DO FORO
32.1. As questoes decorrentes da exeouoao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas administrativamente,
serao processadas e julgadas no Foro da Cidade de BARREIRA, com exclusao de qualquer outro, por mais
Aorivilegiado que seja.

BARREIRA - CE, 03 de Fevereiro de 2021.
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S APAZROMAO
Pregoeiro(a)
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