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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N" 2022.07.13.01-PP
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
1. PREÂMBULO
1.1. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana, através do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos
interessados, que na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura de Jaguaruana, localizada na Praga
Francisco Adolfo da Rocha, 404, em sessão pública, dará inicio aos procedimentos de recebimento,
abertura dos envelopes concernentes is propostas de preços, formalização de lances verbais e documentos
de habilitação da licitação modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL N.° 2022.07.13.01-PP,
mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 10.520, de 17 de
julho de 2002 e Lei n.° 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores.
Objeto:

Autarquia
Contratante:
Critério de
Julgamento:
Regime de
Execuçio:

Aquisição de motos para suprir as necessidades da Autarquia Municipal de Transito
do Município de Jaguaruana/Ce.

Autarquia Municipal de Trânsito

Menor Prego Global/Lote
Indireto, Empreitada por Prego Global

Data e Hora de
04 de agosto de 2022 as 14:00horas
Abertura:
. — re -eitura
•
Municipal dejaguaruana torna público para conhecimento de todos os interessados que ate a
data e horários indicados acima, na sala da Comissão de Licitação, situada na Praga Francisco Adolfo da
Rocha, 404, Centro, em Jaguaruana- Ceara, estará realizando o recebimento dos documentos concernentes
ao processo de licitação para registro de preços, modalidade PREGAO, na forma PRESENCIAL N°
2022.07.13.01-PP, mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.°
10.520, de 17.07.02 e Lei n.° 8.666/93, de 21.06.93, Lei n° 123/2006, Lei n° 147/2014 e suas alterações.
Compõem-se o presente edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:
PARTE A — Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que sio estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do
contrato, bem como, os esclarecimentos necessários à aplicabilidade obrigatória dos ditames das Leis
10.520/2002, 8.666/1993, 123/2006 e 147/2014 e suas alterações.
PARTE B — ANEXOS
Anexo I — Termo de Referencia;
Anexo II— Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III— Modelo de Declarações/Procuração;
Anexo IV — Minuta do Termo de Contrato.
1.2. DO OBJETO
1.2.1. Aquisição de motos para suprir as necessidades da Autarquia Municipal de Transito do Município de
Jaguaruana/CE.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1. Poderio participar da presente licitação pessoa jurídica localizada em qualquer Unidade da Federação
cadastrada, ou Ilk, na Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, Qm que atenda a todas as condições
exigidas neste edital, observados os necessários requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e
trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis
com o objeto da licitação.
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2.1.1. CADASTRAMENTO NA PREFEITURA DE JAGUARUANA: O cadastratnento oti-iirtruar 2'9
atualização junto i Prefeitura de Jaguaruana (inscrição no CRC) a que se refere o subitem anterior deverá
ser providenciado pelo interessado diretamente na sede da Prefeitura Municipal, setor de licitações,
localizado na Praga Francisco Adolfo da Rocha, 404, apresentando toda a documentação exigida.
2.2. Cada licitante poderá apresentar-se com apenas 01 (um) representante, devidamente munido de
documentação hábil de credenciamento, o qual sera o único admitido a intervir nas diversas fases do
procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado.
2.2.1. Cada representante, juntamente com o documento hábil de credenciamento, deverá apresentar
ainda:
a) Cópia de seu documento oficial de identificação (do representante), válido na forma da lei;
b) Declaração de pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento is exigências quanto i proposta e i
habilitação previstas no edital, conforme modelo disposto no item 1 do ANEXO III deste edital;
c) Registro Comercial (no caso de empresa individual) ou Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social
em vigor e todos os seus aditivos e/ou Ultimo aditivo consolidado (no caso de sociedades comerciais) ou
Inscrição do Ato Constitutivo (no caso de sociedades civis) ou Decreto de Autorização (em se tratando de
empresas ou sociedades estrangeiras), devidamente registrado em órgão competente.
2.2.2. Os documentos de credenciamento, declarações e documentos de identificação deverão ser
apresentados em separado dos envelopes de proposta de preços e de documentos de habilitação, para que
possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura desses envelopes.
2.2.3. Entende-se por documento hábil de credenciamento o instrumento público de mandato ou o
instrumento particular com a firma do outorgante reconhecida em cartório, podendo ser utilizado o
modelo sugerido, discriminado no item 2 do ANEXO III deste Edital, conferindo poderes para a prática
de atos compatíveis com a presente licitação, outorgado por sócio-gerente, diretor, titular ou qualquer
outro representante da licitante com poderes para tanto, acompanhado de documento que comprove tais
poderes;
2.2.4. Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente, diretor do licitante ou titular de
firma individual, dispondo por si só de poderes de representação, deverão ser apresentados documentos
que comprovem tal condição, nos quais estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
2.3. A incorreção ou não apresentação do instrumento de mandato, da comprovação de que se trata o
subitem 2.2.3 ou dos documentos tratados nas alíneas "a" e "c" do subitem 2.2.1, implicará no não
credenciamento do representante da licitante, e por consequência, na impossibilidade de formular novas
ofertas e lances de preços na fase de disputa de preços, nem poderá se manifestar durante o transcurso do
pregão, incluindo também a impossibilidade de interpor recurso, valendo-se, para todos os efeitos, dos
termos de sua proposta escrita.
2.4. A incorreção ou não apresentação da declaração de pleno conhecimento, de aceitação e de
atendimento is exigências quanto i proposta de preços e aos documentos de habilitação previstas no
edital, alínea "h" do subitem 2.2.1, importa na impossibilidade de participação no certame.
2.5. No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes credenciados poderão nomear representantes,
caso nit) os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, desde que apresente os documentos
exigidos neste item. Entretanto, não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de
uma licitante.
2.6. Não poderio participar licitantes corn sOcios, cooperados, diretores ou representantes comuns. Caso
constatada a comunhão de sócios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes
após a abertura das Propostas de preço, os respectivos participantes serio automaticamente
desclassificados do certame, independentemente do preço proposto.
2.6.1. Se antes do inicio da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios,
cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar
do certame.
2.6.2. Se constatada a comunhão de sócios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes
participantes após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serio automaticamente
desclassificados do certame, independentemente do preço proposto.
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2.7. Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou ainda, que estejam cumprindo suspensão
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Jaguaruana/CE, ou tenham sido declarados inidemeas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio.
2.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar N°. 123/06, para que estas possam gozar dos beneficios previstos na referida Lei na fase
de proposta de preços é necessário, à época do credenciamento, a apresentação de Certidão de
Enquadramento/Reenquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial da Sede da Licitante e/ou Declaração de Enquadramento/Reenquadramento de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte devidamente arquivada na Junta Comercial da Sede da
Licitante, nos termos do Art. 30 da Lei Complementar 123/06 e na Instrução Normativa n° 10, de
05/12/2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI.
2.8.1. Quem prestar declaração falsa no documento de clue trata os itens anteriores, sujeitar-se-á is
penalidades previstas na legislação.
3. DAS FASES DO PROCESSO LICITATORIO
3.1. 0 presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas:
3.1.1. Credenciamento dos licitantes;
3.1.2. Abertura das propostas de preços apresentadas, verificação e classificação inicial;
3.1.3. Lances verbais entre os classificados;
3.1.4. Habilitação do licitante mais bem classificado;
3.1.5. Recursos;
3.1.6. Adjudicação.
4. DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
4.1. Alem dos documentos de credenciamento, previstos no subitem 2.2, cada licitante deverá ainda
apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: "Proposta de Preços" e
"Documentos de Habilitação", sendo vedada a remessa por via postal.
4.2. Os conjuntos de documentos relativos à "Proposta de Preços" e aos `Documentos de Habilitação"
deverão ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no fecho, endereçados
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, identificados com o número da
licitação, com o nome do licitante, o número do CNPJ, o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos
dos seus conteúdos ("Proposta de Preços" ou "Documentos de Habilitação").
4.3. Todos os documentos necessários à participação na licitação poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada por cartório competente ou cópia simples acompanhada do respectivo original a fim de
ser verificada autenticidade pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ou publicação
em órgão da imprensa oficial.
4.3.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas
como forma de ilustração das propostas de preços.
4.3.2. Os documentos necessários à participação na licitação, compreendendo os documentos de
habilitação, à proposta de pregos .e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
4.3.4. Quaisquer documentos necessários à participação no certame licitatório, apresentados em lingua
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do

Brasil, por tradutor juramentado.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A proposta de pregos deverá ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo do
interessado, manuscrita em letra de forma em tinta não lavável ou confeccionada por máquina, impresso
por computador ou qualquer processo eletrônico, datada e assinada (sobre o catimbo ou equivalente) pelo
titular ou preposto, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo na parte externa do envelope as
seguintes indicações:
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
PREGÃO PRESENCIAL N° 2022.07.13.01-PP
CNPJ N°.
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ENVELOPE N°. 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)
5.2. A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II deste
edital, contendo:
5.2.1. A modalidade e o número da licitação;
5.2.2. Endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE;
5.2.3. Lazio social, CNPJ, endereço, inscrição estadual ou municipal do proponente, conforme o caso, e
se houver, número do telefone, e endereço eletrônico;
5.2.4. Prazo de entrega de 30 DIAS;
5.2.5. Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias;
5.2.6. 0 valor total em algarismos e por extenso.
5.2.7. Quantidade ofertada por lote, marca cotada, observando o disposto no ANEXO I deste edital;
5.2.8. Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estio inclusos todos os tributos, fretes,
transporte do objeto, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. 0 envelope contendo os documentos de habilitação deverá conter os documentos exigidos em uma
única via, e ser apresentado na forma do subitem 4.2 deste edital, contendo a seguinte inscrição no seu
frontispício:
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE
PREGÃO PRESENCIAL N" 2022.07.13.01-PP
LICITANTE:
CNPJ N°.
ENVELOPE N°. 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
6.1.1. Os interessados não cadastrados na Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, na forma dos artigos 34
a 37 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a
apresentação dos documentos abaixo relacionados, os quais serio analisados pelo Pregoeiro quanto a sua
autenticidade e o seu prazo de validade.
7— DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
7.1. A HABILITAÇÃO FAR-SE-A COM A VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADIANTE
RELACIONADOS, DENTRO DOS SEUS RESPECTIVOS PRAZOS DE VALIDADE SOB
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:
7.2. Registro Comercial e todas as suas alterações, no caso de empresário individual, no registro público de
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
7.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Aditivos/Consolidado em vigor devidamente
registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro da
Junta onde opera corn averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
7.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de
Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da
licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas
do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
7.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e Ato de Registro de Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir.
7.6. Documento de Identidade (com foto) do(s) sócio(s).
7.7. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.8. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
7.9. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.10. Provas de regularidade, em plena validade, para com:
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7.11. Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Triubtos
Federais e a Divida Ativa da União (PGFN);
7.12. Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante);
7.13. Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei;
7.14. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS;
7.15. Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).
7.16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição;
7.17. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para a
regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa;
7.18. A não-regularização da documentação no prazo estabelecido implicará decadência do direito
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei
8.666/93, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou a
revogação da licitação, ou item, conforme o caso.
7.19. RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.20. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa
jurídica.
7.21. RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA..
7.22. Atestado de capacidade técnica de comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente, emitido por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado atestando que a empresa
executou/executa objeto semelhantes em características com o objeto da licitação.
7.23. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
7.24. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei ri° 9.854, de 27/10/1999, publicada no
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, vac) emprega menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital;
7.25. Declaração expressa de integral concordincia com os termos deste edital e seus anexos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;
7.26. Os documentos de habilitação, exceto as declarações, quando não for possível o Pregoeiro verificar a
sua autenticidade por meio eletrônico, deverão os mesmos ser apresentados autenticados por cartório, por
servidor da Comissão de Licitação, ou por publicação em órgão oficial, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
7.28.DA HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE VITÓRIA NO CERTAME
7.28. Como condição previa ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto ã. existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: Cadastro de Fornecedores de Jaguaruana
— CE; Cadastro Nacional de Empresas InidOneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); Lista de InidOneos e o Cadastro Integrado
de Condenações por Ilícitos Administra0 vos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União
7.28.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário.
7.28.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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7.28.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornectItidqp\
is 3
similares, dentre outros.
7.28.4. 0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. Constatada a
existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
ORIENTAÇÃO SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO
7.29. Para a habilitação jurídica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste instrumento,
demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação.
7.30. As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata/recuperação
judicial, caso exigidas neste edital, que não apresentaram expressamente o seu período de validade,
deverão ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para o recebimento dos
envelopes.
7.31. A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os autos do
processo licitatório e nib será devolvida.
7.32. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados classificados
ao final da fase de competição poderio ser retirados por seus representantes na própria sessão. Os
documentos não retirados permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 30
(trinta) dias correntes à disposição dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados,
serio destruidos.
7.33. Seri inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes â. fase de habilitação,
bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e forma.
8. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
8.1. 0 pregão será da forma presencial, com a abertura da licitação em sessão pública, dirigida pelo
Pregoeiro, e realizar-se-á no endereço constante do preâmbulo deste edital, seguindo o trâmite indicado
abaixo e obedecendo a legislação em vigor.
8.1.1. Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este será realizado
no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora.
8.2. CREDENCIAMENTO: Antes do inicio da sessão os representantes dos interessados em participar
do certame deverão se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro, identificar-se e comprovar a
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, na forma do item 02 deste instrumento, assinando então lista de presença.
8.3. RECEBIMENTO DE ENVELOPES: A partir do horário estabelecido no preâmbulo deste Edital
terá inicio a sessão pública do Pregão Presencial, na presença dos representantes dos licitantes
devidamente credenciados e demais pessoas que queiram assistir ao ato, onde o Pregoeiro receberá de
cada licitante ou seu representante ern envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos,
as propostas de preços e a documentação exigida para a habilitação dos licitantes, fazendo registrar o
nome dos licitantes que assim procederam.
8.3.1. Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será
aceito pelo Pregoeiro.
8.3.2. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
8.4. ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS: Abertos os
envelopes contendo as "Propostas de Preços" de todos os licitantes, o Pregoeiro ou membro da equipe de
apoio fará a verificação da conformidade das propostas corn os requisitos estabelecidos no edital. A seguir,
o Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços para o
fornecimento objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
8.5. CLASSIFICAÇÃO INICIAL: 0 Pregoeiro fará a ordenação das propostas de todos os licitantes, em
ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento) relativamente à de
menor preço, para que seus representantes participem dos lances verbais.
8.5.1. Caso nit> sejam verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no
subitem 7.5, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, ate o máximo de 03 (três), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas iniciais.
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8.5.2. Havendo empate de propostas no limite de 10% (dez por cento), bem como no terceiro valor, todas ikeer
as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço serão selecionadas para a fase de lances.
8.6. LANCES VERBAIS: Em seguida, será dado inicio i etapa de apresentação de lances verbais, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços decrescentes, obedecendo
is seguintes disposições:
8.6.1. 0 Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prego e os demais, em ordem
decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas será realizado imediatamente sorteio
visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
8.6.2. SO serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao Ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado.
8.6.3. 0 Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais terá a prerrogativa de:
a) determinar um intervalo mínimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um período máximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
8.6.4. Não será aceito o lance realizado em desacordo com as determinações emanadas do Pregoeiro na
forma da alínea "a" do subitern anterior.
8.6.5. Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar de
apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alínea "h" do subitem 8.6.3.
8.6.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do
licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para
efeito de classificação ao final da etapa competitiva.
8.6.7. Quando não mais se relli7arem lances verbais por quaisquer dos licitantes será declarada encerrada
a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, exdusivamente pelo critério de
menor preço.
8.6.8. 0 Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor
para a Administração nas situações em que Ilk se realizem lances verbais, ou realizando-se, depois de
declarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta não for aceitável, ou se o licitante classificado
for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.
8.6.9. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se realizem
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão.
8.6.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas de acordo com o menor preço
apresentado, se a licitante classificada em primeiro lugar di() for uma microempresa (ME) ou uma
empresa de pequeno porte (EPP), o Pregoeiro procederá à verificação se alguma licitante ME ou EPP
ofereceu lance final com preço ate 5% (cinco por cento) superior ao melhor registrado. Havendo licitante
nessa condição, o Pregoeiro convocará a mais bem classificada para ofertar, no prazo determinado, sob
pena de preclusio, nova proposta com valor inferior àquela inicialmente vencedora da fase de lances.
Havendo proposta, esta será considerada vencedora.
8.6.11. Caso a ME ou EPP mais bem classificada, convocada nos termos do item anterior, não apresente
proposta inferior àquela inicialmente vencedora, serio convocadas, pela ordem de classificação as ME ou
EPP remanescentes, que porventura se enquadrem na hipótese de lance final com prego ate 5% (cinco por
cento) superior ao melhor registrado, para apresentar nova proposta na forma do citado item.
8.6.12. No caso de equivalência de valores apresentados pelas ME ou EPP, que tiveram lance final com
preço ate 5% (cinco por cento) superior ao melhor registrado, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a nova proposta, contudo, só será dada oportunidade de
apresentar nova proposta is demais ACE ou EPP com preços equivalentes, no caso de desistência da
contemplada no sorteio, a exemplo do exposto no item anterior.
8.6.13. Se a primeira classificada for uma ME ou EPP, conforme o art. 3° da Lei Complementar N°.
123/06, será ela considerada vencedora e o Pregoeiro procederá i abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da referida licitante para verificação do atendimento das condições de
habilitação fixadas neste edital.
8.6.14. Não ocorrendo a apresentação de propostas menores que a da primeira classificada, nos termos
deste Edital, essa será considerada vencedora e o Pregoeiro procederá i abertura do envelope contendo os
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documentos de habilitação da referida licitante para verificação do atendimento das condições de
habilitação fixadas neste edital.
8.6.15. Tratando-se de preço inexequível o Pregoeiro poderá determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação.
8.6.16. Ocorrendo a hipótese tratada no subitem anterior, o Pregoeiro abrirá o envelope de habilitação do
licitante primeiro dassificado "sob condição", considerando o disposto no subitem anterior.
8.6.17. Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a classificação
final das propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, especialmente quanto
a conformidade entre a proposta/oferta de menor preço e o valor estimado para a contratação constante
da planilha dos autos do processo, decidindo motivadamente a respeito.
8.6.18. 0 Pregoeiro poderá, também "sob condição", negociar diretamente com o classificado
subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua proposta anteriormente oferecida a fim de
conseguir menor preço, caso não comprovada a exequibilidade do licitante anteriormente classificado.
8.6.19. 0 lance verbal depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência dos lances
ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades constantes deste edital.
8.6.20. Os licitantes que apresentarem pregos excessivos ou manifestamente inexequíveis serio
considerados desclassificados, não se admitindo complementaçao posterior.
8.6.21. Considerar-se-ão pregos manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.6.22. Não sera() adjudicadas propostas com preços superiores aos valores estimados para a contratação,
constantes da planilha dos autos do processo.
8.6.22.1. Serio considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à media daqueles apurados, assim também, dirimidas as eventuais dúvidas que possam surgir.
8.6.22.2. Nas licitações menor prego por lote ou global, quando houver necessidade de apresentação de
proposta de preços consolidada, nenhum preço de quaisquer dos itens poderá se encontrar:
a) acima do preço estimado para a contratação, mesmo que o valor final do lote ou global esteja abaixo do
estimado.
b) acima do preço inicialmente apresentado na proposta inicial, mesmo que o valor final do lote ou global
esteja abaixo do estimado.
8.7. HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada aceitável, o
Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" do (s) licitante(s)
que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmação das suas condições habilitatórias,
determinadas no item 6.
8.7.1. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope N°. 02
(Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, serio considerados inabilitados, não se admitindo complementação posterior, exceto nos
casos previstos na Lei 123/2006, Lei 147/2014 e suas alterações.
8.7.1.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) que possua
restrição fiscal e trabalhista, quanto aos documentos exigidos neste certame, deverá apresentar o(s)
documento(s) exigidos pelo edital, acompanhada de Declaração de que consta a restrição fiscal e
trabalhista e que se compromete em sanar o vicio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis conforme dispõe o art.
43, §1° da Lei Complementar N°. 123/06, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração
pública, para regularização da documentação.
8.7.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo legal previsto, implicará decadência do direito
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei N°. 8.666/93, sendo facultado a
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
Contrato, ou revogar a licitação.
8.7.1.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar Nr. 123/06, para que estas possam gozar dos beneficios previstos na referida Lei na fase
de habilitação é necessária a apresentação de Certidão de Enquadramento/ Reenquadramento de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante e/ou
Declaração de Enquadramento/Reenquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
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devidamente arquivada na Junta Comercial da Sede da Licitante, nos termos do Art. 3° da Lei
Complementar 123/06 e na Instrução Normativa n° 10, de 05/12/2013 do Departamento de Registro
Empresarial e Integração - DREI.
8.7.2. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, caso não haja intenção de interposição de
recurso por qualquer dos demais licitantes.
8.7.3. Se o licitante desatender is exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
permitida negociação — subitem 7.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e procedendo i verificação
da habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, ate a apuração de uma
proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
8.7.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
8.7.5. 0 Pregoeiro terá a prerrogativa de decidir se o exame dos "Documentos de Habilitação" se dará ao
final da etapa competitiva do item.
8.8. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que
mencionará os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a
mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e facultativamente,
pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos trabalhos.
8.8.1. Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o prego final seja igual ou
inferior ao previsto para a contratação, será feita pelo Pregoeiro a adjudicação ao licitante declarado
vencedor do certame e encerrada a reunião, após o que, o processo, devidamente instruido, será
encaminhado:
a) i Procuradoria da Prefeitura Municipal, para fins de análise e parecer;
b) Depois ao(s) órgão(s) solicitantes da presente licitação para homologação.
8.8.2. A proposta de pregos adequada ao prego ofertado no lance final deverá ser elaborada de modo que
o item fique superior a média de pregos de mercado e nem tampouco será aceito prego unitário
progressivo, devendo ser apresentado em ate 48 (quarenta e oito) horas.
8.9. SUSPENSÃO DA SESSÃO: 0 Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo
devidamente justificado, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos.
8.9.1. 0 Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de pregos, os documentos de habilitação e outros
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligencia a fim de obter
melhores subsídios para as suas decisões.
8.10. INDICAÇÃO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas será declarado vencedor o
Licitante que, tendo atendido a todas as exigências deste edital, apresentar MENOR PREÇO GLOBAL,
cujo objeto do certame a ele será adjudicado.
8.10.1. Não sea() consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste edital.
9. RECURSOS
9.1. Somente ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em ata da
síntese das suas razões, quando lhe sea deferido o prazo legal para juntar memoriais, na sala da Comissão
de Licitação, na sede da Prefeitura, no endereço: Praga Francisco Adolfo da Rocha, 404, Jaguaruana, das
08h00min is 12h00min, ou, através do e-mail: licitacaojaguaruanace@gmail.com, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em prazo sucessivo que começará a correr
do termino do prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2. Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não
habilitado legalmente ou nib identificado no processo para responder pelo licitante.
9.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo licitante.
9.4. 0 recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, conforme disposto no § 2° do art. 109
da Lei N°. 8.666/93.
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9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregio,
importará a preclusio do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao
licitante vencedor.
9.6. A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata.
9.7. 0 acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
9.8. Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará e procederá a adjudicação da(s) proposta(s) vencedora(s);
9.9. A intimação dos atos decisórios da Administração — Pregoeiro ou Diretor da Autarquia de Trânsito em sede recursal será feita mediante publicação do extrato do ato resumido no flanelOgrafo da Prefeitura
Municipal de Jaguaruana/CE.
9.10. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede
da Comissão de Licitação da Prefeitura de Jaguaruana/CE.
10. DA(S) DOTAÇÃO (OES) ORÇAMENTARIA(S)
10.1. A despesa decorrente da contratação correrá à conta da dotação orçamentária:
1401.14.452.0802.1.048. Elemento de Despesas: 4.4.9032.00, com recursos oriundos da Prefeitura
Municipal de Jaguaruana.
11. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E
ANULAÇÃO
11.1. Ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa jurídica
poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
11.1.1. Decairá do direito de impugnar Os termos do edital de licitação perante a Administração a pessoa
que não o fizer dentro do prazo fixado no subitem 11.1, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso.
11.1.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
11.2. Somente serio aceitas solicitações de esclarecimentos, providencias ou impugnações mediante
petição impressa eletronicamente, em tinta ilk lavável, que preencham os seguintes requisitos:
11.2.1. 0 endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE;
11.2.2. A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatórios), contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do
documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolizada na sede da Comissão de
Licitação, localizada na Praça Francisco Adolfo da Rocha, 404, Jaguaruana, Ceará, dentro do prazo
editalicio.
11.2.3. 0 fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
11.2.4. 0 pedido, com suas especificações;
11.3. A resposta da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE será disponibilizada a todos os interessados
através de publicação do extrato resumido do ato mediante afixação do ato resumido no flanelOgrafo, e
envio através de e-mail, e constituirá aditamento a estas instruções.
11.4. 0 aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
11.5. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos
termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Propostas de Preços.
11.5.1. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original.
11.6. DILIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatótio, o Pregoeiro ou a autoridade superior,
poderá promover diligencias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir que
sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta de
preços, fixando o prazo para a resposta.
11.6.1. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão faze-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
11.7. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE poderá revogar a
licitação por razões de interesse público, no todo ou em parte ou anular esta licitação por ilegalidade, em
qualquer etapa do processo.
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12. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
12.1. 0 proponente vencedor terá o prazo de ate 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação,
para assinar o contrato, podendo este prazo ser prorrogado, desde que apresentada as devidas
justificativas.
12.2. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
sujeitará multa de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, ainda, a concorrente à aplicação da
penalidade de suspensão temporária pelo prazo estabelecido pela administração pública.
12.3. No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento (documentos de
identidade, contrato social ou outro equivalente, procuração está devidamente reconhecido em cartório,
que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa (se for o caso);
12.4. Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será
verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outro licitante, observada a ordem de
classificação, e assim sucessivamente, ate a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor, a ele adjudicado o objeto do certame e convocado para celebrar o
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
12.5. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal convocará o licitante
vencedor para assinatura do contrato correspondente, consoante prazos e condições de descritos nos
anexos deste edital.
12.6. As obrigações decorrentes da presente licitação sea() formalizadas por temo de contrato especifico,
celebrado entre o Município, representado pelo Diretor Autárquico, doravante denominado Contratante, e
a licitante vencedora, doravante denominada Contratada, que observará os termos da Lei n° 8.666/93 e
suas alterações posteriores, deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame
prévio da Procuradoria Jurídica do Município de Jaguaruana-CE.
12.7. Se a licitante vencedora não assinar o Termo de contrato no prazo estabelecido é facultado ao
Diretor Autárquico convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das
propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,
inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação;
12.8. A licitante adjudicatária se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação;
12.9. 0 termo de contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da lei n° 8.
666/93 e suas alterações posteriores.
13. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
13.1. Para a execução do objeto serio emitidas ordens de compra, em conformidade com a proposta
vencedora, para a licitante vencedora.
13.2. 0 contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá ate 31 de
dezembro de 2022.
13.3. As obrigações decorrentes da presente licitação serio formalizadas mediante lavratura do contrato,
subscrita pelo Município, através da Autarquia, representada pelo Diretor e o Licitante vencedor, que
observará os termos da Lei n° 8.666/93 e alterada e consolidada, da lei n° 10.520/02, deste termo de
referencia e demais normas pertinentes.
13.4. Os preços contratados não serio reajustados.
14. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
14.1. A aquisição será acompanhada e fiscalizada por servidor da Contratante, o qual deverá atestar os
documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto para fins de pagamento.
14.2. A presença da fiscalização da Contratante di() elide nem diminui a responsabilidade da contratada.
14.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer objeto que dio esteja de
acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para a entrega do objeto eventualmente fora das
especificações.
14.4. As solicitações serio feitas mediante ordem de compra a ser emitida pela Autarquia.
14.5. 0 objeto deverá ser entregue no Setor de Almoxarifado, localizado na sede da Prefeitura Municipal
de Jaguaruana-CE, Praça Adolfo Francisco da Rocha, n° 4-04, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:00
as 13:00 ou em outro horário previamente combinado, através do telefone: (88) 3418-1288.
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14.6. 0 objeto será recebido por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e fiscalização &Paper contrato.
14.7. 0 objeto licitado deverá ser entregue em perfeito estado, em plenas condições de uso, e será
recebido:
14.7.1. Provisoriamente, no prazo de ate 05 (cinco) dias, pela Administração, para efeito de posterior
verificação de conformidade do objeto.
14.7.2. Definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pela Administração, após conferencia, verificação da
conformidade do objeto com as especificações constantes na proposta apresentada.
14.8. Aceito o objeto será procedido o atesto na nota fiscal, autorizando o pagamento.
14.9. Não aceito será comunicado ô. licitante vencedora, para que proceda a respectiva e imediata
execução/complementação do objeto, em urn prazo nib superior a 10 (dez) dias, para que se possa
adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender iquilo que
efetivamente se pretendia a executar, nib havendo qualquer Onus para a Contratante.
15. DA RESCISÃO DO CONTRATO
15.1. 0 Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93
e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações posteriores.
15.2. A inadimplencia das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento convocatório, pela
Contratada, assegurará à Contratante o direito de di-lo por rescindido mediante notificação entregue
diretamente ou por via postal, corn prova de recebimento.
15.3. Os procedimentos de rescisão contratual, determinados por ato unilateral da Contratante, serio
formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla defesa, mediante previa e comprovada
intimação da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados de seu recebimento e, na hipótese de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados da intimação comprovada da decisão rescisória.
15.3.1. Nib caberá recurso quando a rescisão contratual for amigável, devendo a mesma ser apenas
autorizada e justificada pela autoridade competente.
15.4. t, dever da Contratada reconhecer os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei de Licitações.
16. DO PREÇO E DO PAGAMENTO
16.1. 0 pagamento será reali7ado mensalmente após a entrega, com a devida documentação fiscal,
acompanhado das certidões de regularidade fiscal e trabalhista.
16.1.1. Os preços pactuados poderio ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente comprovado,
por meio de planilha analítica e documentação hábil.
16.2. 0 objeto será atestado e pago pela Prefeitura Municipal de Jaguaruana no prazo e na forma
estabelecido na minuta do Termo de Contrato.
16.3. 0 pagamento será efetuado, em ate o 300 (trigésimo) dia, contados da data do recebimento da nota
fiscal, diretamente pela Prefeitura Municipal de Jaguaruana.
17. DAS SANÇÕES
17.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serio aplicadas, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
17.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento de seu objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidOneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com o Município de Jaguaruana e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de
Jaguaruana pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais
cominações legais:
I.Multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentação falsa exigida;
b) não manter a proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidOneo;
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17.1.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor da ordem de compra, por dia de atraso na
entrega do objeto, contados do recebimento da ordem de compra, até o limite de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da ordem de compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
17.1.3. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de compra, na hipótese de
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do objeto;
17.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
da execução do contrato, is atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais
grave, ou descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento,
no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores,
serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na
Lei n° 10.520/02, as seguintes penas:
17.2.1. Advertência;
17.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de compra, ou do
valor global máximo do contrato, conforme o caso;
17.3. 0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal — DAM.
17.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que o licitante fizer jus.
17.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de credito do licitante, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município c cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encargos correspondentes.
17.4. As partes se submeterão ainda is demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
17.5. A falha na execução do contrato não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a
Contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste
contrato.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do regular
funcionamento da Administração.
18.2. Os casos omissos poderio ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão e pelo(s) órgão(s)
solicitantes da licitação.
18.3. 0 não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a
realização da sessão pública deste Pregão.
18.4. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
18.5. A formalização do contrato não gera ao beneficiário direito de fornecimento, mas apenas mera
expectativa de contratação.
18.6. A formalização do contrato só gera ao beneficiário do registro a obrigação de fornecimento quando
expedida a competente ordem de serviço ou celebrado o competente termo de contrato.
18.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente edital, nem em relação is expectativas de contratações dela
decorrentes.
18.8. A Administração disponibilizari meios de divulgação e amplo acesso aos pregos praticados no
registro objeto dessa licitação.
18.9. A homologação do presente procedimento será de competência do(s) órgão(s) solicitante(s).
18.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e inclui-se
o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na
Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário.
18.11. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 24h (vinte e quatro) horas
a contar da respectiva data, salvo mediante publicação em jornal de grande circulação.
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18.12. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da *.fenfier
Comarca de Jaguaruana/CE.
18.13. Quaisquer informações e cópias do edital e anexos poderão ser obtidas junto i Comissão de
Licitação, situada na Praga Francisco Adolfo da Rocha, 404, Jaguaruana, Ceará, das 08h00min is
12h0Omin ou pelo sitio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (ICE/CE):

ficitacoatce.ce.gov.br.

18.14. Todas as normas inerentes is contratações do objeto deste certame, discriminadas no termo de
referencia deste edital, deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboração de
suas propostas de pregos.
18.15. Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Termo de Retirada de Edital, gratuitamente
através de CD ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecido pelo licitante, ou mediante pagamento de cópia
reprográfica, nos horários de 08h00min is 12h0Omin, na Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de
Jaguaruana, ficando os autos do presente processo administrativo i disposição para vistas e conferência
dos interessados, ficando o licitante obrigado.
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Jaguaruana-CE, 18 de julho de 2022.

JOÉFERSON
P 40
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