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Pregao Eletronico n° 055/2019-SEGET
Processo n°Vfti IQ2GJP\

Numero Banco do Brasil:

A Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparency, por intermedio da pregoeira e dos

membros da equipe de apoio designados, respectivamente, pelos atos 179/2017, 303/20J8,
082/2019, 523/2019 - SEGET, toma publico que realizara licitagao na modalidade PREGAO,

para REGISTRO DE PREQOS, na forma Eletronica.

1. DO TIPO: MENOR PRE?0 POR ITEM

2. DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA

3. DA BASE LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal n° 5.450, de 31 de maio de 2005; Decreto
Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Decreto Municipal n° 2.026, de 02 de maio de
2018; Decreto Municipal n° 1.886, de 07 de junho de 2017; Decreto Municipal n° 2.018, de 11
de abril de 2018; e, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas alteragoes, e do disposto no presente Edital e seus anexos.

4. OBJETO: Registro de pregos para futuras e eventuais aquisigoes de g§neros alimenticios
(cafe, agucar e agua mineral), para atender as necessidades dos orgaos e entidades da
Prefeitura Municipal de Sobral/CE, conforme as especificagoes e quantitativos previstos no
Anexo I - Termo de Referenda deste Edital.

5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAQAO

5.1. O Edital esta dispom'vel gratuitamente nos sitios www.sobral.ce.gov.br. campo:
SERVIQOS/LICITACOES; OU no portal do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br.

5.2. 0eertame sera realizado por meio do sistema do Banco do Brasil, no enderego eletronico
www.licitacoes-e.com.br.

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: %i / OS 120 JR . AS Qg-COH

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 0?> / 120 JQ . AS Qg:oO H

6.3. INICIO DASESSAO DE DISPUTA DE PREQOS: (X3) / o6 /20 l°l , AS ffl-OOH
6.4. REFER£NCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo utilizadas pelo sistema
sera observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipotese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impega a realizagao do eertame na data prevista, a sessao sera remarcada, para no mlnimo
48h (quarenta e oito horas) a contar da respectiva data.

7. DO ENDEREQO E HORARIO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAQAO
7.1. Edifi'cjo Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4°
Andar, Centro, Municlpio de Sobral, CEP: 62.011-065.

7.2. Conter no anverso do envelope o nome do pregoeiro, numero do pregao e o nome do
orgao

7.3. Horario de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h as 12h e das 13h
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8. DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS

8.1. As despesas decorrentes da Ata de Registro de Pregos correrao pela fonte de recursos
dos orgaos participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), a ser informada quando da

lavratura do instrumento de contrato.

9. DA PARTICIPAQAO

9.1. Podera participar desta licitagao toda e qualquer pessoa fisica e juridica idonea cuja na-
tureza seja compativel com o objeto licitado.

9.1.1. Os interessados em participar deste certame deverao estar credenciados junto ao

sistema do Banco do Brasil S.A.

9.1.2. As regras para credenciamento estarao dispom'veis no sitio constante no subitem 5.2
deste edital.

9.2. 0 item 3 e exclusivos asmicroempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas
que se enquadram nos termos dispostos no inciso I do art.48, da Lei Complementar n°
123/2006, e alteragoes introduzidas pela Lei Complementar n° 147/2014, art. 49 da Lei
Municipal n° 1467/2015 e art. 29 do Decreto Municipal n° 1886/2017.

9.3. Os itens 2 e 5 sao reservados as microempresas, empresas de pequeno porte e as
cooperativas que se enquadram nos termos dispostos no inciso III do art.48, da Lei
Complementar n° 123/2006, e alteragoes introduzidas pela Lei Complementar n° 147/2014,
art. 52 da Lei Municipal n° 1467/2015 e art. 29 do Decreto Municipal n° 1886/2017.

9.3.1. Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor
da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem
prego do primeiro colocado.

9.3.2. Se a mesma licitante veneer a cota reservada e a cota principal, a contratagao das cotas
devera ocorrer pelo menor prego.

9.4. Os itens 1 e 4 serao de ampla disputa. Sera garantida aos licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei
Federal n° 11.488/2007, como criterio de desempate, preference de contratagao nos termos
previsto na Segao I do Capitulo V da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragoes introduzidas
pelaÿLei Complementar n° 147/2014.

9.5. Tratando-se de microempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas que se
enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, e que nao se encontram
era qualquer das exclusoes relacionadas no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006 e alteragoes introduzidas pela Lei Complementar n° 147/2014, deverao declarar no
Sistema do Banco do Brasil o exercicio de preference previsto em Lei.

9.6. A participagao implica a aceitagao integral dos termos deste edital.

9.7. E vedada a participagao de pessoa fisica e de pessoa juridica nos seguintes casos:

9.7.1. Sob a forma de consdrcio, qualquer que seja sua constituigao.

9.7.2. Que tenham em comum urn ou mais socios cotistas e/ou prepostos com procuragao.

9.7.3. Que estejam em estado de insolvencia civil, processo de falencia, recuperagao judicial
ou extrajudicial, dissolugao, fusao, cisao, incorporagao e liquidagao.

9.7.4. Impedidas de licitar e contratar com a Administragao.
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9.7.57 Suspensas iemporariamente de participar de licitagao e impedidas de contratar com a

Administragao.

9.7.6. Declaradas inidoneas pela Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes desta condigao.

9.7.7. Servidor publico ou empresas cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes de

seu quadra sejam funcionarios ou empregados publicos da entidade contratante ou

responsavel pela licitagao.

9.7.8. Estrangeiras nao autorizadas a comercializar no pais.

9.7.9. Cujo estatuto ou contrato social nao inclua no objetivo social da empresa atividade

compatfvel com o objeto do certame.

10. DA FORMA DE APRESENTAQAO DA PROPOSTA ELETRONICA

10.1.Os licitantes deverao enviar suas propostas ate a data e hora designadas para a abertura
delas, consignando o prego global dos itens, incluidos todos os custos diretos e indiretos, de

acordo com o especificado neste edital.

10.1.1. O campo “Informagoes Adicionais” podera ser utilizado a criterio do licitante.

10.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas por eles apresentadas, ate o

termino do prazo para recebimento.

10.3. E vedada a identificagao do licitante, sob pena de desclassificagao.

11. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1. Abertas as propostas, o pregoeiro fara as devidas verificagoes, avaliando a

aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificagao, devera ser fundamentada
e registrada no sistema.

11.2. Os pregos deverao ser expressos em reais, com ate 02 (duas) casas decimais em seus
valores unitarios e globais.

11.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro e
somente estas participarao da etapa de lances.

12. DA ETAPA DE LANCES

12.1. O pregoeiro dara inicio a etapa competitiva no horario previsto no subitem 6.3, quando,
entao, os licitantes poderao encaminhar lances.

12.2. Para efeito de lances, sera considerado o valor global dos itens.

12.2.1. Os licitantes poderao ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu ultimo
lance registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance ja ofertado por outro
licitante.

12.2.2. Em caso de aois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

12.3. Durante a sessao publica de disputa, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema nao identificara o autor dos lances ao pregoeiro
nem aos demais participantes.

12.4. No caso de desconexao entre o pregoeiro e o sistema no decorrer da etapa competitiva,
o sistema podera permanecer acessivel a recepgao dos lances, retornando o pregoeiro,
quando passive!, sem prejuizos dos atos realizados.

K"

EL
71-!!3!rI

m* i
<* ' •

r

is;

jw ;

i‘*f I

fl
i

x
«»ÿ

E.

PEN0 055/2019 -SEGET PSgina 3 de 36
il de Sobral- CNPJ 07.598.634/0001-37
entro, Sobral - CE, 62011-060 Contato:(88) 3677-1100

Prefeitura Muni
Rua Viriato de Medeiros, 1250

icipa
D - Cisr



SljpHf

•4?

m
MJ*

PREFEITURA DE fÿj&2

SOBRALr

12.4.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera
suspensa, sendo reiniciada somente apos comunicagao expressa do pregoeiro aos

participantes, atraves de mensagem no sistema, divulgando data e hora da reabertura da

sessao.

12.5. Aetapa inicial de lances sera encerrada pelo pregoeiro, seguida do tempo randomico,

que podera ser de 1 (urn) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo

sistema eletronico.

12.6. Transcorrido o tempo randomico, o sistema detectar£ a existencia de situagao de
empate ficto. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar n° 123/2006 e
alteragoes introduzidas pela Lei Complementar n° 147/2014, a microempresa, a empresa de
pequeno porte e a cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n°

11.488/2007 e que ofertou lance de ate 5% (cinco por cento) superior ao menor prego da
arrematante que nao se enquadre nessa situagao de empate, sera convocada pelo pregoeiro,
na sala de dispute, para, no prazo de 5 (cinco) minutos, utilizando-se do direito de preference,
ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, sob pena de preclusao.

12.6.1. Nao havendo manifestagao do licitante, o sistema verificara a existencia de outro em
situagao de empate, realizando o chamado de forma automata. Nao havendo outra situagao
de empate, o sistema emitira mensagem, cabendo ao pregoeiro dar por encerrada a disputa
do lote.

12.7. O sistemalnformara a proposta de menor prego ao encerrar a fase de disputa.

13. DO LICITANTE ARREMATANTE

13.1. O pregoeiro podera negociar exclusivamente pelo sistema, em campo proprio, a fim de
obter melhor prego.

13.2. A partir de sua convocagao, o arrematante devera:

13.2.1. Encaminhar no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas para o e-mail lisaoli-
veira@sobral.ce.gov.br, a proposta de pregos com os respectivos valores readequados ao
ultimo lance.

13.2.2. Remeter, em conformidade com o item 7 deste edital, o original da proposta escrita
com os documentos de habilitagao, em ate 48 horas.

13.2.3. Sera recebida a documentagao PREFERENCIALMENTE em SOPIA
AI/TENTICADA DIGITAL desde<jue assinado por autoridade certificldora devidamente
licjmclada pelo1CP-BRASIl:(INFRAÿESTfRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA),
nos termos da Medida Provisoria N%2.2(H)-2Jpi, pcasiao em que a documentagao
podera ser enviada somente por efhailcom ulterior confirmagao da autenticidade pelo
pregdeiro/

13.2.4. O licitante que efetuar a entrega da proposta escrita e, quando for o caso, os seus
anexos, em conformidade com o item 7 deste edital e no prazo de ate 24 (vinte e quatro)
horas, fica dispensado de envia-la por e-mail.

13.3.0 envio da documentagao por meio eletronico nao prescinde a entrega desta por escrito,
cuja postagem devera ser comprovada, sempre que solicitado, por meio de instrumento capaz
de identificar a hora e data de envio ou permitir seu rastreamento via internet.

13.4. As amostras deverao ser entregues no prazo e enderego definidos no Anexo I - Termo
de Referenda, deste edital.

13.5. O descumprimento dos prazos acima estabelecidos e causa de desclassificagao do
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licitante, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a
ordem de classificagao.

14. DA PROPOSTA COMERCIAL

T4.T Aproposta devera ser apresentada, em 01 (uma) via, sendo uma original, com os pregos
ajustados ao menor lance, nos termos do Anexo II deste Edital, devendo a ultima folha vir
assinada obrigatoriamente pelo representante legal do licitante, em linguagem clara e concisa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificagoes dos servigos, quantitativos e

demais informagoes relativas ao servigo ofertado.

14.2. Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua
-eraissao.

14.3. Apos a apresentagao da proposta nao cabera desistencia, sob pena de aplicagao das
punigoes previstas na clausula “DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS” deste Edital.

15. DA HABILITAQAQ

15.1. DA HABILITAQAO JURIDICA- PESSOA JURIDICA

15.1.1. Registro comercial quando se tratarde EMPRESA INDIVIDUAL;

15.1.2. Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de suas altera-
goes. ou o Contrato Social Consolidado, devidamente registrado quando se tratar de SOCIE¬
DADES COMERCIAIS.

15.1.3. Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de suas aitera-
goes, ou o Contrato Social Consolidado, devidamente registrado e acompanhado de docu-
mentos de eleigao de seus administradores quando se tratar de SOCIEDADES POR AQOES.

15.1.4. Inscrigao ou ato constitutive acompanhado de prova da diretoria em exercicio quando
se tratar de SOCIEDADES CIVIS.

15.1.5. Decreto de autorizagao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir, quando se tratar de EMPRESAS
OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS.

15.2. DA HABILITAQAO FISCAL E TRABALHISTA

15.2.1. Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica (CNPJ);

15.2.2. Certidao Negativa de Debitos Municipals;

15.2.3. Ceftidao Negativa de Debitos Estaduais;

15.2.4. Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uniao, abrangendo inclusive os debitos relativos ao INSS;

15.2.5. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

15.2.6. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas.

15.3. DA QUALIFICAQAO TECNICA

15.3.1. Coipnprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caractertsticas com o objetivo da licitagao, mediante apresentagao de atestado(s) fornecido(s)
por pessoa(s) jurfdica(s) de direito publico ou privado.

15.3.2. Fica facultado aos licitantes a apresentagao de contrato ou instrumento habil que
comprove a prestagao do servigo objeto do atestado de capacidade tecnica mencionado no
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15.3.3. Caso o(s) atestado(s), certidao(oes) ou declaragao(oes) nao explicite(m) com clareza
os servigos prestados, este(s) devera(ao) ser acompanhado do respectivo contrato ou
instrumento congenere que comprove o objeto da contratagao.

15.3.4. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certidao(oes) ou declaragao(oes) nao sejam
suficientes para o convencimento do pregoeiro, promover-se-a diligencia para a comprovagao

da capacidade tecnica, como preconiza o art. 43, § 3° da Lei n° 8.666/93, em aplicagao

subsidiaria a Lei n° 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 2026/2018.

15.4. DA QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.4.1. Certidao negativa de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da pessoa juridica ou certidao negativa de execugao patrimonial
expedida no domicilio da pessoa ffsica.

15.5. DA REGULARIZAQAO DO TRABALHO INFANTIL

15.5.1. O licitante devera apresentar documento, relativo ao cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal e na Lei Federal n° 9.854/1999, conforme
Anexo III - DECLARAQAO RELATIVAAO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR.

15.6. Os documentos de habilitagao deverao ser apresentados da seguinte forma:

15.6.1. Obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de
alguma filial, todos da mesma filial, com excegao dos documentos que sao validos tanto para
matriz como para todas as filiais. O contrato sera celebrado com a sede que apresentou a
documentagao.

15.6.2- O documento obtido atraves de s/f/'os oficiais, que esteja condicionado a aceitagao via
internet, tera sua autenticidade verificada pelo pregoeiro.

15.6.3. Caso haja documento redigido em idioma estrangeiro, o mesmo somente sera
considerado se acompanhado da versao em portugues, firmada por tradutor juramentado.

15.6.4. Dentro do prazo de validade. Na hipotese de o documento nao constar expressamente
o prazo de.validade, este devera ser acompanhado de declaragao ou regulamentagao do
orgao emissor que disponha sobre sua validade. Na ausencia de tal declaragao ou
regulamentagao, o documento sera considerado valido pelo prazo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua emissao, quando se tratar de documentos referentes a
habiiitagao fiscal e economico-financeira.

15.6.5. Em original ou por qualquer processo de reprografia autenticada.

15.6.6. Sera recebida a documentagao PREFERENCIALMENTE em COPIA AUTENTICADA
DIGITAL desde que assinado por autoridade certificadora devidamente licenciada pelo ICP-
BRASIL (INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA), nos termos da Medida
Provlsoria N° 2.200-2/01, ocasiao em que a documentagao podera ser enviada somente por
e-mail com ulterior confirmagao da autenticidade pelo pregoeiro.

15.6.7. Caso a documentagao tenha sido emitida pela internet, so sera aceita apos a
confirmagao de sua autenticidade.
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15.7. OUTRAS DISPOSIQOES

15.7.1. Havendo restrigao quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da
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empresa de pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei
Federal n° 11.488/2007, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
de declarado o vencedor, para a regularizagao do(s) documento(s), podendo tal prazo ser
prorrogado por igual perfodo, conforme dispoe a Lei Complementar n° 123/2006.

15.7.2. A nao comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, ate o final do prazo
estabelecido, implicara na decadencia do direito, sem prejufzo das sangoes cabiveis, sendo
facultado ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagao.

16. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

16.1. Para julgamento das propostas sera adotado o criterio de MENOR PREQO por item,

observadas todas as condigoes definidas neste Edital.

16.2. Se a proposta de menor prego e/ou amostra nao forem aceitaveis, ou, ainda, se o
licitante desatender as exigences habilitatorias, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitagao do participante, na ordem de
classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta que atenda a este
edital.

16.2.1. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art.
44, §2°, da Lei Complementar n° 123/2006, no dia e hora designados pelo pregoeiro, sera
convocado na ordem de classificagao, no “chat de mensagem”, para ofertar novo lance inferior
ao melhor lance registrado no ITEM, para, no prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do direito
de preference.

16.3. Serao desclassificadas as propostas comerciais:

16.3.1. Em condigoes ilegais, omissoes, ou conflitos com as exigences deste edital.

16.3.2. Com pregos superiores aos praticados no mercado, ou comprovadamente
inexequiveis.

16.4. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema.

17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAQOES

17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverao ser enviados
ao pregoeiro, ate 03 (tres) dias uteis anteriores a data fixada para abertura das propostas,
exclusivamente por meio eletronico, enderegados a lisaoliveira@sobral.ce.aov.br. informando
o numero deste pregao no sistema Banco do Brasil e o Orgao interessado.

17.1.1. As respostas aos esclarecimentos formulados serao encaminhadas aos interessados,
atraves do respectivo e-mail e ficarao dispomveis na Central de Licitagao do Municipio de
Sobra!/CE.

17.2. Ate 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para abertura das propostas, qualquer
pessoa pocjera impugnar o presente Edital, mediante petigao por escrito, protocolizada no
Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 1° Andar,
Centro, Municipio de Sobral, CEP: 62.011-065 ou no e-mail lisaoliveira@sobral.ce.aov.br. ate
as 17:00h, no horario oficial de Brasilia/DF. Indicar o n° do pregao e o pregoeiro responsavel.

17.2.1. Nao serao conhecidas as impugnagoes apresentadas fora do prazo legal e/ou
subscritas por representante nao habilitado legalmente. A petigao de impugnagao devera
constar o enderego, e-mail e telefone do impugnante ou de seu representante legal.

17.3. Cabera ao pregoeiro, auxiliado pela area interessada, e & autoridade competente, decidir
sobre a petigao de impugnagao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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IS.;; 17.4. Acolhida a impugnagao contra este Edital, sera designada nova data para a realizagao

do certame, exceto se a alteragao nao afetar a formulagao das propostas.

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1. Qualquer licitante podera manifestar, de forma motivada, a intengao de interpor recurso,

em campo proprio do sistema, no prazo de ate 04 (quatro) horas uteis depois de declarado o
vencedor, quando Ihe sera concedido o prazo de 03 (tres) dias para apresentagao das razoes
por escrito, devidamente protocolizadas no enderego constante no subitem 7.1 deste Edital
ou por meio eletronico, enderegados a lisaoliveira@sobral.ce.qov.br. Os demais licitantes
ficam desde logo convidados a apresentar contrarrazoes dentro de igual prazo, que comegara

a contar a partir do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
autos.

18.2. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao

habilitado legalmente ou nao identificado no processo licitatorio para responder pelo propo-
nente.

18.3. Afalta de manifestagao conforme o subitem 18.1 deste Edital importara na decadencia
do direito de recurso.

18.4. Os recursos contra decisao do pregoeiro nao terao efeito suspensivo.

18.5. O acolhimento de recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

18.6. A decisao em grau de recurso sera definitiva, e dela dar-se-a conhecimento aos licitantes
no enderego eletronico constante no subitem 5.1 deste Edital.

19. DAADJUDICAQAO, DA HOMOLOGAQAO E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO
DE PREQOS

19.1. A adjudicagao dar-se-a pelo pregoeiro quando nao ocorrer interposigao de recursos.
Caso contrario, a adjudicagao ficara a cargo da autoridade competente.

19.2. A hdmologagao dar-se-a pela autoridade competente.

19.3. Apos a homologagao do resultado da licitagao, os pregos ofertados pelo licitante
vencedor, serao registrados na Ata de Registro de Pregos, elaborada conforme o anexo IV
deste edital.

19.3.1. Sera incluido na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o
produto com pregos iguais ao do licitante vencedor, na sequencia da classificagao do
certame, conforme permissive legal do artigo 11, inciso II do Decreto Federal n° 7.892,
tie 23 de Janeiro de 2013.

19.3.2. Com o objetivo de viabilizar o item acima, adjudicado o objeto ao licitante classificado
em primeiro lugar, o pregoeiro provocara os demais licitantes, atraves do sistema, a fim de
que se manifestem acerca do interesse de serem incluidos na respectiva ata de registro de
pregos.

19.4. Os licitantes classificados em primeiro lugar tera o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data do recebimento da convocagao, para comparecer perante o gestor a fim de assinarem a
Ata de Registro de Pregos. O prazo de comparecimento podera ser prorrogado uma vez por
igual periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito.

19.5. Quando o vencedor nao comprovar as condigoes habilitatorias consignadas neste
edital, ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pregos, podera ser convidado outro
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m licitante pelo pregoeiro, desde que respeitada a ordem de classificapao, para, depois de

comprovados os requisitos habilitatorios e feita a negociapao, assinar a Ata de Registro de

Prepos.

19.6. O sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrencias relevantes.

20. DA FORMAQAO DO CADASTRO DE RESERVA

20.1. O licitante que deseje cotar o produto com prepos iguais ao do licitante vencedor
tera o prazo de ate 24h (vinte e quatro horas), contados da adjudicagao na plataforma
do Banco do Brasil, para manifestar-se neste sentido, via e-mail institucional, indicando
o numero do Pregao Eietronico e o(s) lote(s), bem como sua respectiva identificagao,
com CNPJ, Razao Social.

20.1.1. A ausencia de manifestagao dentro do referido prazo sera considerada como negativa
do licitante em fazer parte do cadastro de reserva da respectiva Ata de Registro de Prepos.

20.2. Apos a homologapao do resultado da licitapao, a ata da sessao do pregao eietronico
sera anexada a Ata de Registro de Prepos, indicando os licitantes que tiverem aceitado cotar
o produto com prepos iguais aos do licitante vencedor, na sequencia da classificapao do
certame, conforme permissivo legal do art. 11, inc. II do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de
janeirode 2013.

20.2.1. Se houver mais de urn licitante na situagao de que trata o caput, os licitantes serao
classificados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a etapa competitiva.

20.2.2.-O registro a que se refere o caput tern por objetivo a formapao de cadastro de reserva,
para ser utilizado nas hipoteses em que o vencedor, quando convocado, nao assinar a ata de
registro de prepos (art. 13, paragrafo unico do Decreto Federal n° 7.892/13) ou tiver seu
registro cancelado nas hipoteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013 (art.
11, § 3°. do Decreto Federal n° 7.892/13), oportunidade em que podera ser revogada a
adjudicap§o e a homologapao ja efetivadas, isso sem prejuizo da aplicapao das cominapoes
previstas em Lei e/ou no edital.

20.2.3. A habilitapao dos fornecedores remanescentes que compoem o cadastro de reserva
sera efetuada no prazo e condipoes estabelecidos no edital.

21. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

21.1. O licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidoneo, fizer declarapao falsa ou cometer fraude fiscal,
ficara impedido de licitar e contratar com a Administrapao Municipal e sera descredenciado
nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punipao ou ate que seja promovida a reabilitapao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

21.2. Sem prejuizo da sanpao prevista no item anterior, incidira multa de 3% (tres por cento)
sobre o valor de referenda para a licitapao, na hipotese de o infrator retardar o procedimento
de contratapao ou descumprir preceito normativo ou as obrigapoes assumidas, tais como:

a) deixar de entregar documentapao exigida para o certame licitatorio;

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administrapao;

c) tumultuar a sessao publica da licitapao;
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d) descumprir requisites de habilitagao na modalidade pregao, a despeito da declaragao em
sentido contrario;

e) proper recursos manifestamente protelatorios em sede de licitagao;

f) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipotese de o infrator
se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

21.3. Em caso de o vencedor recusar-se a assinar ata de registro de pregos e/ou contrato, ou
recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente, incidira multa indenizatoria de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da adjudicagao da licitagao, sem prejuizo das sangoes
previstas no item 21.1.

21.4. OTicitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagao Municipal (DAM),
o qual podera ser substitufdo por outro instrumento legal, em nome do orgao contratante.
Caso nao oifaga, sera cobrado pela via judicial.

21.5. Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditorio, na
forma da lei.

22. DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

22.1.A Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparencia-SEGET sera o orgao gestor da
Ata de Registro de Pregos de que trata este edital.

22.2. A Ata de Registro de Pregos, elaborada conforme o anexo IV, sera assinada pelo titular
da Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparencia - SEGET, orgao gestor do Registro
de Pregos ou, por deiegagao, por seu substitute legal, e pelo fornecedor legalmente
credenciadOs e identificados.

22.3. Os pregos registrados na Ata de Registro de Pregos serao aqueles ofertados nas
propostas de pregos dos licitantes vencedores, bem como dos licitantes que aceitarem cotar
o produto bom pregos iguais ao do licitante vencedor na sequencia da classificagao do
certame.

22.3.1. O registro a que se refere o item 22.3 tern por objetivo a formagao de cadastro de
reserva, no caso de exclusao do primeiro colocado da ata, nas hipoteses previstas nos arts.
20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

22.4. A Ata de Registro de Pregos uma vez lavrada e assinada, nao obriga a
Administragao a firmar as contratagdes que dela poderao advir, ficando-lhe facultada a
utilizagao de procedimento de licitagao, respeitados os dispositivos da Lei Federal n°
8.666/1993, sendo assegurado ao detentor do registro de pregos a preferencia em
igualdade de condigdes.

22.5. O participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), quando necessitar, efetuara
aquisigoes; junto aos fornecedores detentores de pregos registrados na Ata de Registro de
Pregos, de acordo com os quantitativos e especificagoes previstos, durante a vigencia do
documento supracitado.

22.6. Os fornecedores detentores de pregos registrados ficarao obrigados a fornecer o objeto
licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), nos prazos, locais,
quantidades e demais condigdes definidas no Anexo I - Termo de Referenda deste edital.

22.7. A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer
orgao ou entidade da Administragao Publica Municipal, Estadual ou Federal, na condigao de
orgao interessado, mediante consulta previa ao orgao gestor do Registro de Pregos e
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concordancia do fornecedor, conforme disciplina o artigo 31 do Decreto n° 2.018/2018.

22.8. Os orijaos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos,
deverao manifestar seu interesse junto ao orgao gestordo Registro de Pregos, o qual indicara
o fornecedojr e o prego a ser praticado, obedecida a ordem de classificagao.

22.8.1. As cjontratagoes decorrentes da utilizagao da Ata de Registro de Pregos de que trata
este subitepi nao poderao exceder, por orgao interessado, ao somatorio dos quantitativos
registrados jna Ata.

22.8.2. O Quantitative decorrente das adesoes a Ata de Registro de Pregos nao podera
exceder, naj totalidade, ao quintuplo do quantitative de cada item registrado na Ata de Registro
de Pregos orgao gestor e drgaos detentores do registro de pregos, independentemente
do numero de drgaos nao participantes que aderirem.

22.9. Cabera ao orgao gestor do Registro de Pregos, para utilizagao da Ata por orgaos
interessados da Administragao Publica, proceder a indicagao do fornecedor detentor do prego
registrado, obedecida a ordem de classificagao.

22.10. O detentor de pregos registrados que descumprir as condigoes da Ata de Registro de
Pregos reciksando-se a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro
de Pregos)] nao aceitando reduzir os pregos registrados quando estes se tornarem superiores
aos de meVcado, ou nos casos em que for declarado inidoneo ou impedido para licitar e
contratar cbm a Administragao Publica, e ainda, por razoes de interesse publico, devidamente
fundamentado, tera o seu registro cancelado.

22.11. A Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparencia - SEGET providenciara a
publicagao do extrato da Ata do Registro de Pregos no Diario Oficial do Municipio e na pagina
oficial da Pjrefeitura Municipal de Sobral na internet.

22.12. Os pregos registrados poderao ser revistos a qualquer tempo em decorrencia da
redugao dps pregos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens
registrados, obetfecendo aos parametros constantes no art. 26, do Decreto Municipal n°
2.018/2018.

22.13. A Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparencia - SEGET convocara o
fornecedor; para negociar o prego registrado e adequa-lo ao prego de mercado, sempre que
verificar que o prego registrado esta acima do prego de mercado. Caso seja frustrada a
negociagap, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido.

22.14. Nap havendo exito nas negociagoes com os fornecedores com pregos registrados, o
gestor da Ata, podera convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os
pregos dejmercado, ou cancelar o lote, ou ainda revogar a Ata de Registro de Pregos.

22.15. Sejao considerados pregos de mercado, os pregos que forem iguais ou inferiores a
media daqueles apurados pela Administragao para os itens registrados.

22.16. As jalteragoes dos pregos registrados, oriundas de suas revisoes, serao publicadas no
Diario Oficial do Municipio e na pagina oficial da Prefeitura Municipal de Sobral na internet.

22.17. As idemais condigoes contratuais encontram-se estabelecidas no Anexo IV - Minuta da
Ata de Registro de Pregos.

22.18. Asi
estimativas maximas para o periodo de validade da Ata de Registro de Pregos, reservando-
se a Administragao Municipal, atraves do orgao participante, o direito de adquirir o quantitative
que julgarj necessario ou mesmo abster-se de adquirir o lote especificado.
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22.19. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados poderao ser
remanejadas pelo orgao gerenciador entre os orgaos detentores do registro de pregos do
procedimento licitatorio para registro de pregos, cabendo ao orgao gerenciador autorizar o
remanejamento solicitado, mediante procedimento administrative, com a redugao do
quantitative inicialmente informado pelo orgao participante, desde que haja previa anuencia
do orgao que vier a sofrer redugao dos quantitativos informados.

22.20. O remanejamento somente podera ser feito de orgao participante para orgao
participante, devendo ser observados os limites previstos nos §§ 3° e 4° do art. 31 do Decreto
n° 2.018, de 11 de abril de 2018.

23. DAS DISPOSIQOES GERAIS

23.1. Esta licitagao nao importa necessariamente em contratagao, podendo a

autoridade competente revoga-la por razoes de interesse publico, anula-la por
ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante decisao devidamente
fundamentada, sem quaisquer reclamagdes ou direitos a indenizagao ou reembolso.

23.2. E facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a
promogao de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo
licitatorio, vedada a inclusao posterior de documentos que deveriam constar originariamente
na proposta e na documentagao de habilitagao.

23.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo pregoeiro ou o nao
atendimento as solicitagoes ensejara DESCLASSIFICAQAO ou INABILITAQAO.

23.4. Toda a documentagao fara parte dos autos e nao sera devolvida ao licitante, ainda que
se trate de originals.

23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-ao os dias de im'cio e
incluir-se-ao os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste Edital se iniciam e se
vencem somente em dia de expediente na Prefeitura do Municipio de Sobral-CE.

23.6. Os licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

23.7. O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao implicara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a aferigao da sua qualificagao e a exata compreensao da
sua proposta.

23.8. O pregoeiro e a equipe de apoio nao autenticarao copias de documentos exigidos neste
Edital, devendo OBRIGATORIAMENTE toda a documentagao apresentada em processo de
fotocopia serAUTENTICADAem Cartorio, preferencialmente por via eletronica.

23.9. Cabera ao licitante acompanhar as operagoes no sistema eletronico, ficando
responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

23.10. O pregoeiro podera sanar erros formais que nao acarretem prejuizos para o objeto da
licitagao, a Administragao e os licitantes, dentre estes, os decorrentes de operagoes
aritmeticas.

23.11. Os casos omissos serao resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislagao pertinente.

23.12. As normas que disciplinam este pregao serao sempre interpretadas em favor da
ampliagao da disputa.

23.13. O fora designado para julgamento de quaisquer questoes judiciais resultantes deste
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Editai sera o da Comarca de Sobral-CE.

23.14. Toda documentagao exigida devera ser apresentada na forma prevista no subitem
15.6.5 deste editai.

24. DOS ANEXOS

24.1. Constituem anexos deste editai, dele fazendo parte:

ANEXO I-TERMO DE REFERENCE

ANEXO II -CARTA PROPOSTA

ANEXO III-DECLARAQAO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

ANEXO IV -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

ANEXO V-MINUTA DO CONTRATO
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