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EDITAL CONVOCATORIO
Pregﬁo N° 2017.04.24.1

1a Parte: PREAMBULO
I) OBJETO
a) DEFINIQAO: Aquisicéo de material de expediente, consumo e produtos de higiene e limpeza
destinados a0 atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Jardirn/CE, através de suas
Unidades Gestoras, conforme especiﬁcacoes contidas nos anexos deste Edital.

b) ORDENADOR(A) DA DESPESA: Ordenadora de Despesas do Fundo Geral - Lenyze Conrado
Ferreira dos Santos; Ordenador de Despesas do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Jardim —
SAAEJ - Miguel Joaquim Amaro; Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educacao Inés Sampaio Neves Aires; Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saude - Anizelda
Jorge Costa Matias; Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social - Erica
Lorena da Silva Pereira.

c) DOTACAO ORCAMENTARIA:
Orgéo

Unid. Org.

07

02

03
05
06

08
08
08
08
08
08
09
10

ProjetolAtividade

Elemento de Despesa

1030100012056

3.13.90.30.00

01
02
01

0412200012008
17.512.0052.2.035
1212200472036

02
02
02
01
02
03
01
02

0824400362089
0824400362087
0824400362083
0812200012066
0824400362081
0824400362101
2012200012102
13.391.0005.2.111

3.3.90.3000
33.90.3000
33.90.3000

33.90.3000
3.3.90.3000
3.3903000
3.13.90.36.00
33.90.3000
3.3903000
33.90.3000
3.3.90.3000

d) PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO: Os hens/produtos serao entregues
no prazo maximo de 05 dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, de acordo com as
solicitacoes requisitadas pelo(a) Secretaria/Fundo Municipal competente, devendo os mesmos ser
entregues junto a sede deste(a), ou onde for mencionado na antedita Ordem de Compra, ﬁcando a
Administracﬁo no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria.

O Pregoeiro Oﬁcial do Municipio de Jardim/CE, a0 ﬁnal ﬁrmado, no
uso de suas atribuicoes legais, torna publico que no dia 09 de Maio de 2017, na sede da Prefeitura
Municipal de Jardim, sito na Trav. Aristides Ancilon Ayres de Alencar, n° 51, Centro, Jardim/CE,
sera realizada licitacao na modalidade Pregﬁo, do tipo “menor preco por Lote”, Visando a aquisicao
do objeto supramencionado, conforme descrito no objeto deste Edital e seus anexos, sendo
recebidos os envelopes contendo as propostas de precos 6 0s documentos de habilitacao das h
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empresas interessadas, as 09:00 horas do retromencionado dia. Este procedimento licitatorio regerse-a pelas disposicoes da Lei n0 8.666, de 21/06/1993, 6 suas alteracoes posteriores — Lei de

Licitacoes, da Lei n° 8.078, de 11/09/1990 — C6digo de Defesa do Consumidor, da Lei Federal n°

10.520, de 17/07/2002 — Lei que Regulamenta o Pregao, e demais normas pertinentes e, ainda, pelas
disposicoes estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

2a Parte: DAS CLAUSULAS EDITALICIAS
1.0 DO OBJETO
1.1 A presente licitacao tern por objeto a Aquisicao de material de expediente, consumo e produtos
de higiene e limpeza destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de
Jardim/CE, através de suas Unidades Gestoras, conforrne especiﬁcacoes contidas nos anexos deste
Edital.

2.0 DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Podera participar do Pregao qualquer pessoa juridica localizada em qualquer Unidade da
Federacao, desde que atenda a todas as exigéncias constantes deste edital e seus anexos.
2.2 N50 poderao participar da presente licitacﬁo os interessados que se encontrem em processo de
faléncia, de dissolucao, de fusao, de cisao ou de incorporacao, estejam cumprindo suspensao
temporéria de participacao em licitacao ou impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Jardim, ou tenham sido declarados inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
bem como licitantes que se apresentem constituidos na forma de empresas em consércio.

3.0 DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS
3.1 Cada licitante devera apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
de Proposta de Precos e de Habilitacao, vedada a remessa via postal.
3.2 Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Precos e a Habilitacao deverﬁo ser
entregues separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identiﬁcados com
o nome do licitante, o numero do CNPJ, o objeto da licitacﬁo e, respectivamente, os titulos dos
conteudos (“Proposta de Precos” e “Documentos de Habilitacao”), na forma dos incisos I 6 II a
segulr:

I — envelope contendo os relativos a Proposta de Precos:
Prefeitura Municipal de Jardim
Pregao n.° 2017.04.24.1
OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVES DE SUAS UNIDADES
GESTORAS.
LICITANTE: ............................................................... CNPJ : .....................................
ENVELOPE n° 01 (PROPOSTA DE PRECOS)
II — envelope contendo os documentos de Habilitacao:
Prefeitura Municipal de Jardim
Pregao n.° 2017.04.24.1

_
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OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVES DE SUAS UNIDADES
GESTORAS.
LICITANTE: ............................................................... CNPJ : .....................................
ENVELOPE n" 02 (DOCUMENTOS DE HABILITACAO)
3.3 Os documentos necessarios a participacao na presente licitacao poderao ser apresentados em
Original ou copia autenticada por carto'rio competente.
3.4 Os documentos necessaries a participacao na presente licitacao, compreendendo os documentos
referentes a habilitacao e a proposta de precos e seus anexos, deverﬁo ser apresentados no idioma
oﬁcial do Brasil.
3.5 Quaisquer documentos necessarios a participacao no presente certame licitatorio, apresentados
em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oﬁcial do Brasil, por tradutor juramentado.
3.6 N50 serao aceitos documentos apresentados por meio de ﬁtas, discos magnéticos, ﬁlmes ou
copias em fac-sz’mile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gréﬁcos ou
catalogos apenas como forma de ilustracao das propostas de precos.
3.7 Qualquer cidadao podera impugnar os termos do presente edital, por irregularidade,
protocolizando o pedido ate’ 2 (dois) dias ﬁteis antes da data ﬁxada para a realizacao do Pregao, no
endereco discriminado no preambulo deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a peticao no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.8 Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que nao protocolizar o
pedido, em conformidade com o disposto neste edital, até o segundo dia ﬁtil que anteceder a data de
realizacao do Pregao, hipotese em que tal comunicacao n50 tera efeito de recurso.
3.9 A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante n50 a impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
3.10 Acolhida a peticao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizacao do
certame.

4.0 DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE n° 01)
4.1 O envelope “Proposta de Precos” devera conter a relacao dos bens/produtos, sua discriminacao
conforrne o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos precos em algarismos, para os

precos unitarios, e em algarismo e por extenso, para o valor global da proposta, em uma i’inica via,
sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identiﬁcado com o nﬁmero

de inscricao no CNPJ ou timbre impresso do licitante, devendo suas folhas serem rubricadas e
numeradas:
4.1.1 A indicacao da razao social da empresa licitante, o nﬁmero de inscﬁcﬁo no CNPJ de seu
estabelecimento e endereco completo devera ser o que efetivamente ira prestar o objeto da licitacao.
$50 facultativas as informacoes dos dados referentes ao nﬁmero de banco, agéncia e conta corrente
nesta etapa da licitacao, sendo obrigatoria, posteriormente, para a licitante vencedora.
4.2 Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, n50 lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracao dos mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro

argumento n50 previsto em lei, sempre seguindo o orcamento apresentado no Anexo I deste Edital.

4.3 As Propostas de Precos serao consideradas de acordo com os Anexos deste Edital, por Lote,
expressas em Real (R$), em algarismos, para os precos unitérios, e em algarismo e por extenso, para Fﬁ
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o valor global da proposta, computando todos os custos necessarios para o atendimento do objeto
desta licitacao, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, ﬁscais e
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas

que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fomecimento dos produtos,

constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e servicos necessarios a
execucao do objeto em perfeitas condicoes de uso e a manutencao destas condicoes durante o prazo
de contrato.
4.4 O representante do licitante, que sera credenciado nos termos dos itens 6.5 e 6.6 deste edital,
devera estar apto a formalizar na propria sessao, por escrito, Proposta de Precos que consubstancie
o lance vencedor, se for o caso, segundo 0 item 8.5 deste edital.

4.5 Juntamente com as propostas comerciais, os interessados deverao apresentar as seguintes
declaracoes com ﬁrrna reconhecida em cartorio, conforme modelos constantes no Anexo 11 do
presente Instrumento:

4.5.1 Declaracao de conhecimento de todos os parametros e elementos dos bens/produtos a serem
ofertados e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
4.5.2 Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos.
4.5.3 Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da

habilitacao, ﬁcando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores (art.32, §2°, da Lei

n.° 8.666/93).

5.0 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE n° 02)
5.1 O envelope “Documentos de Habilitacao” deveré conter os seguintes documentos, em idioma
nacional, em uma unica via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme relacao a seguir:
a) copia do Cartao de inscricao no CNPJ/MF;
b) Alvaré Funcionamento;
c) C6pia da Inscricao Estadual ou Municipal, se houver;
d) Prova de regularidade ﬁscal junto a Fazenda Municipal de seu domicilio;
e) Prova dc regularidade ﬁscal junto a Fazenda Estadual de seu domicilio;
f) Prova de regularidade ﬁscal para com os Tributos e Contribuicoes federais;
g) Certidao Negativa de Débitos quanto a Divida Ativa da Uniﬁo;
h) Prova de regularidade ﬁscal junto a Seguridade Social (INSS) — CND;
i) Prova de regularidade ﬁscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhada de documentos dc eleicao de seus administradores;
k) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial
da sede do Licitante;
l) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas dc prova de diretoria em
exerc1cro;
m) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo orgao competente,
quando a atividade assim o exigir;
n) Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacﬁo ﬁnanceira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais
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quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, devidamente
registrado na Junta Comercial da sede do Licitante;
o) Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica.
p) Comprovacﬁo de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao,
devendo a comprovacao ser feita relativamente a data de apresentacao da proposta, mediante
apresentacao da Certidao Simpliﬁcada da Junta Comercial da sede do licitante, emitida em prazo
n50 superior a 30 (trinta) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
q) Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, sendo esta feita mediante a
apresentacao de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
acompanhado(s) de c6pia(s) da(s) respectiva(s) nota(s) ﬁscal(is) e contrato(s).
r) Declaracﬁo emitida pela licitante de que n50 possui em seu quadro de pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos,
nos tennos do inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituicao Federal.
s) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST.

6.0 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
6.1 A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessﬁo publica, dirigida por um Pregoeiro, a ser
realizada no endereco constante do Preambulo, de acordo com a legislacao mencionada no
preambulo e o conteudo deste edital.
6.2 Antes do inicio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame deverao
se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os
credenciem a participar desta licitacao, inclusive corn poderes para formulacao de ofertas e lances
verbais.
6.3 No dia e local designado neste edital, as 09:00 horas, na presenca dos representantes dos
licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro
recebera, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de
precos e a documentacao exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em ata a presenca dos
participantes.
6.4 Depois de encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou
documento sera aceito pelo Pregoeiro, salvo as retiﬁcacoes feitas por meio de lances verbais.
6.5 Cada licitante credenciara representante que sera admitido a intervir nas fases do procedimento
licitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
6.6 For credenciamento entende-se a apresentacao conjunta dos seguintes documentos:
I - Documento oﬁcial de identidade;
II - Documento que comprove a capacidade de representacao, na forma da lei, inclusive com
outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos
os demais atos pertinentes e especiﬁcos ao Pregao n° 2017.04.24.1, em nome da licitante.
6.6.1 Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao, sc')ciogerente, diretor do licitante ou titular de ﬁrrna individual, deverao ser apresentados documentos que
comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao, etc.), nos quais

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal .
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6.6.2 Nos demais casos, deverao ser apresentados procuraeao por instrumento pﬁblico ou particular,
este ﬁltimo corn ﬁrma reconhecida em cartorio, acompanhada de cépia do ato de investidura do
outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de eleieao do outorgante, etc.) e especiﬁca para
o Pregao n° 2017.04.24.1.
6.6.3 Estes documentos (originais ou copias) deverao ser apresentados fora dos envelopes, para que
possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes “Propostas de
Preeos”. No caso de copias, deverao ser devidamente autenticadas por cartério competente.
6.7 A n50 apresentaeao ou incorreeao insanével de quaisquer dos documentos de credenciamento do
preposto n50 impediré a participaeﬁo do licitante, mas impossibilitara a representaeao, a
manifestaeao e o oferecimento de lances verbais pelo licitante durante a sessao do Pregao.
6.8 No decorrer do procedimento licitatério, os licitantes poderéo nomear representantes, caso n50
os tenha feito, descredenciar ou substituir os jé nomeados, desde que apresente os documentos
exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, nao seré admitida a participaeﬁo de um mesmo
representante para mais de uma empresa licitante.
7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 O Pregio sera realizado pelo Sistema Presencial.

7.2 O julgamento da licitaeao sera realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para ﬁns de ordenamento dos trabalhos, e obedeceré ao crite'rio do Menor Preeo por Lote
para o objeto do Edital:
I — A etapa de classiﬁcaeao de preeos compreendera a ordenaeao das propostas de todas as
licitantes, classiﬁcaeao inicial das propostas passiveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances
verbais dos licitantes proclamadas para tal, classiﬁcaeao ﬁnal das propostas e exame da
aceitabilidade da proposta da primeira classiﬁcada, quanto ao obj eto e valor;
II — A etapa de habilitaeao, declaraeﬁo do licitante vencedor e adjudicaeao compreendera a

veriﬁcaeao e analise dos documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitaeao” do

licitante classiﬁcado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do
presente edital, bem como a declaraeao do licitante considerado vencedor do certame e a
adjudicaeﬁo, sendo esta ﬁltima feita caso n50 ocorra interposieao de recurso.
7.3 Apos a entrega dos envelopes nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7.4 Da reuniao para recebimento, abertura e classiﬁcaeﬁo das propostas e habilitaeao, sera lavrada
ata circunstanciada, que mencionara todos os licitantes, as propostas apresentadas, as observaeoes e
impugnaeoes feitas pelas licitantes e demais ocorréncias que interessarem a0 julgamento da
licitaeao, devendo ser assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os representantes dos
licitantes presentes.
7.5 A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,
por qualquer meio de reprodueao mecanica ou eletrénica, como a fotograﬁca, cinematograﬁca,
fonogréﬁca ou de outra espe'cie. O Pregoeiro comunicara aos licitantes qual o meio de gravaeao
estara utilizando e 05 registros decorrentes desta poderao ser utilizados para comprovaeao de atos e
fatos nele contidos, sendo que sera arquivada por um periodo de 60 (sessenta) dias apos a data da
reuniao.
7.6 O licitante vencedor sera convocado a apresentar a proposta de preeos deﬁnitiva e ﬁrmar o
instrumento contratual, do qual faré parte 0 edital, seus anexos e a respectiva proposta.
7.7 O Municipio de Jardim se reservara o direito de efetuar diligéncias Visando conﬁrrnar as
informaeoes apresentadas pelo licitante sobre as caracteristicas dos servieos ofertados. Caso sejam
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encontradas discrepancias entre informaeoes contidas em documentaeﬁo impressa 6 na proposta
especiﬁca, prevaleceréo as da proposta. Se manifestadamente inexequiveis, este fato imphcara na
desclassiﬁcaeéo da proposta da licitante.

8.0 DA FASE DE CLASSIFICACAO DE PRECOS
8.1 Serao abertos os envelopes “Proposta de Preeos” de todos os licitantes e o Pregoeiro informara
aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preeos para o fornecimento
do(s) objeto(s) da presente licitaeao e os respectivos valores ofertados para os Lotes.
8.1.1 0 julgamento das propostas sera feito pelo valor do menor preeo apresentado para os
respectivos Lotes constantes no Anexo I deste Edital, sendo que o licitante devera apresentar preoos
para todos os itens especiﬁcados no Lote.
8.1.2 A proposta do licitante somente sera valida e classiﬁcada para determinado Lote, com a
apresentaeao de preeos para todos os itens constantes no referido Lote.

8.2 O Pregoeiro faré a ordenaeao dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os

licitantes, classiﬁcando o licitante corn proposta de menor preeo para o Lote e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate' 10% (dez por cento) relativamente
a de menor preeo, para que seus representantes participem dos lances verbais.
8.3 Quando n50 forem veriﬁcadas no minimo 03 (trés) propostas de preeos nas condieoes deﬁnidas
no item anterior, o Pregoeiro classiﬁcara as melhores propostas, até o maximo 3 (trés), para que
Seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preeos oferecidos nas
propostas escritas.
8.4 Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentaeao de lances verbais, que deverao ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos 6 com preoos decrescentes.
8.5 O Pregoeiro convidara individualmente os representantes dos licitantes, de forma seqiiencial, a
apresentar lances verbais, a partir da proposta classiﬁcada de menor preeo 6 OS demais, em ordem
decrescente de preeo.
8.6 S6 serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ﬁltimo lance que tenha sido
anteriormente registrado, n50 sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.7 Caso n50 mais se realizem lances verbais, seré declarada encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preeo.
8.8 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara excluséo
do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ﬁcando sua ﬁltima proposta
registrada para classiﬁcaeao, no ﬁnal da etapa competitiva.
8.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classiﬁcaeao ﬁnal das propostas, o
Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classiﬁcado, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.10 Sera veriﬁcada a conformidade entre a proposta escrita de menor preeo e os valores estimado
s

para a contrataeao.

8.11 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classiﬁcadas sem que
se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato pﬁblico, na propria sessao
do

Pregao.

8.12 Nas situaeoes em que nao se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerram
ento
da etapa competitiva, on se a oferta n50 for aceitavel ou no exame de oferta subseqﬁente,
o
Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preeo melhor para
a
Administraeao.
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8.13 N50 poderé haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as
penalidades constantes deste edital.
8.14 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n.0
01 (Proposta de Preoos), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, bem como os que apresentarem preeos excessivos ou manifestamente inexeqiiiveis,
serao considerados desclassiﬁcados, n50 se admitindo complementaoao posterior.
8.14.1 Considerar-se-ao preoos manifestamente inexeqﬁiveis aqueles que forem simbolicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os preoos de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.
8.15 Em caso de divergéncia entre informaooes contidas em documentaeao impressa e na proposta
especiﬁca, prevalecerao as da proposta. Em caso de divergéncia entre informaooes contidas nos
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém n50 exigidos, prevalecerao as
primeiras.
8.16 Serﬁo observados os beneﬁcios e direitos contidos na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, no tramite deste procedimento.

9.0 DA FASE DE HABILITACAO E D0 JULGAMENTO

9.1 Efetuados os procedimentos previstos nos itens 7.0 e 8.0 deste edital, e sendo aceitavel a
proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunoiara a abenura do envelope referente
aos

“Documentos de Habilitaoao” desta licitante.
9.2 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelop
e n° 02
(Documentos de Habilitaeao), ou 0s apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, ou
com irregularidades, serao considerados inabilitados, n50 se admitindo complementaeao
posterior.
9.3 Constatado o atendimento das exigéncias ﬁxadas no edital, o licitante seré declarad
o vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitaeao, pelo Pregoeiro, caso n50 haja inteneao
de interposieao
de recurso.
9.4 Se a oferta n50 for aceitavel ou se 0 licitante desatender as exigéncias habilita
torias, o Pregoeiro
examinara a oferta subsequente, perrnitida renegociaoao, veriﬁcando a
sua aceitabilidade e
procedendo a veriﬁcaoao da habilitaoao do licitante, na ordem de
classiﬁcaeao, e assim
sucessivamente, ate’ uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo
o respectivo licitante

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

9.5 O licitante declarado vencedor do certame devera apresentar, na propﬁa
sessao, Proposta de
Pregos formal que ratiﬁque o L’lltimo lance ofertado, se for o caso.
E facultado ao Pregoeiro
prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas.
9.6 Da sessﬁo do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que
mencionaré os licitantes
credenciados, as propostas escn'tas e verbais apresentadas, na ordem de
classiﬁcaeao, a analise da
documentaeao exigida para habilitaoao e 03 recursos interpostos, devend
o ser a mesma assinada, ao
ﬁnal, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(
s) credenciado(s) do(s)
licitante(s) presente(s) a sessao.
9.7 A0 ﬁnal da sessao, caso n50 haja inteneao de interposioao de recurso
e o preeo ﬁnal seja igual
ou inferior ao previsto para a aquisioao dos produtos sera feita, pelo
Pregoeiro, a adjudicaoao ao
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao.
Posteriormente, o processo,
devidamente instruido, sera encaminhado para a(s) Secretaria(s) compe
tente(s) para homologaeao e
subseqﬁente contrataoao.
9.8 Os envelopes com os documentos relativos a habilitaoao
dos licitantes nao declarados
vencedores serao retirados pelos representantes dos licitantes na propria
sessao. Os remanescentes m
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permanecerao em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 2O (vinte) dias correntes a
disposioao dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serao destruidos.

10.0 DOS RECURSOS
10.1 A0 ﬁnal da sessao, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante
poderé manifestar, imediata e motivadarnente, a intenoao de interpor recurso, com registro em ata
da sintese das suas razoes, podendo juntar memoriais no prazo de 3 (trés) dias uteis, ﬁcando os
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razoes em igual numero de dias, que
comeearao a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada Vista imediata dos
autos.
10.2 0 recurso contra decisao do Pregoeiro n50 tera efeito suspensivo.
10.3 A falta de manifestaoﬁo imediata e motivada do licitante em recorrer, ao ﬁnal da sessao do
Pregﬁo, importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicaoao do objeto da licitaeao pelo
Pregoeiro ao licitante vencedor.
10.4 A petioao poderé ser feita na propria 565550 e, se oral, seré reduzida a termo em ata, facultado
ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.5 0 acolhimento de recurso importara a invalidaoao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.6 Os autos do processo administrativo permanecerio com Vista franqueada aos interessados na(s)
respectiva(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origem.
10.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a(s)
Secretaria(s)/Fundo(s) de origem homologaré(ao) o procedimento licitatorio e adjudicaré(50) o(s)
objeto(s) ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contrataeﬁo da
adjudicataria.
10.8 Dos atos da Administragao apés a celebraqao do(s) Contrato(s), decorrentes da aplicaeﬁo da
Lei n° 8.666/93, caberﬁo:

I — Recurso, dirigido ao(s) Secretario(s) Ordenador(es) de Despesa, por intermédio do Pregoeiro,
interposto no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimaoao do ato, a ser protocolizado na sede
da propria Secretaria, nos casos de anulaoao ou revogaoao da licitaeao, rescisao do Contrato, a que
se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93 ou aplicaeao das penas de adverténcia, suspensﬁo
temporaria ou multa;
II — Representaoao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimaoﬁo da decisao relacionada com 0
obj eto da licitaoao ou do Contrato, de que n50 caiba recurso hierarquico;
III — Pedido de reconsideraeao de decisﬁo do(s) Secretario(s) Ordenador(es) de Despesa, no caso de
declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraoﬁo Publica, no prazo de 10
(dez) dias uteis da intimaeao do ato.
10.9 0 recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual podera reconsiderar sua decisﬁo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazelo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro de 5 (cinco)

dias uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (art. 109, § 4°, da Lei
n° 8.666/93).
10.10 A intimaeao dos atos referidos no inciso I do item 10.8 do edital, excluindo-se as penas de
adverténcia e multa de mora, e no inciso III do mesmo item, sera feita mediante publicaoao em

Jomal de Grande Circulagao no Estado.
10.11 Os recursos e impugnaeoes interpostos fora dos prazos n50 serao conhecidos.
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11.0 DA CONTRATACAO

11.1 As obrigaeoes decorrentes da presente licitaeao serao formalizadas por termo de contrato
especiﬁco, celebrado entre o Municipio, representado pelo(s) Secretario(s) Ordenador(es) de
Despesa (doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada
Contratada), que observara os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes,
cuja minuta foi submetida a exame prévio da Assessoria Juridica.
11.2 0 licitante vencedor tera o prazo de 2 (dois) dias 1'1teis, contados da devida convocaeao, para
celebrar o referido Contrato, do qual farﬁo parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e
demais documentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso de recusa injustiﬁcada, ser-lhe-a
aplicado o disposto no item 17.7 deste Edital.
11.3 Se 0 licitante vencedor n50 assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado
ao(s) Secretario(s) Ordenador(es) de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada a

ordem de classiﬁcaeao ﬁnal das propostas, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condieoes

propostas pela primeira classiﬁcada, inclusive quanto aos preeos (descontos), ou revogar a licitaeao.
11.4 Incumbira a Contratante providenciar, a sua conta, a publicaeao do extrato do Contrato nos
quadros de aviso dos orgaos publicos municipais, até o quinto dia 1’1ti1 do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 mesmo procedimento se adotara
corn relaeao aos possiveis termos aditivos.
11.5 0 licitante adjudicatario se obriga a manter, durante toda a execueﬁo do Contrato, em

compatibilidade com as obrigaeoes assumidas, todas as condieoes de habilitaeﬁo.
11.6 0 Termo de Contrato so poderé ser alterado em conformidade com o disposto no Art. 65 da
Lei n.° 8.666/93.

12.0 DA VALIDADE E DA VIGENCIA
12.1 O(s) Contrato(s) resultante(s) da presente licitaeao so tera(ao) validade e eﬁcécia depois de
aprovado(s) pelo(s) Secretario(s) Ordenador(es) de Despesa, conforme o caso, e publicado(s) seu(s)
extrato(s) nos termos do item 11.4 supra.
12.2 O(s) futuro(s) Contrato(s) teré(ao) vigéncia até 31/12/2017, a contar da data de assinatura, ou
enquanto decorrer o fomecimento dos bens/produtos.
13.0 DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS
13.1 A Contratante, além das obrigaeoes resultantes da observancia da Lei n.° 8.666/93, devera
obedecer as disposieoes elencadas na minuta do Termo de Contrato — Anexo a este edital.
13.2 A Contratada, além das responsabilidades resultantes da observancia da Lei n.° 8.666/93,
devera obedecer as disposieoes elencadas na minuta do Termo de Contrato — Anexo a este edital.

14.0 DA EXECUCAO DO CONTRATO

14.1 0 Contrato devera ser executado ﬁelmente pelas partes, de acordo com as clausulas contratuais
e as normas dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alteraeoes posteriores, bem como legislaeao pertinente,
respondendo cada uma pelas conseqiiéncias de sua inexecueao, total ou parcial.
14.2 Da Data, Local 6 Horério de Entrega dos Produtos:
14.2.1 Os bens/produtos deverao ser entregues na forma, prazo, locais e horarios deﬁnidos no
Preambulo deste Edital.
14.2.2 A entrega dos bens/produtos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento

dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupeéo, esta devera estar

devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo Ordenador da Despesa.
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14.2.3 Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogacoes de prazo.
14.2.4 Por ocasiao da entrega dos produtos, o fornecedor devera apresentar recibo em 02 (duas)
vias, além das respectivas faturas e Notas Fiscais.
14.2.5 0 hem/produto que n50 atender as especiﬁcacoes do Edital e que forem recusados pelo
servidor responsavel pelo recebimento no momento da entrega devera ser substituido pelo
fomecedor no prazo de até 02(dois) dias uteis, contados do recebimento.
14.2.6 Para os hens/produtos objeto deste certame, devera ser emitida Nota Fiscal em nome da

Prefeitura Municipal de Jardim, com sede na Trav. Aristides Ancilon Ayres de Alencar, n° 51,

Centro, Jardim — CE, e, para a entrega dos produtos deverao ser atendidas as exigéncias deste edital.
14.3 A ﬁscalizacao do Contrato seré exercida pela Secretaria/Fundo Municipal contratante.
14.4 0 exercicio da ﬁscalizacﬁo ou o acompanhamento sera exercido no interesse do Municipio e
n50 exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeicao te’cnica, vicios
redibitorios 6, na ocorréncia destes, n50 implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus
agentes e prepostos.

14.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte 0 produto entregue, se em
desacordo com os termos do presente Edital e do respectivo Contrato.
14.6 Quaisquer exigéncias da ﬁscalizacao inerentes ao objeto do Contrato deverao ser prontamente
atendidas pela Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir,
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, onde se veriﬁcarem Vicios, defeitos ou
incorrecoes, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis.
14.7 Os hens/produtos objetos da licitacao n50 exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho em relacao a prazo de entrega, validade e qualidade do(s) mesmo(s).
14.8 A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se ﬁzerem necessarios, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos
na Lei H.0 8.666/93 e alteracoes posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,
facultada a supressao além deste limite mediante acordo entre as partes.

15.0 DA RESCISAO DO CONTRATO
15.1 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especiﬁcados nos artigos 77 e 78 da Lei n.°
8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracoes posteriores.
15.2 A inadimpléncia das cléusulas e condicoes estabelecidas no instrumento convocatorio, pela
Contratada, assegurara a Contratante o direito de da-lo por rescindido mediante notiﬁcacao entregue
diretamente ou por via postal, corn prova de recebimento.
15.3 Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato

unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditério e a ampla
defesa,

mediante prévia e comprovada intimacao da interessada para que, se 0 desejar, apresente defesa no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipétese de desistir da defesa,
interpor recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da intimacao comprovada
da
decisao rescisoria.

16.0 DO PRECO E D0 PAGAMENTO
16.1 Os precos ofertados devem ser apresentados, com incidéncia de ICMS;
16.2 Para os negocios fechados sera emitido o Extrato de Fechamento de Negocios que discrimin
ara
as condicoes especiﬁcas;
16.3 As entregas dos produtos deverao obedecer ao contido no Preambulo deste Edital;
“X
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16.4 Os precos dos bens/produtos objeto da presente licitacao serao cobrados pelo licitante
adjudicatario de acordo com as condicoes estabelecidas no Pregio.
16.5 Os bens/produtos efetivamente fomecidos serao atestados e pagos, respectivamente, pelo
Liquidante e Ordenador de Despesa da(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origem, cujo endereco sera 0 de
cobranca das faturas relacionadas a este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do
Termo de Contrato — segundo modelo constante em anexo deste Edital.
16.6 0 pagamento do produto recebido seré efetuado, a cada entrega, em até 30 (trinta) dias
contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria/Fundo de origem,
através de cheque nominal a empresa.

17.0 DAS PENALIDADES
17.1 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, n50 mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucﬁo do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, ﬁzer declaracao falsa ou
cometer fraude ﬁscal, garantido o direito pre’vio da citacao e da ampla defesa, ﬁcara impedido de
licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de ate' 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominacoes legais.
17.2 A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou
parcial do contrato, erro de execucao, execucﬁo imperfeita, mora de execucao, inadimplemento
contratual ou n50 veracidade das informacoes prestadas, garantida a prévia defesa:
I — adverténcia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes cases:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacﬁo;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtomos a0 desenvolvimento dos servicos da
Contratante, desde que n50 caiba a aplicacao de sancao mais grave.
II — multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadacﬁo Municipal — DAM, a ser preenchido de
acordo com instrucoes fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestacao
dos servicos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracﬁo a qualquer
cléusula ou condicao do contrato, n50 especiﬁcada nas demais alineas deste inciso, aplicada
em
dobro na reincidéncia;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer
servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao n50 se efetivar nos 5 (cinco)
dias que
se seguirem a data da comunicacao formal da rejeicao;
III — suspensﬁo temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contrata
r com o
Municipio de Jardim, por prazo n50 superior a 2 (dois) anos;
IV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilita
cao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administracao pelos
prejuizos
resultantes e depois de decorn'do 0 prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.
17.3 No processo de aplicacao de penalidades é assegurado o direito ao contrad
itorio e a ampla
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos
I, 11 e 111 do
item 17.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do
mesmo item. Iii
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17.4 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da notiﬁcacﬁo ou decisao do recurso. Se 0 valor da multa n50 for pago, ou depositado,
sera automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada ﬁzer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuﬁciéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execucao ﬁscal, com os encargos correspondentes.
17.5 As sancoes previstas nos incisos III e IV do item 17.2 supra, poderao ser aplicadas as empresas
que, em razao do contrato objeto desta licitacao:

I — praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

II — demonstrarem n50 possuir idoneidade para contratar com a Administracﬁo Publica, em virtude
de atos ilicitos praticados;
III — sofrerem condenacao deﬁnitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
17.6 As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do item 17.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
17.7 A licitante adjudicataria que se recusar, injustiﬁcadamente, em ﬁrmar o Contrato dentro do

prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da notiﬁcacﬁo que lhe seré encaminhada, estara sujeita a multa

de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis,
por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
17.8 As sancoes previstas no item 17.7 supra n50 se aplicam as demais licitantes que, apesar de n50
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

18.0 DA DOTACAO ORCAMENTARIA
18.1 Os recursos para a execucao do objeto da presente licitacﬁo correrao a conta da(s)
Dotacﬁo(6es) Orcamentéria(s) especiﬁcadas no Preambulo deste Edital.

19.0 DISPOSICOES GERAIS

19.1 As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, atendidos os interesses publicos e 0 da Administracao, sem
comprometimento da seguranca da contratacao. Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo
Pregoeiro durante a sessao.
19.2 0 n50 atendimento de exigéncias forrnais n50 essenciais n50 importara no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a afericao da sua qualidade e a exata compreensao da sua
proposta durante a realizacao da sessﬁo publica deste Pregao.
19.3 Nenhuma indenizacao sera devida as licitantes pela elaboracao ou pela apresentacao de
documentacao referente ao presente edital.
19.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se 0 dia de inicio de contagem e
inclui-se 0 dia do vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contran'o.
19.5 O(A) Ordenador(a) de Despesa poderé revogar a presente licitacao por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidarnente comprovado, pertinente e suﬁciente para tal
conduta, devendo anula—la por ilegalidade, de oﬁcio ou mediante provocacao de terceiros, nos
termos do art. 49 da Lei n.° 8.666/93, n50 cabendo as licitantes direito a indenizacao.

Prefeitura Municipal de Jardim
Governo Municipal

CNPJ N° 07.391.006/0001-86

19.6 Qualquer modiﬁcacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a

alteracao n50 afetar a formulacao das propostas.
19.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital seré competente o Foro
da Comarca de Jardim/CE.
19.8 Na hipotese de n50 haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes
contendo a documentacao e proposta, a data da abertura ﬁcara transferida para o primeiro dia util
subseqiiente, no mesmo local 6 horario anteriormente estabelecido.
19.9 Quaisquer duvidas porventura existentes ou solicitacoes de esclarecimentos sobre o disposto
no presente edital deverao ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro (endereco mencionado
no Preambulo deste Edital), até 5 (cinco) dias correntes anteriores a data ﬁxada para a realizacao do
Pregao, que serao respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por
meio de circular encaminhada somente aos que se cadastrarem mediante Termo de Retirada de
Edital. Demais informacoes poderao ser obtidas pelo telefone (88)3555-1772.
19.10 As impugnacoes referidas no item 3.7 e os recursos mencionados no item 10 deste edital,
eventualmente interpostos, serao dirigidos ao Ordenador de Despesa, por intermédio do Pregoeiro, e
protocolizados exclusivamente no endereco mencionado no Preambulo deste edital.
19.11 0 Cademo do Edital completo podera ser adquirido de segunda a sexta—feira, de 08:00 as
12:00 horas, mediante recolhimento da importancia de R$ 40,00 (quarenta reais), que devera ser
paga junto ao Setor de Arrecadacao do Municipio, através de Documento de Arrecadacao
Municipal - DAM. Este valor refere-se ao custo de copia reprograﬁca do Edital e seus Anexos.
19.12 Poderao ser obtidas informacoes, ainda, pelo telefone (88)3555-1772.
19.13 Os casos omissos serao resolvidos pelo(s) Ordenador(es) de Despesa, mediante aplicacao do
caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93.
19.14 Os interessados, ao participarem do Pregao, expressam, automaticamente, sua total

concordancia aos termos deste Edital, n50 podendo alegar, posteriormente, desinformacao sua ou de

representante.

19.15 Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
Anexo I - Termo de Referéncia
Anexo II - Modelos de Declaracoes
Anexo III - Proposta Padronizada
Anexo IV — Minuta do Contrato

Jardim/CE, 24 de Abril de 2017.
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