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pREFEITURA MUNtctPAL DE BENEDlrlNos - ESTADo oo ptauí

PREGÁo PRESENCIAL NO 012/201 9.SRPMODALIDADE

Lei 10.52012002, Lei Complementar no. 12312006' Lei
Complementar n'. 14712014, Decreto Federal no 8.538/2015,
Decreto Federal n" 3.555/00, DecÍeto Federal n' 7.89212013,
aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993
e suas alteraçÕes e demais legislaçÕes correlatas.

BASE LEGAL

Registro de PreÇos para futura contrataÇão de empresa
esfecializada de prestaÇáo de serviço de Iocaçâo de
impressoras em regime de comodato, com fornecimento de
toner, para atender as necessidades do municÍpio de

Beneditinos-Pl.

OBJETO

Menor PÍeço GlobalTIPO DA LICITAçÃO

Empreitada Por Preço UnitárioREGIME DE EXECUçÃO

Prédio da Prefeitura Municipal de Beneditinos, Setor da

Comissáo Permanente de Licitagão - CPL Situado à Rua

Floriano Peixoto, 270, BaiÍo Centro, Beneditinos-Pl.
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA

08 de agosto de 2019DATA DE ABERTURA

09h:00min (nove horas)HORÁRIO

RECURSOS PRÓPRIOS/FMAS/FMS/FUNDEB/OUTROSFONTE DE RECURSO

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Prefeitura 
-Municipal,

Seúr Oa Comissão permanente de LicÍação, situado na Rua FloÍiano Peixoto, 270, Centro,

áeneditinos-pl, no horário das OShgOmin (oito horas) às l3hgmin (treze horas), e também na

internet, onde poderâo ser adquiridos.

ATENçÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de

evitar á prática das condutas previstas no art. 7o da Lei no 10.52012002, que poderá acarretar na

apticaçaô das penalidades pievistas no referido artigo, sem prejuízo das multas previstas em

edital à no contÍato e das demais cominaçÕes legais'

Rua Floriano Peixoto n'270, centro, cEP: 64.380-0 00, Email: prefeiturabenediíinos@gmailcom,

Telefone: (86) 3269-1482 - Beneditinos-Pl
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EDTTAL DE L|C|T4çAO - STSTEMA DE REGTSTRO DE PREÇOS

PREGAO PRESENCIAL NO Oí22019-SRP

1. PRE, MBULO

1.1. A Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS, ESTADo Do PIAUÍ, torna
público para conhecimento dos interessados que realizará licitaçâo na modalidade PREGAO, na sua
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, com julgamento GLOBAL, nas condiÇÔes descritas nos
subitens que seguem e conforme descrito neste Edital e seus anexos.

'1,2, A licitação reger-se-á pelas disposiçóes da Lei 10.520/2002, Lei Complementar n". 12312006, Lei
Complemêntar n'. 14712014, Decreto Federal n" 8.538/2015, Decreto Federal no 3.555/00, Decreto
Federal no 7.89212013, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alteraçÕês
e demais legislaçôes correlatas.

1.3. LocAL, DATA e uonÁnto DA sESSÃo

1.3.1. A Sessão Pública de julgamento da presênte licitaçáo terá início às 09h:00min (nove horas)
do dia 08 de agosto de 2019, no prédio da Prefeitura Municipal, setoÍ da Comissão Permanentê de
Licitação - CPL situado na Rua Floriano Peixoto, 270, Bairro Centro, Beneditinos-Pl, quando serão
recebidos o credenciamento, os envelopes e iniciada a abertura dos mesmos contendo a proposta

comercial e documentos de habilitaÇão.

2.'1. O presente Pregáo tem por Objeto o Registro de PreÇos para futura contratação de empresa
especializada de prestação de serviço de locaçâo de impressoras em regime de comodato, com
fornecimênto de toner, para atender as necessidades do munlcípio de Beneditinos-Pl, conforme
detalhamento que consta do Termo de Referência (Anexo l), parte integrante deste Edital.

2.2. A quantidade indicada no TeÍmo de Referência (Anexo l) é apenas estimativa de consumo e será

solicitada de acordo com as necessidades do Órgáo solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em
parte.

Rua Floriano PeLtoto n'270, centto, CEP: 64.380-0 00, Email: prefeitu
Telefone: (56) 3269-1482 - Benediíinos-Pl

3.1. podêrão participar deste Pregâo, os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o

objeto licitado.

3.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitaçáo:

a) pessoa física ou jurídica que estejam cumprindo sanção de suspensâo de licitaÍ com a
Administração Públicá ou que tenha participado ou que participe de pessoa JurÍdica punida na

formâ deste subitem:

b) pessoa fÍsica ou jurÍdica declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçáo
p':blica, o, tenha participado como proprietário, sÓcio, dirigente ou cotista de pessoa jurídica

punida na forma deste subitem, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou

até que seja promovida a reabilitação;

c) Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou

dirigentes de órgâo ou entidade da Administração PÚblica Municipal;

d) Emprêsas que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;

e) lntegrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,

sôcios-ou representantes legãis comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolÓgicos ou

humanos em comum, excetole demonstrado que não agem representando interesse econÔmico

em comum;

2. DO OBJETO

,AO
3. DAS CONDTç ES DE PARTICIPA

r a b e n e dit in o s@g mai l. c o m,
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f) Sociedades empresárias estrangeiras nâo autorizadas a funcionar no PaÍs;

g) Consórcio de empresa, qualquê[ que se.ia sua forma de constituiÇão

3.3, A mera declaração como ME ou EEP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela LC n."
12312006 por licitantê que não se enquadra na deÍiniçáo legal reservada a essas categorias,
conÍigura fraude ao certame, sujeitando a empresa à aplicação de penalidade de impedimento de
licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais cominaçÕes legais.

4.1. Paru o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, em separado dos
envelopes n' 01 e 02:

b) Tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular (Anexo lll), no
qual constem poderes específlcos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes.

b.í) Procuração por instrumento particular deverá estar, acompanhada de cópia do documento
que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";

c) Cópia da Cédula de ldentidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante
(legal ou procuradoÍ) da empresa interessada.

d) A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir o regime
diferenciado e favorecido em licitaçôes concedido pela Lei Complementar ,n' 123/2006,
modifiôada pela lei Complementat 14712014, deverá apresentar DECLARAçAO,_ SOB AS
PENAS DA LEI, DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAçAO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme estabelecido no Art. 13, §
20 do Decreto Federal no 8.538/2015, (ANEXO V). A DeclaraÇâo deverá ser acompanhada da
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da lacitante, emitida 90
(noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentaçáo das propostas.

d.í) A licitante que não apresentar a documentação conforme disposto na alínea d, ou

apresentar qualquer outro documento diferente do exigido na referida alinea, decairá do
direito de se declarar Microempresa ou Empresa de pequeno porte, perdendo

automaticamente os direitos que lhe conferem a Lei Complementar n' 12312006, modlficada
pela lei Complemenlat 14712014, e Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015.

e) Declaraçáo de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitaçâo, em
atendimento ao disposto no artigo 4", inciso Vll da lei federal 10.520 de 17 de julho de 2002,

conforme modelo no Anexo lV deste edital.

0 Declaraçáo que a licitante náo possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou

empregado de êmpresa pública ou de sociedade de economia mista, conforme modelo no Anexo

v t.

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento deveráo ser apresentados em original ou cópia
previamente autenticada por cartório ou pela comissão de licitação.

4.3. A não apresentação ou a incorreÇão insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
que náo sejam aqueles referido no item 4.1 Letra "d" do Edital, impedirá a licitante de participar da fase

Rua Floriano Pekoto n'270, ceníro, cEP: 64,380-0 00, Email: prefeiturabeneditinos@gmail.com,
Telefone: (86) 3269-1482 - Benediíinos-Pl

4. DA REPRESENTAçAO E DO CREDENCIAMENTO

a) Tratando-se de representante legal (sócio, propÍietário, dirigente ou assemelhado):
Requerimento do Empresário, Estatuto, Contrato Social em vigor ou de qualquer outro
documento que comprove sua capacidade de representante legal, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

N
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4.4. Não será admitida a participaÇão de dois represêntantes para a mesma empresa' bem como de um
mesmo representante para mais de uma empresa.

4.5. As licitantes que apresentarem documentaÇão no original, os mesmos não serâo devolvidos e
ficaráo retidos para serem anexados oportunamente ao Processo LicitatÓrio em epigrafe.

de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a
licitante durante a sessão pública do Pregão, mas em nenhuma hipótese excluirá a licitante do certame.

4.3.1. Na ausência do credenciamento, seráo mantidos os valores apresentados na proposta

escrita, para efeito de ordenaçâo das propostas e apuração do menor preço.

5.1. A proposta de Preços e os Documêntos de Habilitaçáo deverão ser apresentados no local, dia e
hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados

no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes
dizerês:

ENVELOPE N.O 01 - PROPOSTA DE PREçOS
pRecÂo pRESENctAL No. 012/2019 - cPL
nazÃo socnu E ENDEREÇo Do PRoPoNENTE

ENVELoPE N." 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
pREGÂo pRESENctAL N'. 0't212019 - cPL
RAzÃo socrAL E ENoEREço Do PRoPoNENTE

5.2. Náo será admitida a entrega de apenas um envelope.

5.3. Náo seráo consideradas propostas apresentadas por internet ou fac-sÍmile.

S.4. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÁO" será

rubricado pela pregoeira, equipe de apoio e os representantes credenciados das licitantes.

5.5. Os envelopes deverâo conter, obrigatoriamente, a documentaçáo apresentada em conÍormidade

com o que preceitua o caput do artigo 32 da lei federal 8.666/93 e alteraçÕes.

5.6. Nâo serão aceitos protocolos dê entrega ou solicitaçáo de documentos em substituiçâo aos

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da

licitante, em lÍngua portuguesa, salvo quanto às expressÔes técnicas de uso corrente, sem emendas,

rasuras ou entrãlinhas, dévidamente dátada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo repÍêsentante

legal do licitante proponente, com o seguinte conteúdo:

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo'

télefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como

dados bancários tais cômo: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de

pagamento;

b) DescriÇão detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações

constantes do Termo de Reférência (Anexo l), com a indicação da unidade, quantidade, marca,

modeloeanexoapropostaapresentaraindaofolderdasimpressorasofertadas;

c)Propostadepreçoscomindicaçâodopreçounitáriodecadaitem,emalgarismo,ValortotaI
em algarismo e'valor global em aigarismo e por extenso, em Real (R$)' com no máximo dois

algarijmos após a vÍrgila,.1á incluídãs os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para

o fornecimento do objeto deste Pregão;

Rua Floriano Peixoto n'270, centro, CEP: 64.380-0 00, Emait: preleiturabeneditinos@gmailcom,

Telefone: (56) 3269-1482 - Benedilinos'Pl

'ÃO DOS ENVELOPES5. DA APRESENTA

6. DA PROPOSTA DE PRE os
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d) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessâo
de abertura dos Envelopes;

e) Prazo de execução: Conforme especificado no Termo de Referência,

f) Local para execuçâo: Conforme especificado no Termo de Referência;

6.2. Nos preços ofertados dêverâo já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos,
encargos, tributos, transporte, seguros, contribuiçôes e obrigaÇÕes sociais, trabalhistas e previdenciárias
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregâo.

6.2.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto
deste Pregáo, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com a AdminisÍaçâo Municipal.

6.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificaçáo da
proposta por preÇo inexequivel. Nestes casos, a Administragão não deferirá pedidos de
acréscimo, devendo a licitante vencedora executar o objeto licitado sem Ônus adicionais.

6.3, Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a
prêço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais, ressalvada
apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alteraçÕes essas que seráo avaliadas pela
pregoeira.

6.4. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de máJê, e que não afete o conteúdo ou

a idoneidade da proposta não será causa de desclassificaçáo.

6.4.í. A pregoeira poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no valor
unitário.

6.5. Caso os prazos de validade da proposta e de execução do objeto licitado sejam omitidos na

Proposta de Preços, a pregoeira entenderá como sendo iguais aos pÍevistos no Termo de ReÍerência.

6.6. A cotação ê os lances verbais apresentados e levados em consideraÇão para efeito de julgamento

serâo da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, nâo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer

alteração, seja para mais ou para menos.

6.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

6.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios ou de valor

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos
encargos, êxceto quando se referirem a serviços de propriedade da própria licitante, para os quais ela

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.9. Nâo se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços.

6.10. Os preços propostos serâo fixos e irreajustáveis.

6.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo iusto decorrente de

fatos supervenientes e aceitos pela pregoeira.

6.12. O licitante que não mantiver sua Proposta Íicará sujeito às penalidades estabelecidas no itêm 19

deste Edital.

Rua Floriono Pekoto n'270, ceníro, CEP: 64.380-0 00, Email: prefeiíurabeneditinos@gmail,com,
Telefone: (86) 3269-1482 - Beneditinos-Pl
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6.14. A análise da demonstração do software será realizada pela pregoeira ou se houver alguma
dificuldade por uma equipe técnica do setor solicitante, utilizando critérios objetivos.

6.16. Apresentar uma via da proposta de preços em arquivo eletrônico (CD, DVD, PEN DRIVE, ETC...)
gravado em Excel (arquivo xls), da Proposta de Preços com a finalidade de dar maior celeridade ao
julgamento do certame. O nâo atendimento a esta exigência náo será motivo para desclassificaçáo de
proposta.

7.í. O critério de aceitabilidade dos preÇos ofertados será o de compatibilidade com os preços
referenciais, previamente obtidos através de pesquisa de preços praticados no mercado.

7.2. Não serão aceitos valores ofertados acima dos aferidos pela administração, sendo considerados
como pÍeços de mercado os constantes das pesquisas de preços previamente realizadas.

7.2.1. A pregoeira poderá, a seu critério, diligenciar, realizando pesquisas de preços, casa haja
divergência dos preços ofertados pelas licitantes com os estimados pela administração.

7.3. Não serâo aceitos valores manifestadamente inexequíveis. Para comprovar a exequibilidade dos
valores ofertados e para assegurar e proteger a administração, a pregoeira desta sessão utilizará os
seguintes critérios:

7.3.1. A pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários do
objeto licitado, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário.

7.3.2, A pregoeira poderá a qualquer momento ainda, solicitar às licitantes a apresentaçâo de contratos
celebrados com a administração pública com os mesmos preços apresentados em suas propostas e

lâncês.

6.13. A licitante deverá apresentar até no dia do certame demonstraçáo do funcionamento do
SOFTWARE DE GERENCTAMENTO DE TMPRESSÁO E CóptA, conforme exigido no Termo de
Referência.

8.1. Antes de passar ao exame da documentação de habilitaçáo da licitante detentora da proposta

classificada com o menor preço depois de encerrada a etapa competitiva, a pregoeira poderá consultar,
para verificar o eventual descumprimento de condiçÓes de participaçáo, os seguintes cadastros:

8.í.1. SICAF para consultar restriÇáo de contratar Administraçâo Pública

7. DO CRÍTERIO DE ACE|TAB|L|DADE DOS PREçOS

8. DA HABILITAç,ÃO DOS LICITANTES

//rrwvw3.co ov. br/Sl blic/
tracaoPu blica. isf)

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas lnidÔneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral

da Uniáo (www. oortaldaÍansoarencia.oov. br/ceis)

8.1,3. Cadastro Nacional de CondenaÇÕes CÍveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo

US ro bid ade m/consul uerido

consul oCon1

Conselho Nacional de J ustiça h

8.2, A consulta aos cadastros acima será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sÓcio majoritário, por força do artigo 12 dalei n" 8.429, de,1992, que prevê, dentre aS SançÕes impostas

ãó-iÀspóhsauef pàta praiica de ató de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder

Público,inclusiveporintermêdiodepessoajuridicadaqualsejasÓciomajoritário;

Rua Floriano PeLxoío n'270, centro, cEP: 64.380-0 00, Emait: prefeiturabeneilitinos@gmail'com,

Telefone: (56) 3269-1482 - Beneditinos-Pl

6.15. Após o resultado do teste do software, se for aprovado, a pregoeira deverá proceder à abertura do
envelope de habilitação somente desse licitante. Se for reprovado no teste realizado, a proposta deverá
ser desclassificada e a pregoeira deverá examinar a oferta seguinte na ordem de classificação, conforme
o disposto no art.4o, inc. XVI da Lei n" 10.520/02.

L-rÀ
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8.2.1. Constatada a existência de sançâo, a pregoeira excluirá sumariamente do certame a licitante, por
falta de condiçáo de participação;

8.3. As licitantes, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar a
Documentação de Habilitação em 0í (uma) via, no Envelope no 02, devidamente fechado e rubricado no
fecho, identificado conforme o indicado no subitem 5.1, observada também a norma estabelecida no
subitem 5.5 deste Edital, contendo os seguintes documentos referêntes à:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores,

c) No caso de sociedade simples: inscriÇão do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas JurÍdicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicaÇão dos seus
administradores;

d) Decreto de autorizaÇão, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizaÇáo para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3.í. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentaÇão da segqlqte !Loq!.!rn94CçêS

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ);

b) Prova de inscriçáo no cadastro de conÍibuintes municipal, relativo ao domicÍlio ou sede do
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Previdência Social' mediante

apresentação da:

c.1)Certidão conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a

Tributos Federais, expediàa conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

(RFB) e pêla procuradoria-Geral da Fâzenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos

üibutários íederais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusivê aqueles

relativos à seguridade social, nos termos da Portaria conjunta no 1 .751, de 0211012014, do

Secretário da Éeceita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,

mediânte a apresentaçáo da:

d.í) Certidáo Negativa de Débitos Fiscaisi

d.2) Certidão Negativa de lnscrição de Débitos na Dívida Ativa'

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,

mediante a apresentação da:

e.í) Certidáo Negativa de Débitos Fiscais;

e.2) Certidão Negativa de lnscrição de Débitos na Dívida Ativa
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f) Prova de situaÇão regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atÍavés de
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a
apresentagão da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

8.3.3. Qualif
documentos

icação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentaçáo dos segr.rintes

8.3.3.1. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstraçôes contábeis do último êxercício social,
já exigíveis e apresentados na forme da lei, que comprovem a boa situaçáo Íinanceira
da licitante, vedada a sua substituiçáo por balancetes ou balanÇos provisórios, podendo
sêr atualizados por Índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta. O balanço patrimonial deverá estar assinado por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

a) Serão considerados aceitos como na Íorma da lei o balanço patrimonial e
demonstraçÕes contábeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diário Oficial ou;

a.2) Publicados em jornal de grande circulaçáo ou;

a.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicÍlio do licitante ou;

a.4) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa, na forma da lnstrução Normativa n" 11, de 05 de dezembro de
2013, do Departamento de Registro Empresarial e lntegração -DREl, acompanhada
obrigatoriamente dos Termos de AbertuÍa e de EnceÍramênto, dever;

b) As empresas constituídas no exerclcio em curso ou com menos de um exercÍcio deverâo
apresentar cópia do balanço de abertura ou côpia do livro diário contendo o balanço de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

c) O licitante que desejar apresentar o balanço patrimonial e demonstraçÕes contábeis por
meio de cópia do livro diário, o mesmo deverá apresentar o original para cotejo pela
Comissão Permanente de Licitaçáo;

d) A comprovação de boa situaçáo financeira da empresa licitante será demonstrada
através de índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujo resultado deverá
estar de acordo com os valores ali estabelecidos:

(LG) Liquidez Geral: lgual ou maior que 1 (um)
Ativo Circulante + Realizável a Lonqo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

(LC) Liquidez Corrente: lgual ou maior que 1 (um)
Ativo Circulante--,Passrvo urrculante

(SG) Solvência Geral: lgual ou maior que 1 (um)

5U= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Náo Circulante

e) O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência GeÍal e Liquidez Corrente deverá comprovar que
possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalenle a 10'/o (dez por cento) do

valor total estimado da contrataçáo;
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8,3,3.2. Certidâo Negativa de Falência ou Concordata (RecuperaÇâo Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de
preço, quando não vier expresso o prazo de validade.

rovada através de8.3.4. A QualificaÇão Técnica dos licitantes deverá seMql

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou pÍivado, comprovando que a
licitante EXECUTOU OU EXECUTA SERVIÇOS compatíveis em caracterÍsticas,
quantidade e prazo com o objeto da licitação;

a.1) O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu
CNPJ e endereÇo completo, devendo ser assinado por seus sÓcios, diretores,
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa
indicaÇão de seu nome completo e cargo/funÇão;

a.2) A pregoeira poderá, caso seja necessário, realizar diligências (artigo 43, § 30 da Lei

no 8.666/93) solicitando cópia(s) do(s) contrato(s), nota(s) Íiscal(is) ou outros
documentos correspondentes aos serviços descritos no atestado, aÍm de veriÍicar sua
autenticidade, bem como comprovar o êxito na execução dos trabalhos;

a.3) Não seráo acêitos atestados emitidos pelo licitante em seu prÓprio nome, nem
algum outro que não seja originado de contrataÇão.

b) O(s) atestado(s) apresentados que não cumprirem o disposto no sub item 8.3.4 e alíneas
não serão aceitos, ficando a licitante inabilitada.

83.5, Alvará de funcionamento, expedido pelo Município do domicilio ou sede do licitante, dentro do
prazo de vqlidade

o8.3.6. Declaraç ões para habilita

a. Cumprimento do disposto no inciso )«Xlll do aít.7' da Constituiçâo Federal: Declaraçâo assinada
peto representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso XXX|ll do artigo 7"

da ConstituiÇão Fedêral, na forma da Lei n" 9.854/99, conforme modelo no Anêxo Vl'

b) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2" do' 
artigo 3i da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme

modelo no Anexo Vll.

c) Declaração que a licitante expressa de total concordância com os Termos do Edital, assinada pelo. 
represeÀtante legal do licitante, conforme modelo no Anexo lX'

8.4. E de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntadâ de todos os documentos necessários à

habilitaÇão.

S.S.AdocumentaçãoapresentadaparafinsdehabilitaçãolaÍáparledosautosdoPÍocesso
Administrativo e não sêrá devolvida à licitante.

8.6. O número do cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da Proposta

ã" pêço e da Habilitaçáo deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer o

objeto áa presente licitação, observada as seguintes situaçÕes:

a) seráo aceitos regiskos de GNPJ de licitante matriz e filial com diferenÇas de nÚmeros de

documentos pertinentes á, cNo'. e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizaÇão do

recolhimento dessas contribuiçÕes;
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b) se a licitante for a matriz e a entregadora do objeto a filial, os documentos deveráo ser

aprêsentados em nome e com cNpJ da matriz e da fillal, simultaneamente, salvo os documentos
citados acima que em razáo da centralizaçáo e certidão conjunta deverão ser apresentados em
nomê e com CNPJ da matriz que abrangerão todas as suas filiais.

8.7. As dêclaraÇÕes e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pelo próprio
licitante, deverão conter data, identificaçâo e assinatura do titular da emprása ou do seu representante
legal.

8.8. Náo serâo aceitos "protocolos de entregâ" ou "solicitação de documentos,, em substituição aos
documentos requeridos no presente Edltal.

8.9. Náo serão aceitos documentos que contenham qualquer tipo de rasura.

8.10. Serão admitidas somente cópias legÍveis. As ilegÍveis não serão acatadas e consideradas como
náo apresentadas

8.11. A pregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar
necessário e tiver dÚvidas sobre as cópias apresentadas, mesmo que estas estejam autenticadas em
cartório ou por servidor da administração pública.

9'1. Declarada a abertura da sessâo pela pregoeira, após o recebimento dos envelopes e da
documentaçáo de credenciamento náo serão mais admitidos novos proponentes.

9.2. As licitantes deverão entregar os Envelopes no 1 e no 2, sendo que o Envelope contendo os
Documentos de Habilitação serão rubricados pela pregoeira, Equipe de Apoio e os representantes
credenciados das licitantes.

9.3. Após o ordenamento das propostas na ordem crescentê de pÍeÇo e a veÍificaÇáo sumária de sua
conformidade, serão selecionados para a fase de lances os licitantes que tenham apiesentado propostas
em valores superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preÇo.

9.4. Quando não forem identificadas, no mÍnimo, 03 (três) propostas escritas com preços em
conformidade com o definido no item anterior, a pregoeira selecionará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, conforme o disposto no artigo 40, inciso lX da lei
federcl 10.52012002.

9.5. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preços escritas e proclamadas, o
desempate será decidido por sorteio, para definir, entre as empresas empatadas, a ordem de
apresentaçáo dos Iances.

9.6' Verificando-se discordância entre o preÇo unitário e o total da proposta prevalecerá o primeiro,
sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valoÍes numéricos e os por extenso,
predominaráo os últimos, independentemente de consulta à ljcjtante.

9'7. A pregoeira, antes de iniciar a fase de lances, poderá definir o percentual ou vãlor mínimo de
diÍerenÇa entÍe os lances e tempo máximo para sua formulaçâo. A deÍinição tomada pela pregoeira
deverá constar em ata.

9.8. Os licitantes selecionados seráo convidados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a
partir do autor da proposta selecionada de maior preço, em ordem decrescente de valor, observadas as
seguintes normas estabelecidas no aíigo 40, inciso lX da lei Íederal 10.S2O|2OO2.

a) os lances serão verbais e anotados pela Equipe de Apoio, devendo o licitante somente
oÍerêcer lance infêrior ao último por ele ofertado;
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