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EDITAL

pneeÃo PRESENcTAL No oor/2oL9
Processo Administrativo no PP007.2019

A Prefeitura Municipal de Beneditinos - Estado do Piauí, através de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que se acha aberta, nesta unidade,
licitação na modalidade PREGÃo PRESENCIAL No oo7/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a aquisição de móveis e eletrodomésticos para equipar as escolas da rede municipal
de ensino, conforme constante no anexo l, que será regida pela Lei federal no 10.520, de 17 de
julho de 2OO2, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal
no 8.666, de 27 de junho de 1993 e alterações posteriores, mediante as condições
estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
LOCAL: Prefeitura Municipal de Beneditinos, Estado do PiauÍ. Sessão Pública do Pregão: Dia 22
de Maio de 2O19.
HORA:09:00 Horas.

o EDTTAL E SEUS AN&\OS PODERÃO SER ADQUTRTDOS NO PRÉDrc DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENED|TINOS, NO ENDEREçO À RUA FLORTANO PEIXOTO, 270, CENTRO, BENEDITINO$PAUÍ,
FONE (086)3269-1,48.2.

2- DOOBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de
móveis e eletrodomésticos para equipar as escolas da rede municipal de ensino, conforme
AND(O l, observadas as especificações ali estabelecidas, visando aquisições futuras por
estaAdministração.
2.2. As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração
pela aquisiçãototal.
2.3. Face ao disposto no art. 65, § 1o, da Lei no 8.666/93, em sua atual redação, as
quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscÍmos ou supressões de até 25o/o

(vinte e cinco por cento) do valor inicial constante daproposta.
2.4. Nenhuma pessoa física ou jurÍdica, ainda que credenciada por procuração legal, não
poderá representar mais de umaLicitante.
2.5. lntegra este Edital, todos os seusAnexos.

3- DAPARTICIPAçÃO

3.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste
Edital, sendo vedada à participaçãode:
3.1.1. consórcios;
3.1.2. empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ouMunicipal;
3.1.3. empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Beneditinos,
Estado do Piauí;

3.1.4. empresas com falência decretada ouconcordatária;
3.1.5. empresas das quais partÍcipe, seja a que título for, servidor público municipal da
Prefeitura de Beneditinos.
3.2. A participação na licitação
proponentes às condições desteEdita l.

importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
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3.3. Pela simples participação no presente processo licitatório, a empresa estará aceitando
todas as condições estabelecidas noedital.

4 -DOPREçO
4.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação
da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, conforme consumo mensal, a partir da data
de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de
liquidação epagamento.
4.2. Deverãoestarincluídasnopreço,todasasdespesasnecessáriasàentregadoobjetodestalicita

ção.
4.3. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do contrato,
admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico - financeiro inicial da ata,
nos termos da legislação que rege amatéria.
4.4. O reajustamento dos preÇos registrados somente será possÍvel se autorizado por

alteração das normas federais pertinentes à políticaeconômica.

5 - DAVALTDADE DOSPREçOS
5.1. Os preços contratados entre a Prefeitura Municipal de Beneditinos e a empresa
contratada, terá validade pelo período máximo de 72 (doze) meses, a partir da data de sua
publicação, podendo ser prorrogada na forma dalei.
5.2. Só será admitida a prorrogação da vigência do contrato nos termos do art. 57, § 4o, da
Lei n.o 8.666/93.

6- DOCREDENCIAMENTO

6.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de
qualquer envelope:

a) tratandose de representante leEal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações,
ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições
de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado de documento oficial
com foto;

b) tratandose de orocurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta
Credencial (AND(O ll), no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes a este Pregão;

b,1) Procuração por instrumento particular ou Carta Credencial (ANEXO ll) deverão
possuir firma reconhecida em cartório e estar acompanhadas de cópia do documento
que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea
il^tr.
d,

b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO ll)
deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, ser
firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social
ou estatuto de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua
representatividade.

c) Cópia da Cédula de ldentidade ou outro documento oficial que contenha foto do
representante (legal ou procurador) da empresa interessada;
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d) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídi NPJ;
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e) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado com emissão nos últimos 3O (trinta)
dias.

6.2 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório competente ou por qualquer
membro da Comissão, ou por publicação em órgão de lmprensa Oficial.

6.3 - A autenticação de cópias dos documentos necessários ao credenciamento poderá ser
realizada no ato da sessão pública, mediante a apresentação dos originais para confronto.

6.4 - Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de
um mesmo representante para mais de uma empresa.

6.5 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a licitante de participar da fase de lances, de negociar preços, de
declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão
pública do Pregão.

6.5.1 - Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

6.6 - O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os
atos neste Pregão (artigo 4o, inciso Vl, da Lei n."tO.52O/2OO2).
6.7 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada também a

comprovação de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente
para as empresas cadastradas como tais e que assim desejarem obter os benefícios da Lei

Com plementar 723 / 2006 e a lterações posteriores).
6.8 - Após o credenciamento, o Pregoeiro declarará a abertura da sessão e não mais serão
admitidos novos proponentes.

7- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DEC]ARAçOES E DOSENVELOPES

7.1 - Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, devídamente
credenciados, deverão a presenta r-se ao Pregoei ro:

7.1.7 - Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados
pertinentes (endereço, Cidade, Estado, C.E.P., e-mail, ponto de referência e telefone),
conforme modelo estabelecido no ANEXO lll deste Edital, bem como Certidão Negativa de
lnadimplência junto a Prefeitura Municipal de Beneditinos e apresentadas FORA dos
Envelopes exigidos no subitem 7.2;

7.7.2 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação para o presente
Pregão, conforme modelo estabelecido no ANEXO lll deste Edital, e apresentada FORA dos
Envelopes exigidos no subitem 7.2;

7.2 - 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de Preços e os Documentos de
Habilitação, devidamente fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo
em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da Razão Social da licitante,
os seguintes dizeres:

ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREçOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINO$PI.
PREGÃO PRESENCTAL No OOl2019
RAZ(O SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORARIO DAABERTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BEN EDITINO$PI.
PREGÃO PRESENCTAL NoOO72O19
NNZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORARIO DAABERTURA

8 - DOENVELOPE"A"PROPOSTADEPREçOS
8.1. OEnvelope"A"-PROPOSTADEPREçOSdeveráconteraPropostadepreçodolicitante.
8.1.1. A proposta deverá ser apresentada digitada, datada, rubricada e assinada, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, conforme especificações do Anexo l, contendo
oseguinte:
8.1.1.1. - nome, endereço, CNPJ e inscriçãoestadual;
8.1 .1 .2. - número do Pregão;
8.1.1.3. - descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações
descritas no Anexo I deste Edital, devendo conter a marca doproduto.
8.1.1.4. - preço unitário por item e total, em moeda corrente nacional, com até duas casas após
a vírgula, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preÇos propostos deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou índiretas, relacionadas com o fornecimento do
objeto da presentelicitação;
8.1 .1 .5. - prazo de validade da proposta de no mÍnimo 6Odias.
8.1 .1.6. - não será admitida cotaÇão superior à prevista nesteEdital.
8.1 .1 .7 . - o preço ofertado permanecerá fixo eirreajustável.
8.1.1.8. - conter a indicação de uma única marca e referência para cada item, sem prejuízo da
indicação de todas as características do produto cotado, com especificações claras e detalhadas,
inclusíve tipo, referência, observadas as especificações constantes no Anexo I desteEdital;
8.2. A Contratada ficará obrigada a fazer a entrega do objeto quando requisitada,
imediatamente à partir da relirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho/Contrato ou do
Ped ido deFornecimento;
8.3. Se na proposta a especificação estiver incompleta, esta será considerada igual à exigida
no presente Edital,obrigando-
seoproponenteàentregadeprodutoqueatendaemplen itudeàscondiçõesdoAnexol.
8.4. Caso o prazo de que trata o item 8.2 náo esteja expressamente indícado na proposta, o
mesmo será considerado como aceito para efeito dejulgamento.
8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja
com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe
modíficação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a
sa nar evidentes errosforma is.

9 -ENVELOPEB'DOCUMENTOSPARAHABI LITAÇÃO"
O Envelope "Documentos de Habilítação" deverá conter os documentos a seguir relacionados:
9.1. HABILITAÇÃOJURÍDrcA

9.L.7. Para Empresa lndividual: RegistroComercial;
L1.2. Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e
alterações subsequentes, devidamente registrados, de eleição de seus administradores,
emexercício;
9.1.3. Para Sociedade por Ações: lnscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de
documentos;
9.7.4. Para Sociedade Civil: lnscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das
pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria emexercício;
9.1.5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de

mento, expedido pelo órgão
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competente, quando a atividade assim oexígir.
9.1.6. No caso do item 6.1, terá que ser apresentado novamente o contrato social, para a
averiguação junto a Comissão, para fins dehabilitação.
9.2 REGUIÁRIDADEFISCAL - A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:

9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Minístérioda Fazenda
(cNPJ);
9.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através
da apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certídão Negativa
quanto a Dívida Ativa daUnião como também regularidade relativa à Seguridade Social - INSS,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituÍdos por lei.

9.2.3. Provaderegularidadeparacoma
Fazenda Estadua leM un ici pal,dodomicilioousededol icitante.
9.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
através do Certifícado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa EconômicaFederal.
9.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT.
9.3 - QUALTFTCAçÃOECONÔMTGFTNANCErRA
9.3.1. Certidão negatíva de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurÍdica e ou domicílio da pessoa física, com data não superior a 3 (três) meses da data
limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar dodocumento.
9.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado n?'ii:0"",3"([TLffit"#:"xxl?iffffi'""#1?3l"ixffiT;:x* 

admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;
Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa
em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa
apresente memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional
da Contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos do
último balanço do Exercício Financeiro, da seguinte forma:

. LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo I Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante

. SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

. LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

9.4. oUTRASCOMPROVAçÕES
941. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, conforme anexo V do presenteEdital.
9AZ Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 74 (catorze) anos (inciso }cC(lll do art
7" da Constituição Federal), conforme anexo Vl do presenteEdital, acompanhada da Certidão
Negativa de Débitos, emitida pela secretaria de inspeção do trabalho, nos termos da portaria
MTE no 1.42L, de t2 de setembro de 201,4.

943 Alvará de Funcionamento daLicitante, acompanhado das devidas certidões e declarações
que por ventura sejam necessárias à sua expedição.
9AA Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, expedida por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que a licitante fornece o material objeto desta licitação, com
reconhecimento de firma da assinatura do emitente.
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945 Apresentar consulta do detalhamento de sanções vigentes no Cadastro de Empresas
lnidôneas e Suspensas - CEIS - constando consulta pelo CNPJ e pelo CPF dos
sócios/empresário individual, obtido em http://www.portattransparencia.gov.brlsancoes/ceis;

946. Apresentar consulta do detalhamento de penalidades vigentes no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP - constando consulta pelo CNPJ e pelo CPF dos sócios/empresário
individual, obtido êfi't http:,Twww.portaltransparencia.gov.brlsancoes/cnep;

9.5. DrsposrçÕEs GERATS DAHABTLTTAçÃO

9.5.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos
itens 9.1 a9.4.
9.5.í.1. O licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não cumprÉlos, será
inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no Item ll desteEdital.
9.6. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a hipótese de saneamento
da documentação prevísta no item 10.18, bem como das hipóteses elencadas na Lei
Complementar n.o 723/2006, a qualserá devídamente analisada pelaComissão.

9.6.1. A não apresentaÇão da documentação exigida parahabilitação;
9.6.2. A apresentação de documentos com prazo de validadevencido;
9.6.3. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referente àfilial;
9.6.4. A substituição dos documentos exigídos para habilitação por protocolos de
req ueri mento de certidão;
9.6.5. O não cumprimento dos requisitos dehabilitação.
9.7. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, pelo
pregoeiro ou um dos membros da equipe de apoio, ou por publicação em órgão de imprensa
oficial, ou ainda, extraídos via internet (estes, deverão estarem autenticados pelo site emitente,
sob pena de inabilitação na falta da referida autenticação).
9.7 .1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
9.7.2. Os documentos poderão preferencialmente ser apresentados ordenadamente,
numerados sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar suaanálise.
9.8. A pequena ou micro empresa deverá apresentar toda a documentação exigida para
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma restrição ou esteja com a
validade vencida e, caso seja declarada vencedora, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias para saneamento do defeito.

10 DO PROCEDTMENTO DE JULGAMENTO E DAADJUDICAçÃO
10.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em particípar docertame.
LO.2. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro as
declarações exigidas no item 7.0 deste Edital, e em envelopes separados, a proposta de preços e
os docu mentos dehabi litação.
10.3. lniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes nocertame.
7O.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas aspropostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;10.5' No tocante aos preÇos, as propostas serão verificaãas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando- se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor daproposta.
10'6' serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
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demaislicitantes.
7O.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintescritérios:
a) Seleção da proposta de menor preÇo e das demais com preços até LOo/o (dez por cento)
superiores àquela;
b) Quando não Íorem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definídas na
alínea"a",opregoeiroclassificaráasmelhorespropostassu bseq uentes,atéomáximodetrês,paraq ue
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas escritas.
c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número del icitantes.

104. Para eÍeíto de seleção será considerado o menor prego global.
10.9. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate depreços.
10.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da
ordem delances.
!O.11, Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, com diferença de no mínimo dois dígitos do lanceanterior.
LO.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação delances.
10.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o ú ltimo preçoofertado.
t0.lL. A pequena ou micro empresa melhor classificada, dentro do intervalo percentual de até
5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, será convocada a, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar novaproposta.

10.15.0 pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução

do preço.
10.16. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,

decidindo motivadamente arespeito.
10.17. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que
será juntada aos autos por ocasião dojulgamento.
1 0.1 8. Consideradaaceitávelaofertademenorpreço,seráa bertooenvelopecontendoosdocumento
sde habilitação de seuautor.
10.19. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento dopregão.
10.20. A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devida mentej ustif icada.
10.21. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante seráinabilitada.
10.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto para o
qual apresentou proposta.
10.23. A adjudicação será reatizada gtobat.
10-24. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o
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pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta aceita, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto
deste Edital e seus Anexos.
10.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências
relevantes que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantespresentes.
10.26. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a proposta serádesclassificada.

11. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOSADMINISTRATIVOS

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condiçÕes do presente Pregão, serão
aplicadas as penalidades previstas no artigo 7o da Lei LO.52O/2O02, e nos artigos 86 e 87 da
Lei n.o 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida
sempre a ampla defesa e ocontraditório:
11.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente,
constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de Empenho, dirigida à autoridade
competente, até o 2o (segundo) día útil anterior à data prevista para o fornecimento domaterial;
11.1.2. Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sído apresentada, o contratado
sujeitar-se-á a multa nos seguintestermos:
1 - multa de tO% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do Contrato ou da
Nota de Empenho, conforme o caso e correção diária conforme abaixo:
a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor daetapa;
b) 0,66 o/o ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato, sem
prejuÍzo da sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o trigésimo dia de
atraso, será o Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, conforme ocaso;
11.1.3. pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à
contratada, sem prejuízos das demais, as seguintessanções:
1 -advertência;
2 - multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Nota deEmpenho;
3
decla raçãodeinidoneidadepara licitaroucontratarcomaAdministraçãoPúblicaenquantoperdu rarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, onde
caberá no prazo de 10 (dez)dias, contados da intimação do ato, pedido dereconsideração;
4 - Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da
primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de
crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como
Dívida Ativa do Município de Beneditinos e cobradojudicialmente;
5 - à licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar o Contrato, receber a Nota de
Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será
encaminhada, caracte rizando o descum primento da obrigação assu mida, será aplicada a multa
de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato/Nota de Empenho, podendo a Administração
convidar a aceitar o contrato/Nota de Empenho as demais licita ntes, na sua ordem de
classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições davencedora.
!1.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não ma ntiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôn eo ou cometer fraude fiscal, ficará impedído
de licitar e contratar com a União, Estados , Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado

itinos, pelo prazo de até cinco
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anos, sem prejuízo das multas prevista neste edital.

12. DORECURSO,
12.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra - razões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dosautos.
12.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e
o encaminhamento do processo à autoridade competente para ahomologação.
12.3. lnterposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devida mente i nformado à a utoridadecom petente.
12.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitantevencedora.
12.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
i nsuscetíveis dea proveita mento.

í3. DOCONTRATO
13.1. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, quando a
interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições
estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na
lei n." 8.666/93 e alterações subsequentes e nesteEdital.
13.2. O contrato terá vigência a partir da sua assinatura, até o recebimento definitivo do seu
objeto, admitida a prorrogação do contrato.
13.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir
da intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelaAdministração.

13.4. Farão parte integrante do contrato este Edital, seus anexos e a proposta apresentada
pela licitante vencedora.
13.5. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65
da Lei n.o 8.666/93 e suasalterações.
13.6. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os
desdobramentos dos artigos 79 e 80 da 1ei8.666/93.

'14. DOS PRAZOS, CONDTçÕeS e DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAçÃO E

oBRTGAçÃO DASPARTES.

14.1. CaberáaContratada;
74.1.7 Entregar o objeto desta licitação em estabelecimento situado na sede do município,
quantas vezes forem necessárias e conforme solicitação da Administração Municipal;
74.1.2. A entrega do objeto desta licitação vai correr por conta da Contratada, bem como as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento.
14.2. CaberáaoContratante;
14.2.1. Efetuar o pagamento conforme estipulado nesteEdital;
14.2.2. Receber e conferir oobjeto;
14.2.3. Recusar o objeto que não estiver de acordo com asespecificações;
14.2-4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelaContratada.

I

í5. DAS CONDTçôES DE RECEBTMENTO DOOBJETO

F ls.
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15.1. O objeto da presente licitação será recebido diariamente, conforme necessidade da
Prefeitura durante o período do contrato, contados da data da assinatura do
contratoad m i n istrativo.
15.1.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratantepoderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidadescabíveÍs;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidadescabíveis;

16. DAFORMADEPAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após e conforme consumo mensal
constatado, contados da a presentação da notafisca l/ f alura.
16.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentaçãoválida.
16.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar requerimento e
notafiscal/recibo.
16.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for ocaso).

16.5. Casohajamultaporinadimplementocontratual,seráadotadooseguinteprocedimento: l- a
multa será descontada do valor total do respectivo contrato;e
ll - se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento, responderá o contratado
pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

17. FONTE DERECURSOS

17 .1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente processo licitatório
correrá à conta de recursos consignados no orçamento municipal de 2019: Precatório do
FUNDEF e FPM, ICMS, RP e TRIBUTOS, num valor estimado R$ 226.011,67 (duzentos e vinte e
seis mil onze reais e sessenta e sete centavos), conforme Anexo I desseedital.

18. DASSANçÕES

18.1. Caso a licitante adjudicada não mantenha sua proposta, apresentada sem seriedade,
falhar ou fraudar no fornecimento dos itens licitados, comportarem-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será sancionado com o impedimento de contratar com
a Administração, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais sanções
prevístas na legislação, estando sujeita às seguintescominações:
a) Multa de 7Oo/o (dez por cento) do valor dacontratação;
b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Beneditinos, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,
enq uanto perdurarem osmotivos.
18.2 Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores, o pregoeiro poderá
desqualifica t a
licitanteoudesclassificarapropostadepreço,bemcomo,a PrefeituraM u nicipa ldeBeneditinos,poderár
escindir o Contrato, sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome
conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a
capacidade financeíra, técnica, jurídica ou de produção da licitante;
18.3 A multa por atraso na entrega do material, por culpa do fornecedor, será representada
por percentua
docontrato.

ldo valortotal contratado, não excedendo a lOo/o (dez por cento) do referido valor
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18.4. O valor da multa será automaticamente descontado da primeira parcela a que o licitante vir
a fazer jus, sem prévio aviso.

í9. oseosrçÕEscERArs
19.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas do pregão que, depois de lidas e aprovadas,
serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantespresentes;
19.1.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
na própria ata.
19.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo dalicitação.
19.2. A licitante deverá examinar nitidamente as disposições contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO submete o licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de
transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita
alegação de desconhecimento de qualquer pormenor;
19.2.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerão
às d isposições doprimeiro.
193. A Prefeitura Municipal de Beneditinos, reserva a si, o direito de revogar a presente
licitação por razões de interesse públíco ou anulá-la, no todo ou em parte por vício irreparável ou
ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA DE PREÇOS, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar
qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica
ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de
qualquernatureza;
19A. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução doprocesso;
19.5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
doPregão.
19.5.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos poderão ser solicitados,
preferencialmente, através de expediente protocolado, dirigido ao pregoeiro deste órgão, sito à
Rua Floriano Peixoto, no 27O, Centro, Beneditinos - Piauí, em horário comercial, de Segunda
aSexta-feira.
19.6. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste Edital, a
Prefeitura Municipal de Beneditinos declarará desclassificada convidando a segunda
classificada, e assim sucessivamente, nas condições do convocado, inclusive quanto ao preço,
ou, conforme o caso, revogar a licitação.
19.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da
proposta deverá a licitante, independente de comunicação formal da Prefeitura Municipal de
Beneditinos revalidar, por igual período, sua proposta comercial, sob pena de ser declarada
desistente do feitolicitatórío;
19.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitadas à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança dacontratação.
19.9. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas, serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes quedesejarem.
19.10. o resultado do presente certame será divulgado com a publicação no Jornal declarado
Oficial pela Prefeitura deBeneditinos.
19.11' Alé 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do Pregão, sendo que a petição será dirigida à autoridade subscritora doEdital.
19.12. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
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realização do certame.
19.13. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados à luz da Lei tO.52O/02 e Lei
n" 8.666/93, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios Gerais deDireito.

19.14. São partes integrantes desteEdital:
Anexo I - Especificação do Objeto com as Unidades e Quantidades.
Anexo ll - Carta Credencial.
Anexo lll - Declaração de Cumprimento de Habilitação.
Anexo lV - Minuta do Contrato;
Anexo V - Declaração de lnexistência de Fatos Supervenientes;
Anexo Vl - Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perígoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseisanos.

19.15. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordínar ao Foro da Comarca de
Beneditinos, Estado do Piauí, excluindo qualquer outro, por mais especial queseja.

19.16. Não será permitido durante a abertura e julgamento das propostas a utilização de
aparelhos celulares pelos licitantes dentro da sala delicitação.
19.17. Os itens não cotados e considerados desertos, a critério da Administração, poderão ser
dispensados com base no artigo 24, inciso V, da lei 8.666/93, desde que atendidas as condições
estabelecidas no referido artigo e seuinciso.

Beneditinos-Pl, 10 de Maio de 2019
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