EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL
MODALIDADE: Pregão Presencial
TIPO: Menor preço por item
EDITAL N°001/2018
PROCESSO N° 2018000052
REGIME DE EXECUÇÃO: Por item
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/01/2018
HORÁRIO: 09:00 horas.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Quirinópolis – Auditório da Prefeitura.
Regência:
1 - Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
2 - Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 15, § 4o
“A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições”.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Tecidos, Aviamentos e
Afins, para atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.
SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DIGITAIS E DOS ENVELOPES
DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.
Data: 17 de Janeiro de 2018
Horário:

09h (nove horas)

LOCAL: Prefeitura Municipal de Quirinópolis – Auditório da Prefeitura.
Pregoeira Oficial: Martha Aurélia Silva
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PREÂMBULO
A Senhora MARIA ZÉLIA TEODORO ALVES SILVA, Gestora Municipal; com a Comissão
de Licitação, por intermédio da PREGOEIRA OFICIAL, torna público para conhecimento
dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e
seus anexos, e de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente, pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços digital e os Documentos de Habilitação
definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro até às
09:00h (nove horas), do dia da abertura, na PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUIRINÓPOLIS.
2. DO OBJETO
2.1 A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual
Aquisição de Tecidos, Aviamentos e Afins, para atividades do Fundo Municipal de
Assistência Social, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I e Anexo II
que integra esse edital.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar desta licitação, as empresas que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes
na elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização
às licitantes pela realização de tais atos.

3.2 Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo 9 “DA
DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO”.
3.3 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
a) Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
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b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa
oficial, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição;
d) Estrangeiras que não funcionem no País;
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com
firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados
na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
Obs: Os documentos mencionados no Item 4.1 deverão ser apresentados em fotocópias
autenticadas ou fotocópias simples, para a devida autenticação pela Comissão de Licitação;
d) Declaração de Pleno Atendimento.
e) Comprovação do enquadramento legal como micro empresa ou empresa de pequeno
porte nos termos da LC 123/06, se for o caso. Apresentação de Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do
Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de
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22/05/2007) ou declaração da licitante em papel timbrado da empresa de que se enquadra
em uma dessas situações previstas no artigo 3° da Lei Complementar 123/06 ou outro
documento que comprove tal situação validada pela Junta Comercial.
Obs: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar
nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
prevista neste edital.
4.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4.3. A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representado, salvo autorização expressa da Pregoeira.
4.4. O credenciamento será realizado antes do início da sessão.
4.5.

Os

documentos

que

credenciam

o

representante

deverão

ser

entregues

separadamente do envelope de habilitação.
4.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.1 não implicará a
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de
manifestar-se das demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta
ou sanada a incorreção.
4.7. O licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO, firmada pelo responsável pela empresa,
de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para
realizar a entrega nos prazos e condições previstas e que se responsabiliza em substituir de
imediato, os produtos entregues em desacordo com o anexo dos produtos, por um outro de
melhor qualidade, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal e desde que
aprovado pelo MUNICÍPIO.
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reunião para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por uma Pregoeira, equipe de apoio e
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assessoria, em conformidade com este Edital e seus Anexos, na PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUIRINÓPOLIS, e se terá início às 09:00h do dia 17 de janeiro de 2018.
5.2. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo
em seu exterior, as seguintes informações:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
SRP No 001/2018
DATA ABERTURA: 17/01/2018
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J DO LICITANTE.
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
SRP No 001/2018
DATA ABERTURA: 17/01/2018
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J DO LICITANTE.
5.3. Inicialmente, será aberto a PROPOSTA DE PREÇOS IMPRESSA e, deverá
obedecer a sequência da PLANILHA ELETRÔNICA gerada pelo sistema, logo após, o
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.4. Os documentos apresentados pelas licitantes nas propostas de preços e nos
documentos de habilitação, quando redigidos em língua estrangeira, só terão validade
quando acompanhados da respectiva tradução realizada por tradutor juramentado ou
consularizado.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. Do envelope deverá ser apresentada declaração de que cumpre todas as
exigências de habilitação e de que não existe fato superveniente impeditivo
de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, salvo se declarado;
6.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em arquivo digital (PLANILHA
ELETRÔNICA – Anexo II.B) gerada pelo sistema PRODATA, que está disponível para
exportar e ser convertido pelo sistema de informática da prefeitura municipal (PRODATA
COMPRA) e salvar em Pen Drive ou CD regravável os quais ficarão anexados ao
processo e apresentá-la juntamente com a proposta impressa (Anexo I.A) . E as mídeas
(CD ou Pen Drive) deverão estar dentro do envelope de proposta, caso o licitante não
apresente as mesmas em conformidade será desclassificado.
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6.2.1. A proposta deve possuir descrição do objeto, marca, quantidades e valores de cada
item, preferencialmente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a
expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou
entrelinhas, devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo
representante legal da licitante.
6.2.2. Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para a avaliação técnica
pretendida, poderá ser solicitada pelo pregoeiro e pela equipe de apoio a apresentação de
documentos complementares.
6.2.3. A empresa que não tiver o seu equipamento de acordo com as especificações
técnicas do objeto licitado, bem como não apresentar a documentação referente ao seu
equipamento conforme previsto no item 6.3. ou apresentá-la fora do prazo estipulado será
desclassificada do pregão.
6.2.4. Não serão admitidos consórcios.
6.2.5. Os documentos referentes ao item 6.3. deveram ser entregues após os lances de
cada item, apenas pelo vencedor.
6.2.6. Razão social da licitante, no

do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, se possível,

endereço eletrônico (e-mail), no da conta corrente, agência e respectivo Banco;
6.2.7. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação;
6.2.8. Preço unitário e o preço total do item em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sendo que apenas o preço total da proposta será indicado em algarismos e por
extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e
totais, serão considerados os primeiros;
6.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
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6.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por
caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais;

6.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, devendo sempre oferecer o objeto de
1ª linha de Qualidade.
6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências
do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
6.7. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexeqüíveis
ou excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores aos praticados no
mercado, observadas as regras do artigo 48 da lei 8.666/93;
6.8. A Pregoeira considerará como formal erros de somatórios e outros aspectos que
beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.
7. DA ENTREGA
7.1. O objeto desta licitação será entregue, de acordo com Nota de Empenho e Ordem de
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, conforme necessidade do Município.
7.2. As mercadorias deverão ser entregues diariamente, de acordo com as necessidades
do setor competente, por não possuir depósito para estocagem dos produtos.
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Para fins de julgamento das propostas, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio levarão em
conta o critério de menor preço por item;
8.2. Aberta à sessão, proceder-se à sua imediata abertura e verificação da conformidade
das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital;
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8.2.1. A análise das propostas quanto às especificações dos produtos ofertados será
realizada pela equipe técnica nomeada pelo Município, sempre que a Comissão de
Pregão entender necessário.
8.3. Será classificada pela Pregoeira, a licitante que apresentar a proposta de menor
preço por item.
8.4. As licitantes classificadas participarão da disputa por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes legais;
8.5. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial,
a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais,
em ordem decrescente de valor;
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes neste Edital.
8.8. Os casos de preços em que incontestavelmente tiver ocorrido equívoco, a Comissão
decidirá a respeito.
8.9. Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para o fornecimento.
8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada às propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.11. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a
classificação final dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando
aplicável, a Lei Complementar nº123/2006.
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8.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
8.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.14. Nas situações previstas nos subitens acima, a pregoeira poderá negociar diretamente
com o proponente para que seja obtido preço melhor.
8.15. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão,
para a análise prévia que se fizer necessária. Será interrompida, ainda, em caso de não
conclusão da fase de lances, a qual seguirá no primeiro dia útil imediatamente posterior.
8.16. No caso da sessão do Pregão, excepcionalmente, vir a ser suspensa antes de
cumpridas todas as suas fases, os envelopes devidamente rubricados no fecho ficarão sob
a guarda da Pregoeira, e serão exibidos ainda lacrados e com as rubricas dos participantes
na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos;
9. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
9.1

Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos

relativos a seguir elencados, que deverão ser apresentados na sessão pública;
a) habilitação jurídica;
b) regularidade fiscal.
9.1.1. A habilitação jurídica e regularidade fiscal serão comprovadas mediante consulta online no cadastro do Órgão expedidor do respectivo documento, em plena validade, não
eximindo a licitante de apresentar tais documentos no Envelope de Habilitação.
9.2.

As

empresas

licitantes

deverão

apresentar

os

documentos

abaixo

relacionados, em plena validade:
9.2.1 - REGULARIDADE FISCAL
a) - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) - prova de regularidade junto a Secretaria da Receita Federal (SRF) e prova de
regularidade junto a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN);
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c) - certidão de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova
equivalente, na forma da lei;
d) - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
e) – prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
f) prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
g) - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) site www.tst.jus.br/certidão
9.2.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial: No caso de Empresa individual deverá o licitante apresentar
Registro Comercial, devidamente inscrito na Junta Comercial.
b) Ato Constitutivo: Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na
Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser
apresentado acompanhado de ata de eleição de seus administradores.
c) Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
d) Decreto de Autorização: Quando tratar-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País.
9.2.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentar no mínimo, 01(um) atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em papel timbrado do emitente, contendo informações
que comprovem a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes em
características e quantidades com a prestação do objeto licitado, onde figure a
identificação e a função de quem o emitiu, claramente identificados; devendo
indicar obrigatoriamente os prazos das atividades executadas ou em execução pela
licitante;
9.2.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e de execução patrimonial;
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da proponente,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
c) A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada
com base no balanço apresentado, o qual deverá apresentar resultado igual ou
superior a 1 e deverá ser formulada, formalizada e apresentada pela empresa
proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional registrado no
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Conselho

de

Contabilidade,

aferida

mediante

índices

e

fórmulas

abaixo

especificadas:


ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1



ILC = (AC) / (PC) ≥ 1



ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1



Onde:



ILG = índice de liquidez geral



ILC = índice de liquidez corrente



ISG = índice de solvência geral



AT = ativo total



AC = ativo circulante



RLP = realizável em longo prazo



PC = passivo circulante



ELP = exigível em longo prazo



PL = patrimônio líquido

9.3. Os licitantes deverão anexar no Envelope de Habilitação, em forma de
declaração, sob as penalidades cabíveis, a documentação complementar de que:
Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
Não existe, em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigentes de Órgão do
Município de Quirinópolis, consoante dispõe o inciso III do art. 9° da Lei
8.666/93;
Não há fato superveniente ou impeditivo à habilitação ou à contratação, na forma
do § 2° do art. 32 da Lei 8.666/93.
Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art.
7º, 003III, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93.
9.4. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope os documentos específicos
para a participação nesta licitação, devendo ser entregues numerados e de preferência
sequencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes;
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9.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação:
Deverão estar em nome da matriz, se a licitante for a matriz; ou deverão estar em nome
da filial, se a licitante for a filial exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
9.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em
cópia legível autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou
em cópias simples legíveis, desde que apresentadas na sessão as originais para conferência
pelo Pregoeiro, sendo que estas não deverão estar no interior do envelope, ressalvada as
hipóteses da apresentação de documentos expedidos pela internet (desde que possibilite a
averiguação completa pela Pregoeira);
9.7. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver dúvida e julgar necessário;
9.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
9.9. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará a proponente
inabilitada, ressalvados os casos que se configurarem meras falhas formais, que serão
dirimidas pela Comissão;
9.10. Poderá a Pregoeira declarar qualquer fato formal, desde que não implique
desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo
também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive,
estabelecer um prazo máximo de 02 (dois) dias corridos para a solução;
9.11. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a Pregoeira
considerará a proponente inabilitada e prosseguirá a sessão;
9.12. A devolução dos envelopes de habilitação das licitantes não vencedoras será
efetuado tão logo esgotado o prazo de interposição de recurso por parte das licitantes.
9.13. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos a Pregoeira considerará o proponente
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inabilitado,

salvo

as

situações

que

ensejarem

a

aplicação

do

disposto

na

Lei

Complementar nº. 123/2006.
9.14. Somente serão retidos os documentos do(s) licitante(s) vencedor(es), havendo a
possibilidade de retenção para casos de recursos administrativos, desde que implicados na
questão.
9.15. Aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, ficara sujeito, nos termos do artigo 299 do Código Penal, a pena de reclusão, de
um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e de reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º
da Lei Federal nº. 10.520/02.
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Em prazo não inferior a 03 (três) dias anterior à data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
presente edital, sendo protocolado somente fisicamente na sede da prefeitura municipal de
Quirinópolis-GO.
10.2. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro
horas);
10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, desde que altere a proposta;
10.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando
assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no
artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.
10.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de
06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93.
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11. DOS RECURSOS
11.1.

Declarado

o

vencedor,

qualquer

licitante

poderá

manifestar

imediata

e

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2. A alegação de preço inexequível por parte de uma das licitantes com relação à
proposta de preços de outra licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não
conhecimento do recurso interposto;
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
11.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará à invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.
11.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
Prefeitura Municipal de Quirinópolis.
12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Pregoeira,
convocará o licitante vencedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito de Registro.
12.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses,
sendo que durante este período o licitante vencedor deverá manter as condições de
habilitação exigidas na licitação.
12.3. À Ata de Registro de Preços resultante da presente licitação poderão aderir outros
órgãos, entidades do município, ou outros entes de federação, desde que assim o
manifestem. No entanto o resultado não obriga os Órgãos/Entidades, a firmarem
contratações, podendo ocorrer licitações específicas e distintas para aquisição do(s)
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objeto(s) licitados, obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do
registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
12.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados e ficarão
disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
12.5. A Pregoeira convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de
mercado.
12.5.1. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido.
12.5.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época
do registro – equação econômico-financeira.
12.5.2.1. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Quirinópolis.
12.6. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Prefeitura, poderá
convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de
Registro de Preços ou parte dela.
12.7. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Prefeitura Municipal de Quirinópolis.
13. DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pela Pregoeira, ficará sujeita à
homologação do Ordenador de Despesa.
13.2. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar
nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo
de 48:00h (quarenta e oito horas), contados da notificação realizada na audiência
pública do Pregão;
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13.3. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar
com a documentação obrigatória com validade perante, à Fazenda Federal, à Seguridade
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
13.4. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do
licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para
fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) Pregoeiro (a)
examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.
14. OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
14.1. Após a homologação da licitação, retirar a Nota de Empenho no prazo de 03 (três)
dias, contados do recebimento da convocação formal;
14.2. Entregar os produtos homologados e adjudicados após o recebimento da Ordem de
Fornecimento e Nota de Empenho, acompanhado de Nota Fiscal com especificação e
quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado no ANEXO I deste edital;
14.2.1 A Secretaria, tão logo receba os produtos licitados e requisitados, procederá a
conferência, sendo esse recebimento de caráter provisório;
14.3. Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem
como qualidade e quantidade, de acordo com o Edital, sendo que o prazo para conferência
e eventual troca do material por parte do MUNICIPIO será de 03 (três) dias, a contar do
recebimento provisório, estipulado nos itens 14.2.1. e 15.1.2, e somente após o
recebimento definitivo, a nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento;
14.4. O contratado se compromete a substituir, às suas expensas, no prazo de 03 (três)
dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as
especificações deste Edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente
vício de qualidade;
14.5. O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem éticoprofissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei
nº 8.666/93;
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14.6. A adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto desta licitação em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes dos materiais
fornecidos;
14.7. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser
resultantes de acordo entre as partes.
14.8. Se a licitante vencedora recusar-se a retirar/assinar o contrato, sem justificativa
formalmente aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às
penalidades dispostas neste Edital.
14.9. A assinatura do contrato não gera obrigação de fornecimento dos objetos desta
licitação, devendo esta ser precedida de ordem de fornecimento especificando objeto,
quantidade e valor.
14.10. Se a licitante vencedora injustificadamente ou se não apresentar situação regular
no ato da feitura da nota de empenho, a sessão será retomada e os demais licitantes serão
chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas
ofertas, observado que a pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor,
sujeitando-se o desistente às penalidades constantes neste Edital.
14.10.1. Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será
retomada na fase em que ocorreu a adjudicação do então vencedor.
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1. Receber os produtos adjudicados, de forma parcelada, nos termos, prazos,
quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;
15.1.1. Os produtos serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses:
a) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado no
ANEXO I deste Edital;
b) Entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios do Anexo I
deste Edital;
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c) Apresentem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso.
15.1.2. O recebimento provisório dar-se-á em local indicado pelo Município, no ato da
entrega dos produtos e da Nota Fiscal pela adjudicatária, para efeito de posterior
verificação da conformidade dos mesmos com as especificações.
15.1.3. O recebimento provisório do produto adjudicado não implica sua aceitação.
15.1.3.1. O recebimento definitivo dar-se-á pela Secretaria requerente, após a verificação
do cumprimento das especificações dos produtos (conformidade, especificação, bem como
qualidade e quantidade, de acordo com o Edital), nos termos deste Edital e seus anexos e
da proposta adjudicatária, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento
provisório.
15.1.4 Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa,
em duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente
entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado na
proposta da adjudicatária e o constante na Nota de Empenho, no prazo de até 10 (dez)
dias, através de ordem bancária, devendo para isto ser indicada à agência, localidade e
número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento da nota
fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade da contratada.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital,
sujeita à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93,
incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02 % (dois por cento);
b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 04 % (quatro por
cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11 o (décimo primeiro)
dia de atraso.
16.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de Quirinópolis poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;
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16.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se
não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla
defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:
16.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
16.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com
o Município de Quirinópolis, por prazo de até 02 (dois) anos, e,
16.3.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal.
16.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o
caso, o Município de Quirinópolis solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na
forma da lei;
16.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a
contratada não tenha nenhum valor a receber deste Órgão, ser-lhe-á concedido o prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao
departamento competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo,
ainda proceder à cobrança judicial da multa;
16.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de
Quirinópolis.
16.7. Se a CONTRATADA não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da intimação por parte do Município de Quirinópolis o respectivo valor
será descontado dos créditos que por ventura possuir junto ao Município, e, se estes não
forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa;
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16.8. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse
prazo encaminha-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro
do mesmo prazo.
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta
dos recursos específicos consignados no orçamento a seguir:
-17.1701.08.244.0028.2092 – Programa Social IGD/PBS FNAS
339030. - Material de Consumo
- 17.1701.08.244.0028.2062 – Implantação e Manutenção das Ações de Assistência Social.
339030. - Material de Consumo
18. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
18.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, as
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
18.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o
vencedor do certame não suspenderá o prazo supra citado.
18.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 18.1.1.,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar
para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
contratação, ou revogar a licitação.
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18.3. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa
de pequeno porte.
18.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
18.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
18.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 18.4.1., serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 18.3., na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
18.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
18.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
18.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
18.4.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que
trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos
de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do
art. 3º da LC 123/2006.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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19.1. Após os procedimentos licitatórios, a licitante vencedora será convocada para
assinatura da Ata de Registro de Preços e posteriormente, o processo será encaminhado ao
Gestor da Pasta para a devida homologação;
19.2. É facultada a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública;
19.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação
por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;
19.3.1. A anulação do procedimento induz à do contrato;
19.3.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato;
19.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta e o Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
19.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
19.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local
que será noticiado para o primeiro dia útil subseqüente, em horário e local aqui
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;
19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Quirinópolis.
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19.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO;
19.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
19.10.

Qualquer

pedido

de

esclarecimento

em

relação

a

eventuais

dúvidas

na

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, até 02 (dois) dias
úteis antes da data de abertura do PREGÃO/REGISTRO DE PREÇOS, por escrito, ao
Pregoeiro, devendo ser protocolizada através do representante legal da empresa solicitante
no Serviço de Protocolo, situado na sede da Prefeitura Municipal de Quirinópolis.
19.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
19.12. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei
8.666/93.
19.13. Poderá o pregoeiro no interesse da administração revelar omissões puramente
formais, desde que:
19.13.1. Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação;
19.13.2. Possam ser sanadas, no prazo determinado pelo Pregoeiro;
19.14. A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação;
19.15. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Pregoeira e as
licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio,
sendo-lhes facultado esse direito;
19.16. Deverão as licitantes participantes permanecer no recinto da sessão pública até o
término da mesma para a assinatura da ata.
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19.17. - Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II.A – Modelo de Proposta;
Anexo II.B – PLANILHA ELETRÔNICA;
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento ao edital;
Anexo IV – Modelo de Declaração Requisitos de Habilitação;
Anexo V – Modelo de Declaração de Empregador;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Atestado Técnico-Operacional;
Anexo VII – Modelo da Ata;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Diferenciado ME EPP;
Anexo IX – Modelo de Declaração de Disponibilidade e Entrega.
19.18 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Quirinópolis - GO.
Quirinópolis – GO, 04 de Janeiro de 2018.

MARTHA AURÉLIA SILVA
Pregoeira
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