
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PHDRO D0 PIAUI
CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N - Centro
CEP: 64.430-000 - Sao Pedro do Piaui

Fone:  (86) 3280-1549

EDITAL DE  LICITACAO

PREGAO PRESENCIAL N° 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2019

®

MODALIDADE:  PREGAO PRESENCIAL N° 001/2019-PMSPP
FINALIDADE: Aquisicao de UNIDADE M6VEL DE SAUDE,  Para Atender aos
Programas Desenvolvidos pela Seci.etaria Municipal de Assistencia Social.
DATA DA REALIZAeAO: 21  de janeiro de 2019.
HORARIO: 08:00 (oito) horas.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  DO  PIAui -Pl,  por meio de seu
Pregoeiro  e  Equipe  de Apoio,  designados  pela  Portaria  n° 011  de  19  de janeiro
de 2019,  conforme documento contido no  processo administrativo, torna  pi]blico

que,  de acordo com  a  Lei  Federal  N.a  10.520 de  17.07.2002,  Decretos  Federais
n.° 5.450/05  e  5.504/05  e,  subsidiariamente,  Lei  Federal  n.a 8.666/93  com  suas
alterae6es, e, ainda regulamentaeao local, nos termos deste edital e seus anexos,
realizara,  as  08:00  (oito)  horas  no  dia  21   de  janeiro  de  2019,  na  sala  da
Comissao  Permanente  de  Licitae6es  da  Prefeitura  Municipal  de  Sao  Pedro  do
Piaui -Pl,  situada na Av.  Presidente Vargas, S/N -Centro / Sao Pedro do Piaui
-Pl,  a  sessao  de  abertura  do  procedimento  licitat6rio  na  modalidade  PREGAO

PRESENCIAL,  tipo  MENOR  PRECO  POR  ITEM,  ADJUDICACAO  POR  ITEM,
conforme   disposto   mos   Anexos   correspondentes,   para   Aquisieao   de
UNIDADE M6VEL DE SAUDE,  Para Atender aos  Programas  Desenvolvidos
pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, na forma abaixo:

RETIRADA DO  EDITAL

A c6pia  deste  edital  e  seus  anexos  estarao  a  disposieao  dos  interessados  na
sede da  Prefeitura  Municipal  de  SAO  PEDRO  D0  PIAui -  Pl,  o qual  pode ser
adquirido  no endereeo  indicado neste edital,  atravds do
na plataforma Licitag6es Web, ou pelo e-mail: col.Dmaal

sitio www.tce.

lNFORMAC6ES:
ENDERECO: Av.  Presidente Vargas, S/N -Centro / Sao Pedro do Piaui -Pl.
HORARIO DE ATENDIMENTO:  segunda a sexta-feira, de 08:00 as  13:30 horas

CApiTULO I -DO OBJETO:

1.1  -Esta  licitagao  tern  por  objeto  Aquisigao  de  UNIDADE  MOVEL  DE  SAUDE,
Para   Atender   aos    Programas    Desenvolvidos    pela    Secretaria    Municipal    de
Assistencia Social.
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Obs. 1 :  Devefao concorrer empresas concessionarias de veiculos, mos termos
do art 2°,11, c/c arL 3°,I, da Lei n° 6.729, de 28 de novembro de 1979, para o qual
deverao  prestar assjstencia tecnica,  inclusive  quanto  ao seu  atendimento  ou
rovjedo, gE±.alnda, ®|nprL®eas do vonda a modrflcacdo v®lculaL

Obs.   2:   LICITACAO   EXCLUSIVA   PARA   MICROEMPRESAS,   EMPRESAS   DE
PEQUENO PORTE OU MICROEIVIPREENDEDOR INDIVIDUAL -MEl, ELESDE QU_E

|#jE:Ni;¥¥i%gIca:AELL%MiijA:§:E:§i§jg:Ii§|iE:i[3i/;C::3I¥¥ioDa:EDii!ii§:Iiin£
8.538/2014, que a regulamenta. Vlsando ao cumprimento do art. 48, § 3°, da Lei
Complementar  n°  123/2006,  alterada  pela  Lei  Complementar  n°  147/2014,  e,
notadamente, a  promoeao do desenvolvimento econ6mico e social  no ambito
municipal  e  regional,  a  ampliagao  da  eficiencia  das  politicas  pdblicas  e  o
incentivo  a  inovacao  tecnol6gica  das  microempresas,  empresas  de  pequeno
porte  ou  microempreendedores  individuais,  fica  estabelecida  a  prioridade  de
contratacao  para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porfe se_diadg±

_¥:###,:££#:£#!:#.#:i;:T:#.#:I:::i
mat6ria.  Por empresas  sediadas  no  local,  entendemtse  aquelas  situadas  em
todo o p®rimotro (ELrbano a rura» do munlcfDlo do Aqua Branca-PI. As ompresae
que  estao  sediadas  fora  do  perimetro  urbano  ou  rural  do  municipio  de  Sao
Pedro do Piaui-Pl serao consideradas de sede regional.

Of
ApiTULO  11 -DA PARTICIPACAO:

1 -Poderao  participar  do  certame  todos  os  interessados,  pessoas  juridicas
}rtencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto da contrataeao, conforme
Ida  caso,  que  preencherem  as  condie6es  de  credenciamento  e  habilitaeao,

disposto   neste   Edital,   que   estejam   ou   nao   cadastrados   e   habilitados
paroialmente  no  Cadastro  da  Prefeitura  Municipal  de  Sao  Pedro  do  Piaui,  ou
apresentar documentaeao regular no ato do oredenciamento e habilitacao.
2.1.1  -As empresas que oDtarem por participar do presente Pregao, mediante o
cadastramento  citado  no  item  2.1,  acima,  deverao  iniciar  seu  cadastro junto  a
CPL, em ate 24 (vinte e quatro) horas antes do certame, mediante a inclusao das
informag6es basicas relativas a constituigao, localizagao e identificacao societaria
da empresa ou pessoa fisica, al6m dos documentos elencados nos arts. 27 a 31
da  Lei  n° 8.666/93,  desde  que  compativeis com  a  documentagao cle  habilitagao
do  presente  Edital,  a  qual  validara  os  documentos  apresentados,  bern  como,
verifiicara   a   autenticidade   de   toda   a   documentagao   exigida   e   apresentada.
Documentos em c6pia deverao ser apresentados com originais para autenticagao
ou mediante autenticagao cartofaria.

U
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2.2-   I.starao   impedidos   de   participar   de   qualquer   fase   do   procedimento,
interessados que se enquadre em uma ou mais das situag6es a seguir:
a)Empresas  que  se  encontre  em   processo  falencia,   concurso  de  credores,
dissolugao,  liquidaeao,  empresas estrangeiras que  nao funcionem  e  nem  sejam
estabelecidas  no  Estado,  nem  aquelas  que  tenham  sido  declarados  inid6neos

para licitar ou contratar com a Administraeao Pdblica ou  punidos com suspensao
do   direito   de   licitar   e   contratar  com   qualquer  6rgao   ou   ente   integrante   da
Administraeao.
b) Empresas  cujos  s6cios,  diretores,   representantes  legais  e/ou  responsaveis
tecnicos, membros de conselho t6cnico, consultivo, deliberativo ou administrativo,
sejam    funcionarios,     conselheiros,     inspetores,     diretores,     empregados    ou
ocupantes de cargos comissionados no Estado do Piaui.
c)Empresas   em   regime   cons6rcio   e/ou   sejam   controladoras,   coligadas   ou
subsidiarias entre si,  ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituigao.
d)Pessoa fisica, mesmo que em grupo.
e)Empresa que conste na consulta ao CADASTRO NACIONAL DE  EMPRESAS
INIDONEAS  E  SUSPENSAS/CGU  disponivel  no  sitio  Portal  Transparencia  da
Controladoria  Geral  da  Uniao  (CGU)  -  Portaria  CGu-  Controladoria  Geral  da
Uniao n° 516, de 15/03/2010 combinada com o Ac6rdao 1793/2011 -Plenario, ao
CADASTRO  NACIONAL  DE  EMPRESAS  PUNIDAS,  disponivel  no  sitio  Portal
Transparencia    da    Controladoria    Geral    da    Uniao    (CGU),    ao    CADASTRO
NACIONAL    DE    CONDENACOES    CivEIS    POR   ATO    DE    IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, disponivel no Portal do Conselho Nacional de  Justiea (CNJ),
na  LISTA  DE  INIDONEOS  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA  UNIAO,  disponivel
no sitio do Tribunal de Contas da Uniao (TCU) e na LISTA DOS  IMPEDIDOS  DE
CONTRATAR  COM  0  PODER  PUBLICO,   disponivel   no  sitio  do  Tribunal  de
Contas do Estado do Piaui (TCE-Pl) e, se domiciliada em outra esfera federativa,
tambem  na  lista dos inid6neos e/ou impedidos de contratar com o poder pdblico,
da(s)  respectiva(s) esfera(s) de governo a que  pertencem  (Tribunais  de Contas
Estaduais  e,  caso  haja,  tambem  dos  Tribunais  de  Contas  Municipais),  devendo
apresentar  os  termos   da   consulta   no   ato  do   credenciamento,   para  fins   de
verificaeao de sua autenticidade pelo pregoeiro.

2.3-Pela simples participa9ao nesta licitaeao a Empresa estara aceitando
as  condie6es estabelecidas no Edital.

toda#

CApiTULO Ill -DO CREDENCIAMENTO:

3.1-Para o oredenciamento deverao ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se  de reDresentante leaal:  o estatuto  social,  contrato social  ou  outro
instrumento de registro comercfal, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se
de sociedades civis,  o ato constitutivo registrado no Cart6rio de  Registro Civil de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAui
CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, SIN - Centro
CEP: 64.430-000 - Sao Pedro do Piaui

Fone:  (86) 3280-1549
Pessoas Juridicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigag6es em decorrencie da  investidura,  devendo, ainda,  no ato de
entrega  dos  envelopes,  identificar-se exibindo a  c6pia acompanhada  do original
ou  autenticada  da  Carteira  de  ldentl.dade  ou  outro  documento  equivalente  de
identificagao com foto;
b) tratando-se de Drocurador:  a  proouragao  por instrumento  ptlblico ou  partioular

(desde que reconhecido firma),  da qual constem  poderes especificos para atuar
junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a praticar atos alusivos a esta
licitacao,  em todas as suas etapas,  ate o  sou julgamento final, formular lances,
negociar  preeo,   interpor  recursos  e  desistir  de   sua   interposieao,   rubricar  as
PROPOSTAS     DE     PREQOS     e     os     DOCUMENTOS     DE     HABILITA9AO,
apresentadas  pelos  demais  licitantes  propenentes,  assinarem  atas  ou  outros
documentos  licitat6rios,  renunciar,  praticar quaisquer outros  atos  que  sejam  de  u
interesse   do    licitante    e   todos    os    demais    atos    pertinentes    ao    cerfame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alinea "a", que
comprove os poderes do mandante para a outorga, inclusive se for microempresa (ME) e
empresa de pequeno porte (EPP), para ofertar nova proposta, quando for o caso.
A falta  do  comprovante  e  dos  poderes  para  representar ou  sua  representacao
defeituosa nao inabilita o licitante,  mas impede a atuaeao do representante;
c)Apresentar termos de consulta que comprove a idoneidade da empresa licitante (item 2.2,

"e„).

d)Nao havera credenciamento no caso de apresentagao de  lnstrumento pl]blico
de procuragao ou jnstrumento particular sem poderes especificos dentre os indicados
na alinea "b",  inclusive se for  microempresa  (ME)  e  empresa  de  pequeno  porte

(EPP), para ofertar nova proposta, quando for o caso.
3.2-Os interessados ou seus representantes apresentarao declaracao. fora dos
envelopes,   dando   ciencia   de   que   oumprem   plenamente   os   requisitos   de  u
habilitagao  e  entregafao  os  envelopes  contendo  a  indicagao  do  objeto  e  dos

preaps   oferecidos,   procedendo-se   sua   aberfura   em   conformidade   com   o
estabelecido na sessao.
3.3-0  represenfante legal e/ou  proourador devera  identificar-se exibindo c6pia
de documento oficjal de identificagao que contenha foto, acompanhado da original

para conferencia, ou c6pia autenticada em Cart6rio.

3.4-    Sera    admitido    apenas    01(urn)    representante    para    cada    licitante
credenciada,   e   cada   representante   s6   podera   representar   uma   empresa,
preservada  a  opgao  por urn ou  mais laborat6rios, podendo o mesmo ser substituido para
Ofeito de participaeao  na  Sessao,  desde que conste da  Proouraeao,  inclusive,  com  os mesmes

poderes.
3.5-A ausencia de credenciamento do licitante ou a representagao defeituosa da
empresa  nao  excluira  o  licitante  de  participar  do  certame,  mas  o  impedifa  de
formular lances e representar a empresa para todos os fins.
3.6-  lniciada  a  sessao  publica  de  oredenciamento  do  pregao  com  a  entrega  da

documentagao de
credenciamento  e  dos  envelopes  n°  01   e  n°  02,  nao  serao  admitidos  novos
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licitantes, nem retardatarios, bern como nao cabe a desistencia da proposta, nao
sendo    admitida,     sob    qualquer    hip6tese,     complementagao     posterior    de
documentos  em  nenhuma  fase  deste  certame  (credenciamento,  propostas  e
habilitacao).

3.7 -As microempresas e as empresas de pequeno porte,  nos termos do art. 72
da  Lei  Complementar  n°  123/06  e  devido  a  necessidade  de  identificagao  pela
Pregoeiro,  deverao  credenciar-se acrescidas das express6es "ME" ou "EPP" a  sua
fiirma ou denom.inapao e  apresen\ar  a  DECLARACAO  DE  ENQUADRAMENTO
COMO  MICROEMPRESA  Ou  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE,  assinada
pelo   seu   propriefario   ou   s6cios  acompanhalda
Comercial da sede da licitante.

da   Certidao   da   Junta

3.7.1.         A_D_a_chairacao   suDracitada   devefa   ser   aDresentada   fora   do
enveloD_a_d_eLi_rove_a_s_ta  e  documentacao.  a  aual  devefa  ser  entreaue  a
Preaoeiro Dara aue a emDresa usufrua dos Drivil6aios da Lei n°123/06
3.7.2.          O credenciamento do  licitante como  micrcempresa  (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP) somente sera procedida pelo Pregoeiro se o interessado
comprovar tal  situagao juridica  atravds  da  declara9ao  supracitada junto  com  a
Certidao da Junta Comercial.
3.7.3,          0  descumprimento  da  lei,  sem  prejuizo  das  sane6es  cabiveis,  nao
acrescendo ao  nome oredenciado  as extens6es  ME  ou  EPP,  significa  rentlncia
expressa   e   consciente,   desobrigando   a   Pregoeiro,   dos   beneficios   da   Lei
Complementar n°  123/06 aplicaveis ao presentecertame;
3.7.4. A  re_sL._o_r]sab_iJj_d_aid_eLi2_eta  comorovacao  de enauadramento  como  ''ME"  e
"EPP" comDete as emDresas licitantes. reoresentadas I.or seu DroDriefario

ou   s6cios   e   I.elo   contador   aue.   inclusive.   se   suieitam   a   todas   as
conseauencias  leaais  aue  Dossam  advir  de  u_rm_e_a_a_uadramento  falso  ou

A falsidade da_ d_ecla[_a&_ao_i3_r_e_sta_d_a obietivando os beneficios da
lementar  n°123.  caracteriza  o  crime__d_e_aiuie  trata  o  art.  299  do

C6diao Penal. sem Dreiuizo do enauadramento em outras fiauras Denais e

cde|:::c=:o=v:s:A":O=#:DEAPRESENTAeAODADECIARAc#
PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

4.1 -A declaracao de pleno atendimento aos requisitos de habilitagao devera ser
apresentada fora dos EnveloDes n°s 01  e 02. Os casos omissos serao decididos
pelo Pregoeiro no momento da sessao, com registro da ocorrencia em ata.
4.1.1  A declaragao  acima  referida  devera  ser  subscrita  pelo  representante  legal
ou pelo procurador caso este tenha outorga para tal.
4.2-A  proposta  e  os  documentos  para  habilitagao  deverao  ser  apresentados,
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassaveis, contendo em
sua parte extema, al6m do name da proponente, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE- N° 01  PROPOSTA DE
PRECOS PREGAO PRESENCIAL N°
001/2019 -PMSPP/PI EMPRESA:

ENVELOPE N° 02 - DOC. DE
HABILITACAO PREGAO PRESENCIAL N°
001/2019 -PIVISPP/PI  EMPRESA:

4.3-A proposta comercial devera ser elaborada em  papel timbrado da empresa
e  redigida  em  lingua  portuguesa,  salvo  quanto  as  express6es tecnicas  de  uso
corrente, preferencialmente com suas paginas numeradas sequencialmente, sem
rasuras,   emendas,   borr6es   ou   entrelinhas   e   ser   datada   e   assinada   pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador,  legalmente habilitado.
4.4 -  Os  documentos  necessarios  a  habilitagao  deverao  ser  apresentados  em
original,  por  qualquer  processo  de  c6pia  autenticada  por Tabeliao  de  Notas  ou
c6pia acompanhada do original para autenticagao pelo pregoeiro ou por membro
da equipe de apoio,  por ele designado.
4.5-As certid6es e/ou certificados obtidos via internet poderao ser apresentados
em originais ou fotoc6pias simples sujeitas a verificagao da autenticidade no site
correspondente.

CApiTULO V -DO CONTEUDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA:

As propostas deverao obedecer as especificae6es e condie6es previstas neste
instrumento convocat6rio e anexos que deste fazem parte integrante como aqui
transcritos.
5.1  -A proposta de pre?o devera conter os seguintes elementos:
a)Nome, endere?o,  CNPJ e inscrigao estadual/municipal;
b)Numero do Pregao;

C)Prego  unitario  do  item,  cotando-se  cada  produto  discriminado  no  item,  em

.`

oeda  corrente  nacional,  em  algarismo  com  ate  duas  (duas)  casas  decimais
ap6s a virgula e por extenso tanto o unitario quanto o total. Nos pregos propostos
everao estar incluidos,  alem do lucro, todas as despesas  e  custos,  como  por

u

u

exemplo:  transportes  (fretes),  tributos  de  qualquer  natureza  e todas as despesas,
diretas ou  indiretas,  relacionadas com o fornecimento do objeto desta  licita¢ao.

d)  0  item  devera  apresentar  descrigao  completa  detalhada  de  acordo  com
Termo de  Referencia,  de maneira a demonstrar que o produto cotado atende
as especificag6es t6cnicas constantes dos Anexos deste edital.
5.1.1 -Devera acompanhar as propostas comerciais uma via em gravada em meio
eletr6nico
(CD-ROM ou  PEN-DRIVE),  em formato Excel, sendo vedada a gravaeao em
midia no formato PDF.
5.1.1.1  -A ausencia da  midia  referida neste item  nao desclassificara de plano a
proposta do  licitante,  pofem,  devefa o  representante  providenciar sua  remessa,
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inclusive   por  correio   eletr6nico,   durante  o  transourso   da   sessao,   no  tempo
estipulado  pelo  pregoeiro,  ou  em  ate  24h  (vinte  e  quatro  horas),  sob  pena  de
desclassificagao, ap6s a etapa de lances.
5.2-  As   proposfas  deverao  ser  apresentadas   contemplando   os  quantifativos
fixados, conforme o anexo I  ITermo de Referencia),  nao sendo permitidas ofertas
com quantitativo inferior.
5.3 -Cada  empresa  pedera  apresentar  uma  proposta  para  tantos  itens  quando
suportar sua capacidade para fomecimento na forma prevista neste edital.
5.4- Prazo de validade da DroDosta clue nao Dodera sera inferior a 60 (sessenta)

gja§, contados da data da realizacao do certame.
5.5-A  proposta  devera  ser  apresentada  com  especificagao  completa,  igual  a
exigida no edital (anexos) obriaando€e o DroDonente, nesse caso, a entregar o
produto de acordo com as exisencias do Edital.
5.6- Em nenhuma hip6tese podefa ser alterado o contetldo da proposta,  seja em
relagao a  prazo,  especificag6es do  produto ofertado  ou  qualquer outra condicao

que  importe  em  modificagao  dos  termos  da  proposta  original,   ressalvadas  as
alterag6es  destinadas  a  sanar  evidentes  erros  formais,   assim  avaliadas  pelo

pregoeiro na sessao.
5.7-   A   falta    do   valor    por   extenso    na    proposta    nao    sera    motivo    para
desclassificaeao, podendo o mesmo ser assentado pelo licitante em Ata.
5.8-   Havendo   divergencia   entre   o   preap   unitario   e   o   prego   par   extenso,
prevalecera o preeo por extenso.
5.9 - A falta  da  rubrica  na  propesta,  CNPJ  e/ou  endereeo  completo,  pederao,
isolada  ou  cumulativamente,   acarretar  a  desclassificagao  da  propesta   neste
certame,  ficando  na  sessao  de  abertura  lavrada  em  ata  todos  os  autos  sob  o
conhecimento  do  Representante  Legal  ou  procurador  da  licitante,  desde  que
tenha pederes para este fim.
5.10-A proposta de  preeo devera estar acompanhada da  declaraeao de que o
fomecedor    do    objeto    conhece    e    aceita    as    regras    determinadas    pela
Administragao,   do  Termo  de   Responsabilidade  e  da   declaracao  de  que   se

de   plano  a   propesta  do   licitante,   per6m  ficara  o   representante  credenciado
obrigado a  registfa-las em  afa  da  sessao pi]blica,  sendo que a sua negativa ou
impessibilidade podera acarretar a desclassificagao da proposta, ap6s a etapa de
lances.
5.11             -O preap permanecefa fixo e irreaj.ustavel pelo periodo minimo de 60

(sessenta)   dias,   exceto   quando   confirmado   motivo   justo   para   revisao   ou
atualizaeao.
5.12            -Qualquer vicio ou defeito na proposta sera observado pelo pregoeiro

que desclassificara a mesma,  salvo em  situae6es previstas na  Lei  n° 10.520 e a
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Lei  de  Licitae6es  e  Contratos  Administrativos  n°  8.666/93  e  suas  posteriores
Alterae6es.

CAPITULO VI  -  DO  DIREITO  DE  PREFERENCIA  E  DEMAIS  REGRAS  PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

6.1 -  Em  se  tratando  de  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte,   nos
termos da Lei Complementar n°.123, de 14.12.2006 e para que essa possa gozar
dos beneficios previstos no Capitulo V da referida  Lei, 6 necessario,  a 6poca do
credenciamento,    DECLARAeAO,    acompanhada    da    Certidao    da    Junta
Comercial da sede da licitante.

6.1.1  -Nao  poderao  se  beneficiar do  regime  diferenciado  e  favorecido  em

I:fgioemsbg#:°naosTm2gced:PI:Sadseedeemz8r;3arosddeep2%£:°agrtqeu'epe::U
enquadrarem  em  qualquer das exclus6es  relacionadas  no §  4° do seu  art.

6.2-0 documento de comprovagao de  Microempresa ou  Empresa de  Pequeno
Porte devefa ser apresentado fora dos envelopes, no ato do credenciamento, sua
condieao basica para a participagao na situaeao prevista pela  Lei  123/2006.

6.3-   No   caso   de   proposta   apresentada   por   Microempresa   ou   Empresa   de
Pequeno  Porte  que  seja  igual  ou  ate  5%  (cinco  por cento)  superior  a  proposta
mais bern classificada, sera assegurada a preferencja, observado o que segue:

6.3.1            -   A   Microempresa   ou   Empresa   de   Pequeno   Porte   melhor
classificada   sera   convocada   para   apresentar  nova   proposta   de   preeo
inferior aquela considerada vencedora do certame,  no prazo maximo de 5
(cinco)  minutos  depois  de  encerrados  os  lances,  sob  pena  de  preclusao,
situaeao em que o objeto sera adjudicado a seu favor.

.....f

6.3.2           -Nao ocorrendo a contrataeao da Microempresa ou Empresa de
Pequeno  Porte,  na  forma  prevista  no  item  anterior,  serao convocadas  as
licitantes  remanescentes  enquadradas  na  mesma  situagao,  na  ordem  de
classificagao,  para exercer o mesmo direito.

6 3.3  -  Em sendo equivalentes os valores apresentados pela  Microempresa
ou  Empresa de Pequeno Porte enquadradas no intervalo de ate 5% (cinco
por cento), devefa ser realizado sorteio entre elas para que seja identificada
aquela que ofertara lance em primeiro lugar e, assim,  sucessivamente.

6.3.4            -   Na   impossibilidade   de   adjudicaeao   do   objeto   a   empresa
enquadrada como descrito nos itens anteriores,  aquele sera adjudicado a
favor  da   proposta  originalmente  vencedora.   Tal   procedimento  somente
ocorrefa  quando  a  melhor  oferta  inicial  nao  tiver  sido  apresentada  por
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

6.3.5           -Em sendo necessario o pregoeiro podera solicitar documentos
que  comprovem  a  condigao  de  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno
Porte.

6.4-   Comprovando-se   falhas   ou   defeitos   na   documentagao   apresentada,   e

u
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ao  pregoeiro  solicitar ao  licitante  que  os  corrija  ate  o  final  da  sessao,
apresentando   documentos   que   supra   os   defeitos   ou   omiss6es,   nao   sendo
permitida a concessao de prazos al6m do final da sessao, exceto quando:

6.4.1  -Havendo restrig6es em documentos que comprovem a regularidade
fiscal  apresentados  por  Microempresas  ou  Empresas  de  Pequeno  Porte,
devefa ser suspensa a sessao, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias dteis,
cujo  inicio e o  momento em  que o  proponente for declarado vencedor.  0
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a criterio do Pregoeiro, para
fins de saneamento  do  problema  que  inclui:  pagamento ou  parcelamento
do  d6bito,  emissao  de  eventuais  certid6es  negativas  ou  positivas,    com
efeito, de negativa.

6.4.2- A nao  regularizaeao  no tempo determinado,  implica em  decadencia
do  direito  a  contratagao,  sem  prejuizo  da  possibilidade  de  se  aplicar  as
demais   sane6es   previstas   neste   edital   e   legislaeao   correlata,   sendo
faculdade  da  Administraeao  convocar  as  remanescentes,   na  ordem  de
classificaeao,  para repregoar, assinar o contrato ou,  revogar a licitagao.

6.4.3           -No caso de concessao de  prazo para que seja comprovada a
regularidade fiscal (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), o direito
a recurso sera exercido ao termino do referido prazo, em sessao pdblica a
ser   marcada    pelo    pregoeiro,    sob   anuencia   do   Superintendente   de
Licitag6es.

6.5-    Fica    recepcionada    por    este    Edital    para    efeito    de    participagao    da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte a Lei n° 123/2006 e toda a legislaeao
que  a  disciplina,  inclusive  suas  alterag6es  posteriores  aqui  nao  previstas  e  a
legislacao municipal correlata (Lei Municipal n° 400/10), como se aqui estivessem
transcritas.

CApiTULO    Vll    -    DO    CONTEUDO    DO    ENVELOPE    "DOCUMENTOS    PARA
HABILITACAO":

7.1.1.1  -HABILITA AO JURiDICA
a)Cedula de identidade de todos os s6cios da empresa;
b)Reaistro comeroial,  no caso de empresa individual;
c) Ato   constitutivo.   estatuto   ou   contrato   social   em   viaor,   devidamente
registrado na Junta Comeroial, em se tratando de sociedades comerciais;

d) Documentos   de  eleicao   dos   atuais   administradores,   tratando-se   de
sociedades por ag6es, acompanhados da documentaeao mencionada na alinea "b",
destesubitem;
e) Ato constitutivo devidamente reaistrado no Cart6rio de Reaistro Civil de
Pessoas  Juridicas  tratando-se  de  sociedades  simples,  acompanhado  de

prova da diretoria em exercicio;
Decreto   de  autoriza a,em se  tratando  de  empresa  ou   sociedade

estrangeira em funcionamento no pals e ato de reaistro ou autorizacao Dara
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funcionamento     exDedido     pelo     6raao     comDetente,     tratando-se     de
Ccoperativa,   nos   termos   do   artigo   107   da   Lei   Federal   n°   5.764,   de
16/12/1971,  quando a atividade assim o exigir.

7.1.1.2 -REGULARIDADE FISCAL

a)         Prova    de    inscrieao    regular    e    valida    no    Cadastro    Geral    de
Contribuintes (CGC) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ)
do Ministerio da Fazenda;
b)        Prova   de    inscrigao   no   Cadastro   de   Contribuinte    Estadual   ou
Municipal,  se  houver,  relativo  ao domicilio da  sede  do  licitante,  pertinente
ao ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagao;
c)        Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,   Estadual  e
Municipal  do domicilio ou  sede da  licitante,  expedidas,  em  cada esfera de  {J
Govemo, pelo 6rgao competente;
d)        Prova  de  inexistencia  de  debitos  inadimplidos  perante  a  Justice  do
Trabalho,   mediante   a   apresentagao   da   Certidao   Negativa   de   Debitos
Trabalhistas -CNDT, ou  Positiva com  Efeitos de Negativa.
e)        Prova de regularidade de situacao perante o Fundo de Garantia per
Tempo de Serviap (FGTS).
f)                Certificado de Registro cadastral (CRC) emiticlo pelo setor de Licitag6es
da Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui-Pl, nos termos do item 2.1, subitem
2.1.1  deste  Edital,  para  os  licitantes  que  optarem  pelo  cadastramento  ptevio.  A
exibigao  deste  documento  no  ato  do  credenciamento  suprira  sua  apresentagao
dentro do envelope contendo a documentacao de habilitagao,  bern como ilidira a
documentacao exigida  nos  itens 7.1.1.1,  7.1.1.2,  7.1.1.3 e 7.1.1.4,  Ietra "c",  desde

que  sou  objetivo  social  comporte  o  objeto  licitado  e  o  registro  cadastral  esteja
dentro do prazo de validade e a documentagao solicitada para a presente licitaeao

aco::t:enn¥oCv::::#8epF;T£#°emssuda°#,'gj3'ese#o:oqupeed::fafondf=ae'rgua:u
averiguag6es nos sitios da lntemet para constatacao da validade dos documentos
g)             Nao serao aceitos certificados de Registro cadastral emitidos por
outras  esferas de Govemo.

7.1.1.3 -QUALIFICACAO ECON6M[CO-FINANCEIRA

a)  Certidao negativa de falencias ou concordatas ou de recuperaeao
judicial  ou extrajudicial,
b)Balango   patrimonial   e   demonstrag6es   contabeis   do   Llltimo   exercicio
social  exigivel  na  forma  da  lei,  que  comprove  a  boa  e  regular  situagao
financeira da empresa. Admite-se a apresentaeao de balanap de abertura,

para as empresas com menos de 01 (urn) exeroicio financeiro.
c)  Serao considerados aceitos como na forma da lei o balaneo
patrimonial e demonstrag6es contabeis assim apresentados:
c.1 publicados em  Diario Oficial ou;

c.2publicados em jomal de grande ciroulagao ou;
c.3registrados na Junta Comercial da sede ou domicilie da licitante ou;
c.4por c6pia do  Livro  Diario autenticado pela Junta  Comercial da  sede ou
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domicilio da  licitante,  na forma  da

®

|N  n°  65  do  Departamento  Nacional  do
Registro   do   Com6rcio   -   DNRC   de   01    de   agosto   de   1997,   art.   6°,
acompanhada     obrigatoriamente     dos     Termos     de    Abertura     e     de
Encerramento.  Quando  for  apresentado  o  original  do  Diario,  para  cotejo

pelo  pregoeiro,  fica  dispensada  a  inclusao  na  documentagao  dos  sous
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questao.
d) Balan¢o patrimonial e demonstrag6es contabeis do dltimo exeroicio

social, devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de
sociedades por ae6es.

e)No caso de empresa recem oriada ou com menos de 1 (urn) exercicio
fiscal, devefa ser apresentado o balango de abertura com os
documentos a ele pertinente.

f)As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples
nacional,  para  atendimento do item  7.1.1.3,  "b",  podefao  apresentar,  em
cafater   substituti\ro,   qualquer   urn   dos   documentos    id6neos    a    seguir
relacionados, que possibilitem a comprovaeao da qualificagao econ6mico-
financeira:   c6pia   da   declaragao   l]nica   e   simplificada   de   informae6es
socioecon6micas   e  fiscais  ou   c6pia  do   livro-cacka   com   o   registro   de
escrituraeao da movimentagao financeira e bancaria, nos termos do art.25
e 26, § 2° da  Lei Complementar n°123/06.

7.1.1.4.OUTRAS COMPROVAC6ES                                                              ¢/

a) Declaragao da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante  legal  ou  pelo  proourador se  este tiver outorga  para  tal,  de
oumprimento do disposto no inciso Xxxll do art. 7°, XXXIll da Constituigao
Federal e na  Lei 9.854 de 27 de outubro de  1999,  nos termos do Anexo V.
b) Declaragao  da  licitante  elaborada  em  papel  timbrado  e  subscrita  pelo
representante  legal  ou   pelo  procurador  se  este  fiver  outorga  para  tal,
assegurando a inexistencia de fato impeditiva  para licitar ou  contratar com
a Administragao;
c)01(urn)  ATESTADO  OU  CERTIDAO,  no  minimo,  expedido  por  pessoa
juridica  de direito  publico ou  privado,  apresentados em  papel  timbrado da
emitente, que devera especificar o tipo de bern, forma e prazo de entrega,
comprovando   ter   a   licitante   entregado   bens,   de   maneira   satisfat6ria,
compativeis em caracteristicas do objeto desta licitaeao.

7.2  -DISPOSIC6ES GERAIS DA HABILITACAO

a)Na    hip6tese    de    nao    constar    prazo    de    validade    nas    certid6es
apresentadas com os documentos de habilitagao, a Administragao aceitara
como  validas  as  expedidas  ate  60   (sessenfa)  dias  contadas  da  data
constante do documento.
b)Se  a   documentaeao  de  habilitaeao   nao  estiver  completa  e  correta,
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inclusive   quanto   a   legisla?ao   estadual   e   municipal   aplicavel   a   cada

participante,  ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos,
o proponente sera inabilitado.
c)Os documentos apresentados  para  habilitagao deverao estar todos em
nome   da   Matriz   ou   todos   em   nome   da   Filial   exceto   aqueles   que
comprovadamente s6 possam ser fornecidos a  Matriz e referir-se ao local
da sede do interessado.

CApiTULO VIII -DO PROCEDIMENTO  E DO JULGAMENTO:

8.1    No   horario   e   local   indicados   no   preambulo   sera   aberta   a   sessao   de

processamento   do       Pregao,    iniciando-se   com   o   credenciamento   dos
interessados   em   participar   do   certame.   Nao   serao   admitidos   licitantes  (J
retardatarios,  sob qualquer hip6tese.

8.2. A documentagao de credenciamento e os envelopes contendo a proposta e
os    documentos    de    habilitaeao    serao    recebidos    no    enderego    acima
mencionado,  na sessao ptlblica de processamento do Pregao.

8.3. Caso seja impossibilitada a realizagao da sessao na data marcada para inicio
do  Pregao,  esta  se  realizara  no  primeiro dia  util  subsequente  ou  outra  data
deliberada  pelo  pregoeiro  e  equipe  com  a  devida  comunicagao  formal  aos
licitantes que  retiraram o Edital.

8.    4.    Aberto    o    credenciamento,    consequentemente,    estara    encerrada    a

possibilidade  de  admissao  de  novos  participantes  no  certame.  Declarada  a
abertura da sessao pelo  Pregoeiro,  nao serao admitidos novos proponentes,
bern  como  proponentes  retardatarios,   dando-se  inicio  ao  recebimento  da

8.6. 0  julgamento  dar-se-a  mediante  a  negociagao  do  item,   sem  prejuizo  da
faculdade  administrativa  quando  da  contrataeao  demandada  por  meio  de
requisig6es para aquele item, conforme exigir sua necessidade.

8.7. 0  licitante  podefa  cotar  na  sua  proposta  todos  os  itens,  a  fim  de  poder

participar, de acordo com sua capacidade de fornecimento.
8.8. A analise das propostas pelo Pregoeiro visa fa ao atendimento das condie6es

estabelecidas   neste   Edital   e   seus   anexos,   sendo   desclassificadas   as
propostas  cujo  objeto  nao  atenda  as  especificag6es,  prazos  e  condie6es
fixados no Edital.

8.8.1.     No   tocante   aos   pregos,   as   propostas   serao   verificadas   quanto   a
exatidao  das  operae6es  aritm6ticas  que  conduziram  ao  valor  total  orgado,

procedendo-se as correg6es no caso de eventuais erros.
8.9. Selegao da proposta de menor prego e as demais com preeos ate  10% (dez
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por cento) superiores aquela.
8.9.1  Nao  havendo  pelo  menos  03  (tres)  pregos  na  condigao  definida  na  alinea
anterior, serao selecionadas as propostas que apresentarem os menores preeos,
ate o maximo de 3 (tres).  No caso de empate nos pre?os, serao admitidas todas
as propostas empatadas, independentemente do ndmero de licitantes, e ainda a

possibilidade de todas as empresas apresentarem lances para efeito de registro
no sistema.
8.10.0     Pregoeiro    convidara    individualmente    os    autores    das     propostas

selecionadas  a  formular  lances  de  forma  sequencial,  a  partir  do  autor  da

proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente.
8.10.1.     Se dentre as propostas apresentadas por escrito, quando da abertura

dos envelopes, houver empate, o pregoeiro procedera ao sorteio na forma
do  pafagrafo  2°  do  Art.  45  da  Lei.  8666/93,  para  estabelecer  qual  dos
licitantes  empatados  deve  oferecer  o  lance  primeiro,  sem  prejuizo  de
observagao do art. 3° da mesma Lei.

8.10.2.     A  desistencia  em  apresentar  lance  verbal  quando  convocado  pelo

pregoeiro,  implicafa na exclusao do licitante daquela etapa de lance e na
manutengao do  dltimo prego apresentado para efeito de ordenagao das

propostas.
8.11.            Os lances deverao ser formulados em valores distintos e decrescentes,

inferiores a proposta de menor preeo.
8.11.1.     0  Pregoeiro  podefa  no  decorrer  da  sessao  estipular,  para  novos

lances,  parametros  ou  percentagem  de  redugao  sobre  o  menor  preeo

(margem de lance).
8.11.2.     0 Pregoeiro podefa,  no decorrer da sessao determinara o tempo

que  disp6em  os  licitantes  para  ofertarem  seus  lances  orais  e  estipu
margem de lance.

8.12.            A  efapa  de   lances   sera   considerada   encerrada   quando  todos   os

participantes dessa etapa declinarem  da formulagao de lances ou  conforme
determinar o pregoeiro no momento da sessao.

8.12.1.     Nao podera  haver desisteneia  dos  lances ofertados,  sujeitando-se o

proponente desistente as penalidades constantes deste Edital.
8.13.0  Pregoeiro podera,  ainda,  negociar com o autor da oferta  de menor valor

com vistas a reduzir ainda mais o preap.
8.14.     Ap6s a negociagao, se houver, o pregoeiro examinara a aceitabilidade do

menor preeo,  decidindo motivadamente a respeito;
8.14.1.     0   Pregoeiro  podera  a  qualquer  momento  solicitar  as   licitantes  a

composigao  de   preeos  unitarios  dos  Produtos,  bern  como  os  demais
esclarecimentos que julgar necessarios,  no  Drazo  a  ser oor ele  definido

podendo realizar diligencia  e ou  procedimentos de investigaeao a fim  de
conferir dados em garantia do objeto.

8.15.           Considerada aceitavel a oferta de menor prego para qualquer dos itens,
somente  sera  aberto  o  envelope  contendo  os  documentos  de  habilitagao
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quando concluido o julgamento de todos os demais itens.
8.16.      A verificagao sera certificada pelo pregoeiro e deverao ser anexados aos

autos os documentos passiveis de obtengao por meio eletr6nico, exceto por
impossibilidade devidamente justificada.

8.17.            A      Administragao       nao       se       responsabilizafa       pela       eventual
indisponibilidade dos meios eletr6nicos,  no momento da verificagao.

8.18.            Se a oferta nao for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigencias

para  a  habilitaeao,  o  Pregoeiro  examinara  a  oferta  subsequente  de  menor
prego,  negociara com o seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em
caso positivo, verificara as condig6es de habilitaeao e assim sucessivamente,
ate a apuragao de uma oferta,  ou majs, aceitavel cujo autor(s) atenda(in) os
requisitos de habilitagao, caso em que sera (ao) declarado(s) vencedor(s).

8.19.           Constatado oatendimentodos requisitos de habilita9ao previstos neste (J
Edital,  a(s) Iicitante(s) sera  (ao)  habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do
certame,  sendo a ele(s) adjudicado o referido item;

8.20.            No julgamento  das  propostas sera  adotado o  criterio de  menor pre?o
POR ITEM, atendidas as condig6es estabelecidas neste Pregao.

8.21.0  pregoeiro  podera,  se  necessario,  suspender  a  sessao  para  recorrer  a
setores  tecnicos  internos  e  externos,  bern  como  ao  setor  requisitante  da
compra do material objeto deste Pregao, a fim de obter parecer que possibilite
melhor julgamento das especificae6es dos produtos cotados,  definindo nova
data para continuidade da sessao licitat6ria;

8.22.            Da  reuniao  lavrar-se-a  ata circunstanciada,  em  que  serao  registradas
as  ocorrencias  relevantes  que,  ao final,  sera  assinada  pelo  Pregoeiro,  pela
Equipe de Apoio e pelos representantes presentes.

8.23.            Verificando-se  no  curso  da  analise,  o  descumprimento  de  requisitos
estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta sera desclassificada;

8.24.       Depois de concluida  a  sessao,  em  especial  para  as  rodadas de lances,
depois   de   habilitada   e   adjudicada,   os   licitantes   deverao   apresentar   as

propostas  devidamente  corrigidas  considerando  os  valores  negociados  em
sessao,   os   quais  deverao   ser  levados  em   consideraeao   para  efeito   de
posterior chamamento.

CApiTULO IX-DA IMPUGNACAO:

9.1 -Ate dois dias dteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas,

qualquer  cidadao  podera  solicitar  esclarecimentos,  providencias  ou  impugnar o
ato convocat6rio do Pregao, sendo neste caso o prazo decadencial.
9.1.1.           A petigao sera dirigida a autoridade subscritora do  Edital,  que decidira
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme preve a legislaeao.
9.1.2.          Acolhida a petieao contra o ato convocat6rio, sera designada nova data

para   a   realizagao   do   certame,   desde   que   a   impugnagao   possa   alterar   a
formulagao das propostas.

u
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9.2-Decaira do direito de  impugnar os termos deste  Edital aquele que,  tendo-o
aceito sem objegao venha a apontar, na data da abertura da sessao ou depois da
abertura dos envelopes de propostas, falhas ou irregularidades, hip6tese em que
tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

CApiTULO   X   -   DO   RECURSO,   DA   HOMOLOGACAO,   ASSINATURA   DO
CONTRATO:

a

®

10.1  -  No  final   da  sessao,   a   licitante  que  quiser  recorrer  devera   manifestar
imediata e motivadamente a sua inten?ao, abrindo-se entao o prazo de 03 (tres)
dias  dteis  para  apresentagao de  memoriais,  ficando  as  demais  licitantes  desde
logo  intimadas  para  apresentar  contrarraz6es  em  igual  ntlmero  de  dias,   que
comegarao  a  correr no t6rmino do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada
vista imediata dos autos.
10.2-A ausencia  de  manifesta?ao  imediata  e  motivada  da  licitante  importara  a
decadencia  do  direito  de  recurso,   a  adjudicagao  do  objeto  do  certame  pelo
Pregoeiro  ao(s)  licitante(s)  vencedora(s)  e  o  encaminhamento  do  processo  a
autoridade competente para realizaeao do ato de controle final.
10.3-lnterposto  o  recurso,  o  Pregoeiro  podera  reconsjderar a  sua  decisao  ou
encaminha-lo devidamente informado a autoridade competente.
10.3-  0   acolhimento   do   recurso   importara   a   invalidagao   apenas   dos   atos
insuscetiveis de aproveitamento;
10.4-Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente encaminhafa os autos para adjudicaeao e homologaeao.

10.4.1.Homologado     o      resultado     da      licitaeao,      os     fornecedores
classificados  serao  convocados   para   assinar  contrato,   dentro  do   prazo  e
condie6es   estabelecidos    no    instrumento   convocat6rio    e    na    ordem
fornecimento,  podendo o prazo ser prorrogado uma vez,  por igual

periodo, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela administra?ao.

10.4.1.1.       Efacultado a administraeao, quando o convocado nao assinar
o   contrato   no   prazo   e   condie6es   estabelecidos,   convocar   os   licitantes
remanescentes,  na ordem de classificagao,  para faze-lo em  igual  prazo e nas
mesmas condig6es propostas pelo primeiro classificado.

10.4.2.          0   contrato   implicara   compromisso   de   fornecimento   nas
condie6es estabelecidas, ap6s cumpridos os requisitos de publicidade.

10.4.2.1.      A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a
ata,   dentro  do   prazo  estabelecido  neste  artigo,   ensejara  a  aplicagao  das
penalidades legalmente estabelecidas.

10.4.3.  A  contratagao  com  o  fornecedor  sera  formalizada  pelo  6rgao
interessado  por  interm6dio  de  instrumento  contratual,  emissao  de  nota  de
empenho  de  despesa,   autorizagao  de  compra-ou  outro  instrumento  habil,
conforme o art. 62 da Lei n° 8.666. de  1993.
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CApiTULO XI -DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIC6ES
DE RECEBIMENTO DO OBJETO.

11.1-Os bens licitados deverao ser entregues de acordo com as necessidades
do 6rgao/ente contratante ou em local por ele designado.
11.1.1.        A   autorizaeao   de   fornecimento   sera   de   inteira   responsabilidade   e
iniciativa    do    6rgao/ente,    cabendo   ao    mesmo    todos    os    atos    burocfaticos
indispensaveis a uma regular administraeao, em comum acordo com os vencedores
deste certame, formalizando por interm6dio de Nota de Empenho e simples Ordem
de Servigo, quando a entrega for de uma s6 vez e nao houver obrigae6es futuras
ou, ainda, por Nota de Empenho e Contrato individual nas hip6teses que se fizerem
necessarias clausulas que possam resguardar direitos e obrigag6es futuras.
11.2             -A   contratada   ficara   obrigada   a   disponibilizar   o   objeto   quando
requisitado  imediatamente a  partir da  retirada/recebimento da  respectiva  Ordem
de Fornecimento e/ou Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido.
11.3            -A entrega do objeto desta licitaeao devera ser feita onde a contratante
deliberar, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte,
frete,     tributos,     encargos    trabalhistas    e    previdenciarios    decorrentes    do
fornecimento e/ou substituig6es indicadas pela equipe ou pessoa designada para
recebimento.

u

/ 11.4            -0  objeto  desta  licitaeao  sera  recebido  provisoriamente,  caso  se
constate  real  necessidade,  no  local  e  endereeo  indicados  no  subitem  anterior,

para verificagao da conformidade do objeto com as condig6es,  especificag6es e
exigencias do edital.

::;5p:c?i::,°:adsi::,doaneon+r:,g:'caar::n:raataadsasj::::rraadd:Sscerii::rn:oC%::trr°avt::::u
responsavel  pelo recebimento.

11.6            -   Constatadas   irregularidades   no   objeto   contratual,   o   Contratante
podefa:

11.6.1.Se   disser   respeito   a   especifica?ao,   rejeita-lo   no   todo   ou   em   parte,
determinando  sua  substituigao  ou  rescindindo  a  contratagao,  sem  prejuizo  das

penalidades cabiveis;
11.6.1.1    Na   hip6tese   de   substituigao,    a   Contratada   devera   faze-Ia   em
conformidade com a indicaeao da Administragao, no prazo maximo de 03 (tres)
dias  dteis,  contados  da  notificagao  por escrito,  mantidos o  prego  inicialmente
contratado;

11.6.2.        Outro prazo podera ser acordado, desde que nao restem prejuizos para
aAdministracao.

11.7            -O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente uma vez verificado
o atendimento integral da quantidade e das especificag6es contratadas, mediante
Termo  de  Recebimento  Definitivo ou  Recibo,  firmado  pelo  servidor responsavel
ou equipe designada.
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CApiTULO  Xll  -  DOS   PAGAMENTOS,   DO   REAJUSTE   DE   PRECOS   E   DA
REVISAO:

®

®

12.1            -Para efeito de pagamento, a contratada encaminhafa ao 6rgao/ente,
ap6s  o  atendimento  de  cada  pedido,   requerimento  solicitando  o  pagamento
devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada e c6pia da
Nota de Empenho.
12.2            -Os pagamentos serao efetuados no prazo maximo de ate 30 (trinta)
dias,  contados da data de entrada do  requerimento e fatura-recibo no protocolo
do  6rgao/ente  contratante,  ou  em  outro  prazo  que  podefa ficar ajustado  com  o
contratante,  inclusive  quanto  aos  parcelamentos,  sob  pena  de assistir direito as
verbas e atualizagao dos valores na forma legal.
12.3            -   As   notas   fiscais/faturas   que   apresentarem   incorreg6es   serao
devolvidas a contratada para as devidas correg6es.
12.4            -Os  pagamentos serao feitos atraves de dep6sito bancario na conta
corrente   da   contratada,   que   devera   indicar   a   instituigao   bancaria,   agencia,
localidade,  conta  corrente,  para  que  seja  feito  o  criterio  correspondente,  Estas
informag6es devem constar da nota fiscal ou notafiscal/fatura.
12.5-A  contratada  nao  recebera  pagamento  enquanto  houver  pendencias  de
obrigag6es    que    tenham    sido    impostas    em    virtude    de    penalidades    ou
inadimplemento.  Cessadas estas causas,  os pagamentos serao retomados sem
que haja qualquer direito a atualizagao monetaria.
12.6-   Para   efeito   de   pagamento,   a   CONTRATADA   devera   apresentar   os     4

:;::T]::tool::::rv°ar::ag:::::S6N D emitida peio I Nss                                "
b)Certidao de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -FGTS
c)Certidao de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.
12.7-Os pregos manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigencia do contrato,
admitida a revisao quando houver desequilibrio econ6mico-financeiro.

12.8-Para restabelecer a relaeao que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos   do   contratado   e    a    retribuigao   da   Administra?ao    para   a   justa
remuneragao do fornecimento dos bens, objetivando a manutengao do equilibrio
econ6mico-financeiro   inicial   do   contrato   na   hip6tese   de  sobreviverem  fatos
imprevisiveis ou previsiveis, por6m de consequencias incalculaveis,  retardadores
ou impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forea maior, caso
fortuito   ou   fato   do   principe,   configurando   alea   econ6mica   extraordinaria   e
extracontratual,   podefa  ocorrer  a  repactuagao  do  valor  contratado,  evitando,
contudo,     solugao    de    descontinuidade     dos    fornecimentos.     Nao     have fa

procedimento  de  revisao  ou  atualizagao  em  prazo  inferir  a  60  (sessenta)  djas
contados  da   publicagao  do   Extrato,   independente  do  motivo  que  possa  ser
alegado.
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0 CASO  DE INADIMPLEMENTO

13.1 -A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de
empenho,   dentro   do   prazo   estabelecido   pela   Administragao,   caracteriza   o
descumprimento total da obrigagao assumida,  sujeitando-a  as penalidades legal
estabelecidas.
13.2 -As  sang6es  administrativas  aplicadas  a(s)  licitante(s)  estao  descritas  no
Termo de Refetencia (Anexo  I deste Edital).
13.3-As multas a que se referem os subitens anteriores serao descontadas dos

pagamentos  devidos  pela  Prefeitura  Municipal  de  Sao  Pedro  do  Piaui  -  Pl  ou
cobradas  diretamente  da  empresa,  amigavel  ou  judicialmente,  e  poderao  ser
aplicadas cumulativamente com as demais san?6es previstas neste t6pico.
13.4-A aplicagao das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade
de ampla defesa por parte do adjudicatario,  na forma da Lei.

CApiTULO XIV -DAS DISPOSIC6ES FINAIS:

16.1             -Todos e qualquer pedido de alteragao do contrato, nota de Empenho
oriundo  deste  Edital  sera  dirigido  a  autoridade  responsavel  pela  emissao  do
mesmo, a quem cabera o deferimento ou nao do pedido.
16.2 -  A  autoridade  competente  podera,  em  qualquer  fase  do  procedimento
licitat6rio  desclassificar  a  proposta  da  licitante  que  for  declarada  inid6nea  para
contratar com a Administragao pllblica.
16,3-A  Prefeitura  Municipal  de Sao  Pedro  do  Piaui-PI  fica  reservado  o  direito

) revogar a presente licitagao por raz6es de interesse publico decorrente de fato
iperveniente  devidamente  comprovado,  devendo  anula-lo  por  ilegalidade,  de
icio ou  por provocagao,  de terceiros,  mediante  parecer escrito e devidamente  1/
ndamentado.

16.4-As normas disciplinadoras desta licitagao serao interpretadas em favor da
ampliagao da disputa,  respeitada a igualdade de oportunidade entre os  licitantes
e desde que nao comprometam o interesse publico, a finalidade, a celeridade do

procedimento e a seguranea da contratagao.
16.5           -Das sess6es publicas de  processamento do  pregao serao lavradas
atas   circunstanciadas   a   serem   assinadas   pelo   Pregoeiro   e   pelos   licitantes

presentes, tantas quantas necessarias para consecucao do fim desta licitagao.
16.6.1.       As    recusas    ou    as    impossibilidades    de    assinaturas    devem    ser
registradas expressamente na pr6pria ata da sessao.
16.6.2.        Se nao houver tempo suficiente para a finalizagao da etapa competitiva
ou   para   abertura   dos  envelopes  "Documentagao  -  propostas  ou  habilitagao"  na  mesma

sessao; em face do exame das propostas com  as exigencias do  Edital,  ou,  ainda,  se
os trabalhos nao puderem ser concluidos e/ou surgirem duvidas que nao possam
ser dirimidas de imediato, os motivos serao consignados em atas e a continuaeao
dar-se-a em sessao a ser convocada pelo Pregoeiro.
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16.7-Todos  os  documentos  de  habilita?ao  cujos  envelopes  forem  abertos -na
sessao   e   as   propostas   serao   rubricadas   pelo   Pregoeiro   e   pelos   licitantes

presentes,  exceto quando renunciarem tacitamente ao direito.
16.8            -   Os   extratos   parciais   do   resultado   final    desta    licitaeao   serao
divulgados  no Diario Oficial dos  Municipios.
16.9            -Os demais atos pertinentes a esta licitagao, passiveis de divulgagao,
serao publicados no Diario Oficial dos Municipios,  na forma legal, quando couber.
16.10          -Os envelopes contendo os documentos de habilitagao,  nao abertos,
ficarao a disposi?ao para retirada na Prefeitura Municipal de Sao  Pedro do Piaui
-   Pl,   ate   05   (cinco)   dias   ap6s   a   publicaeao   do   extrato   contratual,   sendo

posteriormente enviado para reciclagem.
16.11.No  caso   das   empresas   declaradas   na   condigao   de   classificaveis,   os
documentos de  habilitagao serao devolvidos e  somente  requisitados  na  sessao
em  que for retomada a  negociagao,  verificados  naquela oportunidade na ordem
de chamamento, a aptidao da licitante para firmar contrato com a administragao.
16.12.         Para   efeito   desta    licita?ao   serao   consideradas   classificaveis   as
licitantes  que  apresentarem  o  melhor  prego,  na  ordem  crescente,  depois  da(s)
empresa(s) que tiver(em) seu(s) prego(s) adjudicado(s) pelo pregoeiro.
16.13-Quaisquer tributo ou encargos  legais criados,  alterados ou  extintos,  bern
como a superveniencia de disposie6es legais,  quando ocorridas ap6s a data da
apresentagao   da   proposta   comprovada   repercussao   nos   pregos   tratados,
implicarao na revisao destes para mais ou para menos.
16.14          -    Os    casos    omissos    desta    licita?ao    para    efeito    de    posterior
contratagao, serao solucionados pelo Pregoeiro, na sessao, sempre na prese
dos representantes das empresas envolvidas.
16.15-Omiss6es, equivocos meramente formais, fatos supervenientes, confl:;,.,
ou  outras  situae6es  porventura  vivenciadas,  serao  decididos  pelo  Pregoeiro  na
sessao, com vista conferir agilidade ao feito.

16.16-Para  dirimir quaisquer quest6es  decorrentes da  licitagao,  nao  resolvidas
na esfera administrativa, sera competente o Foro da Comarca da Cidade de Sao
Pedro  do  Piaui -  Piaui,  excluido que fica  quaisquer outros  por mais  privilegiado

que seja.
16.17          -Integram este Edital:
Anexo I -Termo de Referencia (planilhas) Anexo  11-Modelo de Procuragao
Anexo Ill -Modelo de declaragao de pleno atendimento aos
requisitos de habilitaeao Anexo lv - Modelo de Declaragao de
inexistencia de impedimento legal  para  licitar;
Anexo V -Modelo de declaragao de cumprimento ao art. 37, XXXIII da CF,  sobre
emprego de menores
Anexo Vl - Declaragao de
Responsabilidade Anexo Vll -
Declaraeao de Microempresa
Anexo Vlll -Declaragao de que conhece e aceita as regras determinadas pela
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Anexo IX -Minuta Contratual

Pregoeiro PMSPP/PI
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Fiindo Nacional de Sadde - Minist6rio da Sadde - Gavemo Federal

MINISTERIO PROPOSTA DE AQulsICAO  DE  EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

DA SAODE N°.  DA PROF.OSTA:  11510.944000/1180-02

IDENTIFlcAcao DO FUNDO  DE SAODE
CNPJ NONE  DO FUNDO DE  SAODE
11.510.944/0001-25 FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE

Endereco Compl®to EA TlpoFUNDO  MUNICIPAL DE  SAUDE
PRESID ENTE  VARGASCENTRO MUNICIPAL

CEP UF Munlciplo
64.430-000 PI SAO  PEDRO  DC)  PIAUI

TIPO  DO RECUFtso  DA PROPOSTA

Recurso de  Programa/A¢5o

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)
Nom®; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  DE SAO  PEDRO  DO  PIAUI
Tipo  Un]dade: CENTRAL I)E  GESTAO  EM SAUDE

CNPJ: 06.554.810/0005-08 CNES: 2593556
Endoroco: AVENIDA  PRESIDENTE  VARGAS  -CENTRO,  CEP:64430000

EQulpAMENTOS/ MATE RIAL PERMANE NTE

UNIDADE ASSISTIDA:  SECRETARIA MUNICIPAL I)E  S^uDE  DE SAO PEDRO DO  PIAUI

^mbl®nto:  Garagem

None do Equ]pamento Qtd.              I Valor unitario  (RS) I Valor total  (RS)1180.000,0018o.0oo,ooE=peclflcacao
Ambulancla llpo A -Slmples  Remo¢ao Tlpo  Fiirgoneta

Caracterist]c3 Fisfca
ESPECIFICAR NAo

Especlflca¢5o T6cnlca
Veiculo tipo furgoneta  c/ carrocerla em  ago ou  monobloco  e original  de fa(A.B.S.)nas4rodas,modelodoanodacontrata¢8ooudoanoposterior,aDlanteiro;4clllndros;Combustivel=gasolinaougasollnae/ou5lcoolmlstcv;TanquedeCombustivel:Capac.mln=50L.FrelaseSuspens5o.EquipCONTRAN;Cablne/Carrocerla:Portasemchapa,c/revestlmentolnternoedeaberturasdefacllaclonamento.Alturalnternadoveleulodeveserorlginosal5odeatendlmento.Slst.E16trico:Orlglnaldoveiculo,c/montagemvolts.aSlst.eletrlcodlmenslonadop/oempregoslmult§neodetodososvlaturaemmovlmentoquerestaclonada,semriscodesobrecarganoalteArtificial.SlnallzadorFrontalPrinclpaldotlpobarralinearouemformatomdltlplaslentes,e/compr.minde1.000mmemaxde1.300mm,largurammemaxde110mm,lnstaladanotetodacablnedoveiculo.LaudoqueSAEJ845,noqueserefereaosensaloscontravlbracao,umldade,poelra,SlnallzadorLumlnosoFrontalPrinclpal.Sinallzagiioacdstlcac/ampllflcadotonsdjstlntos,Slst.demegafonec/ajustedeganhoepress8osonoraa0#nrcopT:teo:a,aatnetne:,g=n.t:oart::,ITS:£,::#:6::,:tuo:sine,;e5e[:Aa:eg,:i:,tdohomologadopelafabrlcap/arCondlc.,ventjlac5o,aquecedoredesembacfabrlcantedochasslouhomologadopelafabricaurnSlst.deArCbndlc.e#U5s:i.avcean:::fa°t[,,a:Ct'adnut:a,nu°mfni:';;Cnaopamc,.nt€Ei8amd:Sd'est;od:pAr:.;:nvqgrausesuportarpesominde100kg.Comcolchonete.DeveraoserapreseFabrlcanteeReglstroouCadastramentodosProdutosnaAnvlsa;Garantla14561/2000eAMDStandard004,feltoparlaborat6nodevldarnentecredsalaodeatendlmentodeveprever:Dlmenslonaraespacolnterno,visandoequlpamentoseaparelhosaseremutlllzadosnoatendlmentoasvitlmas.AplastlcorefongadoI/fibradevldrolamlnadasouAcrilonltrllaButadienoEst3mm,moldadosconformegeometrladoveiculo,c/aprotegiioantlmlcrobl:not?m=:::g£:fam:u:p:e,I::ermpa,omo:b!::,:a;:,`:staplaieve¥,,are:,fautna;,:i:o:E::a:a:s:e',s?in::ms::a:.PorCruzesepalavraAmbulanclanocapo,vldroslateralsetrasebdria:t'a8okpm/'aA+r#agn:,/a°dse°sC[uMP;:::SRdEaMC68*n6;;roej:rdyau:aedn°£se8b:,#q6urfarsp::,Pg%as°#FoX);Potenclamlnde85mpollestireno,c/fechoslnternoeextemo,reslstentesenaldefabrica.Opneuestepenaodeveseracondlcionadodebatenadenomin60Ahdotlposemmanutens8o,12itensespecificadosdoveieuloeequlpamentos,querc/amador,flac5ooud(sjuntores,Ilumina¢5o:Naturaledearcoouslmilar,c/m6dulotlnlcoelentelntejrlcaouminde250mmemaxde500mmealfuraminde55comproveoatendjmentoanormaSAEJ575,SAEJ595ecorros§o,deforma¢8oefotometrlaclasse1,p/ardepotenclamfnde100WRMS@13,8Vcc,minde3:€udTr)e#|:te?ndoesns:sTtT:n::°s,dreBn8s[:,'e8trv6:i€Fsu£°uqmueeveserc/oSlst.origlnaldofabrlcantedochasslouador.Ocompartlmentodopaciente,deveseroriglnaldoventilacaonostermosdoltem5.12daNBRlc.doCompartlmentotraseirodeveserdenomin15.000dadeSlst.deelevag8odotroncodopaclentedemin45ntados:ALitorizac5odeFunclonamentodeEmpresadode24meses.EnsaioatendendoanormaABNTNBRe::%:.nAa.?'ffer'fauL9a-a°adc:SsTv6eYe:Sp:5:,qc:I,P:Teancta°,Sbna°ncos,sparedeslnternas,pisoeadivls6riadeveraoseremlrenoauto-estinguivel,ambosc/espessurami'ndeana,tornandoasuperffclebacteriostftlca.Umsuportep/esquerda,p/aiixiliarnoembarquec/acabamentonacormABSauto-estlnguiveloucompensadonavalrevestidollar).Fornecerdevinlladesjvop/grafismodovefculo,Iros;easmarcasdoGovernoFederal,SUSeMlnlsterlo
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Fundo Nacional de Sadde - Mtnlsterio da Satide - Govemo Federal

Qtd. Total Valor Total (RS)
80.000,00

QUANTIDADE  E VALOR TOTAL DOS I:QulpAME NTO§ APRESENTADOS

QTD. TOTAL vALon TOTAL (RS)
1 80.000,00

DADOS I)ANC^RIOS

c6DIGo B^NCO
001 BANCO  DO  BRASIL  S.A.

AGENCIA NONE

026581 SAO  PEDRO  D0  PIAul

ENDERE¢O

PCA.SAO  PEDRO,289  CENTRO  CEP:64.430-000
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