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EDITAL
PREGAO ELETRONICO N” 270l.01—21-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18010002/21

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA
ORGAOS: SECRETARIA DE EDUCACAO

MODALIDADE DA LICITACAO: PREGAO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM
NIJMERO DA LICITACAO: 2701.01-21-SRP
Municipio de MILI-IA através da SECRETARIA DE EDUCACAO, Ieva ao conhecimento dos interessados que
receberé e abriré no horério e datas abaixo indicadas, as PROPOSTAS DE PRECOS e os DOC UMENTOS DE
HABILITACAO, referente é Iicitagio objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa_
objetivando a contratagzﬁo do objeto desta licitagzéio, observadas as normas e condigoes do presente Edital e as
disposieoes contidas na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto n° 10.024/2019. na Lei Complementar n°
123/2006 e suas alteraeoes, subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas posteriores
alteragoes.
INICIO DO RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS
CONCOMITANTEMENTE
DOCUMENTOS DE HABILITACAO: 08h00min do dia 18 de fevereiro de 2 0 2 1 .

COM

OS

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITACAO: 08h00min do
dia 04 de marqo de 2021.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE LANCES: 10h00min do dia 04 de mareo de 2021.
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas seré observado 0 horério de
,B{asI'lia/DF.
1.0 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES
.
1.1 O Pregﬁo Eletronico seré realizado em sessio pﬁblica, por meio da INTERNET, mediante condigoes de seguranoa
- criptograﬁa e autenticagio - em todas as suas fases através do Sistema de Pregﬁo Eletronico da Bolsa de Licitagzoes
e Leiloes - BLL;
1.2 Os trabalhos serﬁo conduzidos por funcionério do orgﬁo Iicitan te, denominada Pregoeiro, mediante a insereﬁo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para 0 aplicativo eletrénico de compras constante da pégina
eletrénicaz www.bIlc0mpras.org_br.
2.0 DO OBJETO
2.1 O objeto desta Iicitaeﬁo é REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A
MAN UTENQAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO DE
PANDEMIA (CONVID-19) A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DO MUNICIPIO DE MILHA/CE. , conforme especiﬁcaqoes e quantidades estabelecidas no anexo I deste Edital.
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2.2 A licitagao sera subdivida POR ITEM.
2.3 O critério de julgamento adotado seré 0 menor preoo, POR ITEM, observadas as exigéncias contidas neste Edital
e seus Anexos quanto as especiﬁcaqoes do obj eto.
2.4 lntegram este Edital, para todos os ﬁns c efeitos, os seguintes anexos:
2.4.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
2.4.2. ANEXO II - Modelo da Proposta de Preoos Escrita
2.4.3. ANEXO III - Modelo das Declaraooes
2.4.4. ANEXO IV - Minuta do Contrato
3.0 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO
3.1 O intercssado devera observar as datas e os horarios limites previstos par.-I a inscriqao e C3(I'clSl1'ﬂm€nlU c ll
abertura da proposta, atentando também para a data e horério para inicio da disputa.

4.0 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
/<1 Poderao participar desta Licitaoao qualquer ﬁrma individual ou sociedade, regularmcnte csmbclecida no Puis. quc
ctenham atividade pertinente e compativel com 0 objeto desta Iicitaqao e quc satisfaga lodas as exigéncias.
especiﬁcaooes e nomias contidas neste Edital e seus Anexos;
4.2 Poderao participar deste Pregao Eletronico as empresas que apresentarem toda a documcnlagao cxigida para o
respectivo cadastramento junto ao sistema eletronico de licitaooes adotado;
4.3 Sao vedadas a paﬂicipaoao de empresa em forma dc consorcios ou grupos de empresas;
4.4 N50 poderao participar desta licitaqao a empresa que estiver sob faléncia, concordata ou que esteja suspensa dc
licitar e/ou declarada inidonea pela Administraqﬁo Piiblica on impedida legalmente;
4.5 Para panicipaoao na licitaqao, os interessados deverao credenciar-se junto ao sistema eletronico da Bolsa dc
licitaooes e leiloes - BLL, para entao cadastrar sua proposta até horario ﬁxado neste Edital. Para cadastrar-se junto ao
sistema eletronico o Iicitante deve entrar em contato com o site www.bIlcompras.ogr.br.
4.6 O provedor do sistema eletronico podera cobrar pelos custos pela utilizagao dos recursos dc tecnologia da
informac;5o nos termos do regulamento do sistema, dc acordo com 0 artigo 5°, inciso III, da Lei n“ 10.520/2002;
4.7 A microempresa ou empresa do pequeno porte, além da apresentaoao da declaraoao para ﬁns dc habilitaqao,
devera, quando do cadastramento da proposta inicial de preqo a ser digitado no sistema, infonnar sua condigzio, assim
como no campo proprio da Proposta do Preoos, para fazer valer o direito dc prioridade do desempate.
5.0 DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
/5&1 O cename sera conduzido pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio, que tera, em especial, as seguintes
‘ibuiooes:
aq conduzir a sessao piiblica;
'
b) receber, examinar e decidir as impugnagzoes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder
requisitar subsidios fomiais aos responsaveis pela elaboraqao desses documentos;
c) veriﬁcar a conformidade da proposta em relaqao aos requisitos estabelecidos no edital;
d) coordenar a sessao piiblica e o envio de lances;
e) veriﬁcar e julgar as condiooes de habilitaqao;
I) sanear erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos dc habilitaoao e sua validade
juridica;
g) receber, examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade competente quando mantiver sua decisao;
h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando nao houver recursos;
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k) encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade competente e propor a sua homologagao;
5.1.1 Cabera a equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatorio;
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5.1.2 O pregoeiro podera solicitar manifestaoao técnica da assessoria juridica ou dc outros setores do orgao ou da
entidade, a ﬁm dc subsidiar sua decisao.
6.0 DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITACOES
6.1 As pessoas juridicas ou ﬁrmas individuais interessadas deverao cadastrar operador devidamente credenciado
junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e operacoes no
sistema de compras;
6.2 A participacao do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitacao e atendimento as exigéncias de habilitacao
previstas no Edital;
6.3 O acesso do operador ao pregﬁo, para efeito de encaminhamento de proposta de preco e lances succssivos dc
precos, em nome do licitante, somente sc dara mediante prévia deﬁnicao de senha privativa;
6.4 A chave de identiﬁcacao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao eletronico. salvo
quando canceladas por solicitacao do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;
6.5 Sao de exclusiva responsabilidade do usuario 0 sigilo da senha, bem conto seu uso em qualquer transacito
/efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a plataforma eletronica a responsabilidade por e\-'cnIu'.IIs
ianos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
6.6 O credenciamento do fomecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de capacidade técnica para realizacao das transacoes
inerentes ao pregao eletronico;
6.7 A participacao no Pregao Eletronico se dara por meio da digitacao da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado e subseqiiente cadastramento para participar do pregao, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecidos;
6.8 Caberao ao fornecedor acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao pnblica do pregao,
ﬁcando responsavel pelo ("mus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou da desconexao do seu representante;
6.9 Quaisquer dL'Ivida em relacao ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida junto a Bolsa de Licitacoes

e Leiloes - BLL, através do telefone: (41) 3097-4600 ou pelo e-mail: contato(wbll.org.br.
7.0 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO A0 EDITAL
7.l Os pedidos dc esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverao ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés)
dias ﬁteis anteriores a data ﬁxada para abertura das propostas, exclusivamente e somente por meio eletronico no email: mi1ha.licitacao@gmail.com, informando o nI'1mero deste pregao;
/'_7\.l.l O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias I'1teis, contado da data de
‘tebimento do pedido;
/.l.2 As respostas aos esclarecimentos formulados serao encaminhadas aos interessados, através do respectivo email;
7.2 Até 03 (trés) dias I'Iteis anteriores a data ﬁxada para abertura da sessao, qualquer pessoa podera impugnar o
presente Edital, mediante peticao por escrito, protocolizada no Departamento de Licitacoes e Contratos situado no
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N° 406 CENTRO MILHA, nos dias I'1teis, no horario das 08 horas as 17 horas
(horario local), ou por meio eletronico no e-mail: milha.licitacao@gmail.com, informando o nI'1mero deste pregao;
7.2.1 A impugnacﬁo nao possui efeito suspensivo e cabera ao pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao
do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de dois dias (Iteis, contado da data de recebimento da
impugnacao;
7.3 Nao serao conhecidas as impugnacoes apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao

habilitado legalmente ou nao identiﬁcado no processo para responder pelo proponente;
7.4 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e irnpugnacoes serao divulgadas no sistema e vincularao os
participantes e a administracao;
7.5Acolhida a impugnacao contra este edital, sera designada nova data para a realizacio do certame exceto se a
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alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
8.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE I-IABILITACAO NO

SISTEMA ELETRONICO

8.1 Apos a divulgacao do edital, os licitantes encaminharao, de forma obrigatoria e exclusivamente por meio
do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitacao exigidos no edital, proposta eletronica com a
descricao do objeto ofertado e 0 preco, até a data e o horario estabelecidos para o fim do recebimento das
propostas, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao;
8.1.1 Caso o licitante deixe de anexar no sistema da BLL os documentos de habilitaqao exigidos ou
deixar de apresentar qualquer documento exigido sera inabilitado / desclassificado;
8.2 Os documentos de habilitacao previstos no item 10.0 do edital, que nao estejam relacionados na opcao
“Documentos” “arquivos do processo” no sistema BLL Compras, deverao ser anexados no item “outros documentos",
bem como demais documentos complementares ou que os licitantes acharem pertincntes anexar que nao sejarn
exigidos no edital;
/\
8.2.1 Qualquer diivida relacionada ao encaminhamento dos documentos no sistema da BLL entrar em contato
om a BLL Compras - Fomecedor através do telefone (41) 3097-4600 ou entrar em contato com Pregoeiro e Equipe
de Apoio através do telefone (85) 99683.l558;
8.3 Nao sera necessario anexar arquivo de “proposta escrita” junto a proposta eletronica;
8.4 O licitante declarara, em campo proprio do sistema, 0 cumprimento dos roquisitos para habilitacao e a
confonnidade de sua proposta com as exigéncias do edital;
A
8.5 A falsidade da declaracao de que trata o item acima sujeitara o licitante as sancoes previstas neste edital e em Lei;
8.6 O licitante ME/EPP devera informar o regime ﬁscal no campo proprio do sistema sob pena do licitante
enquadrado nesta situacao nao utilizar dos beneﬁcios, conforme estabelece a Lei C omplementar 123/2006 e suas
alteracoes posteriores;
8.7 Os licitantes poderao retirar, alterar ou substituir a proposta eletronica e os documentos de habilitacao
anteriormente inseridos no sistema, até 0 dia e horario marcado;
8.8 O encaminhamento/preenchimento da proposta eletronica para o sistema eletronico pressupoe o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacao previstas no Edital. O Licitante sera responsavel por todas
as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras suas
propostas e lances;
8.9 No preenchimento da proposta eletronica deverao obrigatoriamente ser informadas, no campo proprio, as
especiﬁcacoes, marcas, quantidades, valores unitarios e totais dos itens ofertados, a nao insercao de informacoes
/gontendo as marcas dos itens neste campo, implicara na desclassiﬁcacao do licitante, face a auséncia de informacao
I"'Iciente para classiﬁcacao da proposta e alertamos que a insercao de informacoes que possa identiﬁcar a empresa
neste campo implicara na desclassiﬁcacao da mesma;
8.10 O prazo de validade da proposta eletronica, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
8.11 Os documentos de habilitacao anexados junto a proposta eletronica do licitante melhor classiﬁcado serao
disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso pI'1blico apos o encerramento da etapa de lances;
8.12 Quando houver a necessidade de conﬁrmacao ou esclarecimentos, a licitante devera encaminhar imediatamente,
no prazo maximo de 02 (duas) horas, contados da solicitacao do Pregoeiro feita através do chat do sistema, os
documentos complementares a proposta eletronica e a habilitacao para o e-mail milha.licitacao@gmail.com
8.13 O licitante que nao anexar no sistema da BLL os documentos de habilitacao indicados neste Edital
concomitantemente com sua proposta eletronica de precos, sera desclassificado/inabilitado e sujeitar-se-2'1 as
sancoes previstas neste instrumento convocatorio e Decreto 10.024/2019.
9.0 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E ETAPA DE LACES
9.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta eletronica
inicial de preco, tera inicio a sessao pI'1b1ica do pregao eletronico, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das
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propostas;
9.2 O pregoeiro veriﬁcara as propostas apresentadas e desclassiﬁcara aquel_as que nao estej am em conformidade com
os requisitos estabelecidos, a desclassiﬁcacao da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhada
em tempo real por todos participantes;
9.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classiﬁcadas pelo pregoeiro, somente paiticiparao da etapa dc
lances as propostas classiﬁcadas pelo pregoeiro;
9.4 Abena a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverao estar conectados ao sistema para
participar da sessao de lances. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento
e respectivo horario de registro e valor;
9.5 O fornecedor podera encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao
seu ultimo lance ofertado e diferente de qualquer lance valido para o lote;
9.6 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro Iugar;
9.7 N50 serao aceitos lances que contenham mais dc 02 (duas) casas decimais apos a virgula;
/‘X8 Fica a critério do Pregoeiro a autorizacao da correcao de lances com valores digitados eirados ou Sllutlqﬁu
Jemelhante, mesmo que antes do inicio da disputa de lances, observadas as regras do sistema;
9.9 Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado. O sistema nao identiﬁcara o autor dos lances aos demais participantes;
9.10 O modo de disputa adotado para essa licitacao sera o aberto onde os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, com prorrogacoes, conforme 0 critério de julgamento adotado;
9.11 No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances durara 10 (dez) minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos I'11timos 02 (dois) minutos do periodo de duracao;
9.11.1 A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances de que trata o item acima. sera de 02 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo 'de prorrogacao, inclusive quando se tratar
de lances intemiediarios;
9.11.2 Na hipotese de nao haver novos lances na fomia estabelecida no subitem 9.11.1, a sessao do lote sera
encerrada automaticamente;
9.11.3 Encerrada a sessao publica sem prorrogaeao automatica pelo sistema, nos termos do disposto no subitem
9.11.1, o pregoeiro podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de lances, caso o licitante
detentor da melhor oferta nao atender as exigéncias editalicias;
9.12 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao aos lances
intemiediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um centavo);
,9,\13 No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao Eletronico, o sistema
:tr6nico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances, retomando 0 Pregoeiro, quando
possivel, sua atuacao no certame, sem prejuizos dos atos realizados;
9.14 Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao do Pregao Eletronico sera suspensa e
reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apos comunicacao do fato aos participantes, através de
mensagem eletronica (e-mail e/ou chat do sistema) divulgando data e hora da reabertura da sessao;
9.15 Apos a etapa de lances, havera a aplicacao dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/06, seguido da aplicacao do critério estabelecido no § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, se nao
houver licitante que atenda a primeira hipotese;
9.16 Os critérios de desempate serao aplicados nos termos do item 9.15, caso nao haja envio de lances apos o inicio
da fase competitiva;
9.16.1 Na hipotese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas empatadas;
.

9.17 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preco, para que sej a obtida melhor proposta;
9.18 Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinara a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto a
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adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao maximo estipulado para eontratacao, e veriﬁcara a
habilitacao do licitante confomie disposicoes editalicias;
9.19 Na hipotese de a proposta vencedora nao for aceitavel ou o licitante nao atender as exigéncias para habilitacao, o
pregoeiro examinara a proposta subseqiiente e assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcacao, ate a apuracao dc
uma proposta que atenda ao edital;
9.20 Cabera ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletrériico “BLL Compras" durante a scssao publica do
Pregao, ﬁcando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios ante a inobsewancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;
9.21 Sera desclassiﬁcada a proposta/lance vencedor, que apresentar preco ﬁnal superior ao preco Inaximo
ﬁxado/estimado pela administracao, constante no Anexo I - Termo de Referéncia, e conforme entendimentos do TC'L*
(Acordao n° 4.852/2010-Segunda Camara, Acordao n° 655/201 1-Primeira Camara, Acordao n° 3.38 l/2013- Plenario,
Acordao n° 1549/2017 -Plenario), ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;
9.22 Para ﬁns de veriﬁcacao da inexequibilidade dos precos propostos, podera ser utilizado como parametro de
afericao o previsto no §1° do inciso 11 do art. 48 da Lei n° 8.666/93, seguindo a orientacao dada pelo Tribunal dc
/Qontas da Uniao - TCU no Acordao n° 697/2006 - Plenario - Processo n° 019.054/2005-7 - Relator: Min. Ubiratan
Aguiar;
9.23 Aplicada a regra do art. 48 supracitado, e a licitante apresentar preco presumidamente inexequivel, lhe sera dada
oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, seguindo a orientacao dada pelo Tribunal de Contas da
Uniao - TCU no Acordao n° 1244/2018-Plenario.

10.0 DA I-IABILITACAO
10.1 Como condicées prévias ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta classiﬁcada
em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcara o eventual descumprimento das condicoes de panicipacao, especialmente
quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante as seguintes
consultas:
a) Cadastro de Empresas lnidéneas e Suspensas - CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceisL
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (http://wwwponaltransparencia.gov.br/sancoes/cneg);
c) Cadastro Nacional de Condenacﬁes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
(l1;t_p://xwvw.cni._jus.br/improbidade__adm/consultar_Wrequerido.php);
10.2 As consultas previstas na condicao anterior realizar-se-ao em nome do licitante e também de seu socio
majoritario/administrador ou representante legal, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;
10.3 Constatada a existéncia de sancao e/ou eventual descumprimento das condic6es de participacao, o pregoeiro
/reputara a licitante inabilitada;
.4 Efetuada a veriﬁcacao referente ao cumprimento das condicoes de participacao no
Certame e inexisténcia de sanc6es, a habilitacao das licitantes sera realizada mediante a apresentacao dos seguintes
documentos:
10.5 Para se habilitarem nesta licitacao, os interessados deverao anexar junto a BLL a documentacao a seguir
relacionada:
10.5.1 Relativos a Habilitacao Juridica:
a. No caso de empresaﬁo individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de
todas as alteracoes ou da consolidacao respectiva;

c. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhados de todas as alteracées ou da consolidacao respectiva;
d. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;
e. CCMEI - Certiﬁcado de Condicao de Microempreendedor Individual, no caso de Microempreendedores
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Individuais;
f. Apresentar copia autenticada de documento de identiﬁcacao oﬁcial com foto (Carteira dc ldentidadc ou outro
equivalente) e a prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do socio administrador e/ou I"epI-esenmme
legal da empresa;
f.1 No caso do representante da empresa seja procurador, a empresa devera apresentar também procuracao publica ou
particular reconhecida ﬁrma, com poderes para que a pessoa possa representar em seu nome em qualquer fasc destc
Pregao, acompanhada da copia autenticada de documento de identiﬁcacao oﬁcial tom foto (Carteira dc ldentidaile ou
outro equivalente) e a prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (C PF) do(a) outorgadol :1);
g. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ),,com data de emlssao nflo superior a 150
(cento e oitenta) dias.
10.5.2 Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/Seguridade Social, mediante certidao conjunta negativa dc débitos.
ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
b. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo dc
/—\tividade e compativel com o obj eto contratual;
-. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante, pertinenre ao seu ramo dc
atividade e compativel com o objeto contratual;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Sewico (FGTS), mediante Certiﬁcado dc
Regularidade do FGTS;
e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Ceitidao Negativa de

Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidao positiva com efeitos de negativa.
9.5.2.1 Caso a licitante detentora do menor prego na condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte, devera
apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de ser inabilitado.
10.5.3 Relativos a Qualificacao Econ6mico-Financeira:
a. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa ﬁsica, dentro do prazo de validade previsto na propria certidao, ou, na
omissao desta, com data de emissao nao superior a 30 (trinta) dias;
b. balanco patrimonial e demonstracées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da

lei e registrado na Junta Comercial.
1) sociedade criada no exercicio em curso:
'
- fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
,sgde ou domicilio da licitante;
I
2) Para sociedades anénimas, regidas pela Lei n° 6.404/1976, o balanco patrimonial e as demonstracfnes
contabeis do ultimo exercicio social devem ter sido, cumulativamente:
- registrados e arquivados na junta comercial;
- publicados na imprensa oﬁcial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal, confomie o lugar em que
esteja situada a sede da companhia;
- publicados em jornal de grande circulacao editado na localidade em que esteja situada também a sede da
companhia.
3) 0 balanco patrimonial e as demonstracﬁes contabeis deverao estar assinadas pelo representante legal da
empresa e por Contador ou por outro proﬁssional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
4) o balanco patrimonial a ser apresentado, devera ser referente ao exercicio/ano de 2019 conforme o

art. 1.078, do Codigo Civil e posicionamento do TCU (Ac6rdao2.669/2013, Acordao 1.999/2014, Acordao
116/2016-Plenario e Acordao 2.145/17-Plenario), sob pena de inabilitacao.
c. O Microempreendedor Individual-MEI que no ano-calendario anterior nao tenha auferido receita bruta de até R$
81.000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentacao do Balanco Patrimonial e demonstracées
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contabeis do ultimo exercicio social na forrna do item anterior, conforme art. 1.179 § "2 do Codigo Civil e artigo 18A, § 12 da Lei Complementar n° 123/2006, entretanto devera apresentar a DASNSIMEI (Declaracao Anual do
Simples Nacional - Microempreendedor Individual).
10.5.4 Relativos a Qualificaciio Técnica:
a. Atestado de desempenho fomecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando aptidao da
licitante para desempenho de atividade compativel com as caracteristicas e obj eto desta licitacao.
10.5.5 Declaracﬁesz
a. Declaraeao que cumpre plenamente aos requisitos de habilitacao, confonne modelo anexo a este Edital (cf. Ancxo
III - Modelo "a");
b. Declaracao de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n“ 9.854, 11¢
1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo Ill - Modelo

"b");

c. Declaracao que a empresa se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo
anexo a este Edital (cf. Anexo III - Modelo "c");
A
10.5.5.1 As declaracoes relacionadas acima e exigidas neste Edital deverao estar emitidas em pupcis
imbrados das empresas e assinadas pelo o seu representante legal;
10.5.5.2 O representante legal que assinar, pela empresa licitante, devera estar credenciado/habilitado para
esse ﬁm;
10.5.6 Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a liabilitacao, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, e seus anexos, ressalvado
o disposto quanto a comprovacao da regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de pequeno porte;
10.5.6.1. No caso de inabilitacao, o(a) Pregoeiro(a) retomara o procedimento a partir da fase de julgamento
da proposta, examinando a proposta subseqiiente e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcacao;
10.5.7 Para ﬁns de habilitacao, o(a) Pregoeiro(a) podera veriﬁcar autenticidade de certidﬁes em orgaos ou entidades
emissoras de CCITICIOCS por sitios oﬁciais;
10.5.8 Nao serao aceitos documentos com indicacao de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente r .~rmitidos;
10.5.9 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao ﬁxadas no Edital, o licitante sera (I€L‘l11lLldO vencedor;
10.5.9.1 Caso o licitante, microempresa ou empresa de pequeno pone, havendo algtma restricao na
comprovacao de sua regularidade ﬁscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a CO1‘1Iu" do momento
em que for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacao da docurnentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais ceitidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa;
/N
10.5.9.2 A prorrogacao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser concedida pela
Iministracao quando requerida pelo licitante, a nao ser que exista urgéncia na contratacao ou prazo insuﬁciente
para o empenho devidamente justiﬁcados;
10.5.9.3 A nao-regularizaeao da documentacao, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a
Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcacao, ou revogar a licitacao.
11.0 DA INTENCAO DE RECORRER E PRAZO PARA RECURSO
11.1 Ao ﬁnal da sessao, declarado o vencedor, qualquer licitante que desejar recorrer contra decis6es do Pregoeiro
podera fazé-lo, manifestando no sistema eletrénico sua intencao de recorrer, quando oportunizado pelo Pregoeiro, no
prazo de até 15 (quinze) minutos, com registro da sintese das suas ram‘-es. sendo-lhes facultado juntar memoriais no
prazo dc 3 (trés) dias. Os interessados ﬁcarao intimados, se desej arem. apresentar suas contrarrazoes em igual numero

de dias, que comecarao a correr do término do prazo do recom~n'.;. assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses;
11.2 A falta de manifestacao imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitacao impoitara a
decadéncia do direito de recurso;
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