
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 
MENOR PREÇO GLOBAL 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E ;:MPRESA DE 
PEQUENO PORTE (MPE), CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, INCISO 1, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2()06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, 
DESDE QUE HAJA, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) FORNECEDORES COMPETITIVOS 
ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 
SEDIADOS LOCAL OU REGIONALMENTE E CAPAZES DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 49, li, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PI , inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 06.554.380/0001-92, torna público, para conhecimento geral, que no dia 
13 de abril de 2018, na sala da Comissão Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura 
Municipal situada na Rua do Ferreiro, S/nº, Bairro Planal'iina, em Redenção do Gurguéia -
PI, será aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, regime de 
empreitada MENOR PREÇO POR ITEM, sob o tipo menor preço item, regida pela Lei 
Federal nº. 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000·, Decreto nº 5.450/2005, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei federal nº. 8 . 666/9~ .. com alterações 
posteriores, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 
07 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendidas as 
limitações, condições e exigências expressamente fixadas neste EDITAL, destinado à 
contratação de empresa para fornecimento de materiais consumo (didáticos e expedientes) 
para atender a demanda de todos os setores da Prefeitura e suas Secretarias Municipais, 
conforme descrições no anexo 1. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (89) 
3566-1260 ou na saia da Comissão Permanente de Licitações no mesmo endereço acima 
citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua do Ferreiro, S/nº, 
Bairro Planaltina, em Redenção do Gurguéia - PI, dia 13/04/2018, até às 09h00 (nove 
horas) . 

PREÂMBULO 

01 - DO OBJETO 
OZ ·DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

03 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
04 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
05 - DA PROPOSTA 
06 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
07 - DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 
08 - DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
09 - DA CONTRATAÇÃO 
1 O - DO PAGAMENTO 
11 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12 - DAS PENALIDADES 
13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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• Anexo 1 - Termo de Referência; 
• Anexo li - Modelo de formulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo Ili - Modelo de declaração de Habilitação; 
• Anexo IV - Modelo de declaração de Fatos Supervenientes 

Impeditivos; 
• Anexo V - Modelo de declaração nos termos do Inciso XXXlll do 

artigo 7° da Constituição Federal; 
• Anexo VI - Minuta do Contrato; e 
• Anexo VII - Modelo de declaração de MPE. 
• Anexo VIII - Modelo de declar:ação que não há sócio·S, gerentes ou 

diretores dei licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o turceiro grau de 
servidores ocupantes de cargos de direçãc1, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgãos do município de Redenção do 
Gurguéia - Piauí. 

• Anexo IX - Relação de Municípios Locais e Regionais. 

01 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para 
fornecimento de materiais consumo (didáticos e expedientes) para atender a demanda 
de todos os setores da Prefeitura e suas Secretarias Municipais, conforme descrições 
no anexo 1. 

1.2 - A forma pela qual deverá ser executado o objeto licitado e as diversas 
obrigações do licitante e do adjudicatário do objeto desta licitação está registrada neste 
Edital , na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de informações 
sobre a licitação. 

1.3 - Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada, esta se 
realizará no primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada pela Pregoeira com a 
devida comunicação formal aos licitantes. 

1.4 - Todos os itens deverão ser de boa qualidade e atender eficazmente às 
finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do 
Consumidor. 

1.5 - As quantidades constantes no Anexo 1 são estimativas com base na 
demanda anual, não se obrigando a Administração à contratação ou aquisição total. 

02 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Pôdêrac pgrticip~r dssts Pr@gão quaisquer liGitanteô q~e e~teja cadastrada 
ou não junto a Comissão Permanente de Licitação e que: 

2.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

2 .1.2 - Atenda os requisitos e exigências constantes deste Edital e seus anexos; 

2.1 .3 - Para fins de aplicação da Lei Complementar 123/2006 nesta licitaçã~as 
MPE (MEi, ME E EPP), farão jus aos mesmos benefícios sendo, portanto, denomina 
genericamente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; . ~ 
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2.1.4 - Apenas os itens destinados ao mercado geral ou cota 1)rincipal (de até 
75% de um item divisível) estarão abertos para recebimento de propostas das grandes 
empresas; 

2.1 .5 - Nesta licitação, adotar-se-á o beneficio Tipo 1 e Ili com itens exclusivos 
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e cota de 25% exclusivas para participação de MPE. 
Essa condição de disputa está identificada no anexo 1 - Termo de Referência. Esta 
exigência se fundamenta no artigo 48, inciso 1 e Ili da Lei Complementar nº 123/2006, desde 
que haja, no m1nimo, 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes 
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, nos termos do art. 49, 
li, da Lei Complementar nº 123/06. 

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

2.2.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de r,onstituição; 

2.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitação. 

2.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, Estadual , ou Federal , enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 

2.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída 
por servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 
termos do art. 9°, Inciso Ili, da Lei Federal nº 8.666/93; 

03 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

3.1 - Para fins de credenciamento junto aa Pregoeira e Equipe de Apoio, a 
licitante deverá enviar um representante munido de documento que o credencie à 
participação, respondendo este pela representada ,. devendo, ainda, no horário indicado no 
preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou "Utro documento 
equivalente. 

3.2 - O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

3.2.1 - No caso de diretor, soc10 ou proprietário da empresa licitante que 
comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleição de seus 
administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas 
jurídicas, conforme o caso (cópia autenticada na forma do subitem 7.4) . 

3.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou 
particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 
subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga . 

DE 

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitan te. _ ;r. i/-, 
3.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada DECLARAÇA ~ 

HABILITAÇÃO, conforme Anexo Ili, e de acordo com o inciso Vil, artigo 4° d~ 
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Federal nº 10.520/2002, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da 
habilitação. 

3.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu 
representante credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo. 

3.5 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante a 
Pregoeira e Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará 
impedido de participar das fases de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso , enfim, para representar a licitante durante a reunião de 
abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativos a este Pregão, caso em que 
será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita , para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço. 

3.6 - As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06 e devido à 
necessidade de identificação pela Pregoeira, deverão credenciar-se acrescidas das 
expressões "ME" ou "EPP" à sua firma ou denominação e apresentar a CERTIDÃO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXPEDIDA PELA 
JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO DE REGISTRO ou CERTIFICADO :lE CONDIÇÃO 
DE MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CCMEI, COM A DEC:~_ARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII , assinada pelo seu proprietário ou sócios ou 
contador responsável pela escrituração da empresa devidamente registrado no órgão 
Regulador. 

3.6.1 - O credenciamento do licitante como MPE somente será procedida pela 
Pregoeira se o interessado comprovar tal situação jurídica através ·do seu instrumento 
constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a 
inclusão no seu nome como ME ou EPP, ou através da apresentação do comprovante de 
enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP mediante declaração em 
instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão de registro de seus atos 
constitutivos; 

3.6.2 - O descumprimento da lei , sem preJuizo das sanções cabíveis, não 
acrescendo ao nome credenciado as extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e 
consciente, desobrigando a Pregoeira, dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 

3.6.3 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como MPE é 
única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 
possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado; 

3.8 - A não apresentação ou a não incorporação do documento de 
credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e 
responder pela mesma. 

3.9 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação 
necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira prop 
apresentada quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renuncian 
fase de lance, de negociação e a interposição de recursos. 
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3.10-A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirá 
a licitante de entregar os envelopes da proposta e de habilitação, mas a impedirá de 
manifestar-se no certame. 

3. 11 - Os documentos para o credenciamento referido nos subitens 
anteriores, deverão ser apresentados fora dos envelopes. 

04 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital , a licitante 
deverá apresentar à Equipe de Apoio, juntamente com a Declaração de Habilitação 
(conforme Anexo Ili) , a proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razão social do licitante, se os mesmos não forem timbrados: 

4.1.1 - As empresas deveram apresentar os envelopes Proposta Comercial 
SEPARADAMENTE, conforme a cota que for participar, COTA PRINCIPAL (75%), COTA 
RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, e/ou COTA GLOBAL (100%). A Proposta Comercial Global 
só será julgada se todas as licitantes forem MPE e/ou quando houver somente empresas 
participantes que não se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006. (conforme subitem 
5.1). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA- r : 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
COTA PRINCIPAL (75%) / COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI I COTA 

GLOBAL (100%) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA- PI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 
ENVELOPE 02 - DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO 

Parágrafo Único - A Proposta , Declaração e demais documentos exigidos no 
presente pregão deverão ser elaborados em papel timbrado da empresa, contendo a razão 
social do licitante, CNPJ, endereço, fone, etc. 

05 - DA PROPOSTA 

5.1. - Todas as empresas MPEs deveram OBRIGATORIAMENTE elaborar a 
proposta da COTA GLOBAL (100%) (conforme anexo 1) , COTA PRINCIPAL (75%) 
(conforme anexo 1) e COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, (conforme anexo 1) . Em se 
tratando de empresa que não se enquadre na Lei Complementar 123/2006 (grande 
empresa) a mesma é obrigada a elaborar a proposta da COTA GLOBAL (100%) (conforme 
anexo 1) e COTA PRINCIPAL (75%) (conforme anexo 1). Se por ventura todas as 
participantes forem MPE e/ou quando houver somente empresas participantes que não se 
enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, a Pregoeira julgará somente a COTA 
GLOBAL (100%) apresentada, descartando as propostas comerciais da COTA PRINCIPAL · 

(75%) e COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, aplicando os benefícios legais estabelecido~ 
neste edital e na legislação vigente. 

5.1 .1 - Havendo somente licitante MPE ficam as mesmas obrigadas a participar 
de 100% (cem por cento) dos produtos licitados devendo a mesma apresentar C"'Ol\~!'rV. ~ 
GLOBAL (100%) (conforme anexo 1). '\\~if{ 
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5.1.2 - Havendo a participação de licitantes que não se enquadrem na condição 
de "MPE" e a participação de empresas MPE, e que atuem no ramo de atividade referente 
ao objeto licitado, a Pregoeira ju lgará as propostas comerciais separadamente, COTA 
PRINCIPAL (75%) (Anexo 1) e COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI , (Anexo 1) , 
descartando a COTA GLOBAL (100%), (Anexo 1) , caso seja apresentada pelas licitantes, 
aplicando os benefícios legais estabelecidos neste edital e na legislação vigente. 

5.1.3 - As Propostas deverão ser redigidas com clareza, sem erendas, rasuras , 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada , como também rubricadas todas 
as suas folhas, vedadas cotações alternativas, com Identificação do proponente, com data e 
menção ao número do Edita l. 

5.1.4 - A licitante deverá apresentar o preço unitário e preço total, conforme 
Anexo 1 e li deste Edital, e ao final com a indicaÇão do total geral da proposta , em algarismo 
e por extenso, e deverá ainda a licitante informar a marca do objeto ofertado, sob pena da 
desclassificação da proposta . 

5.1.5 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional , ou seja, em 
Real (R$) , em algarismos arábicos. 

5.1.6 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e 
indiretos , compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do 
fornecimento , bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

5.1. 7 - Os preços deverão ser cotados com apenas duas casas ::ecimais. 

5.1 .8 - A última folha deverá estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa 
licitante. A falta do carimbo não implica na desclassificação da licitante caso a proposta 
esteja com todas as suas folhas impressas em papel timbrado da empresa licitante. 

5.1.9 - Deve informar o prazo de val idade da proposta, que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 

5.1.1 O - Orçamento discriminado, contendo unidades, marcas, quantidades, 
todos os custos diretos e indiretos constantes na alínea anterior, conforme Anexo 1. 

5.2 - Caso o prazo estabelecido no subitem 5.1.9 não esteja indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito pela licitante para efeito de julgamento. 

5.3 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste 
Edita l, ou que apresentar preços global ou unitário ·inexequíveis, simból icos, irrisórios ou de 
va lor zero, incompatíveis com os preços de insumos e salários de merca(;J acrescido dos 
respectivos encargos. 

5.4 - Conta bancária: nome e número da conta corrente do licitante 

5.5 - O preço ofertado permanecerá fi xo e irreajustável, excetuando-se os 
aumentos estabelecidos por Lei . 

NOTA 1 - As Cotas distribuídas, conforme artigo 48, inciso 
Complementar nº 123/2006, Alterada pela Lei Complementar nº 147/2014: 
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"COTA PRINCIPAL (75%)" - Lote/itens abertos para a participação de todos os 
interessados, inclusive os que se enquadrem na condição de "MPE" e que atuem no ramo 
de atividade referente ao objeto licitado. 

"COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI" - Lote/itens constituídos por até 25% 
(vinte e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objeto, estão abertos para a 
participação exclusiva de "MPE", sem prejuízo de sua participação nos lotes da cota 
principal , e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina 
o artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, Alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

"COTA GLOBAL (100%)" - Lote/itens· constituídos por 100% {cem por cento) 
do quantitativo do respectivo objeto, cuja proposia será julgada pela pr~goeira quando 
houver somente participantes MPE e/ou quando houver somente empreBas participantes 
que não se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006. 

NOTA 2- Na hipótese de uma MPE sagrar-se vencedora da Cota Principal 
(75%) e da Cota Reservada (25%) parêi o mesmo item, será registrado para ambas as 
cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor 
pratique preços distintos para o mesmo item. 

NOTA 3 - Caso não haja licitantes interessados na cota reservado (25%) 
para ME, EPP e ME/, o licitante vencedor da cota principal (75%) fica obrigado a 
fornecer/executar os itens referentes à cota reservada pelo mesmo valor oferecido na 
cota principal. 

Nota 4 - A proposta comercia/ global será julgada quando somente estiver 
participando do certame empresas que se enquadrem como MPE e/ou quando houver 
somente empresas participantes que não se · enquadrarem na Lei Complementar 
12312006, para que não haja a pratica de preços distintos para o~ mesmos itens 
licitados na COTA PRINCIPAL (75%) (Anexo/) e COTA RESERVA (25%) MEIEPPIMEI, 
(Anexo/). 

5.6 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e anexo. 

06 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital , será aberta 
sessão pública para processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos 
interessados em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas 
e documentação de habilitação. 

6.1 .1 - A Pregoeira no ato do credenciamento verificará se todos os licitantes 
são MPE ou somente empresas que não se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, 
após a confirmação, o mesmo julgará somente ·os envelopes com a COTA GLOBAL 
(100%), (Anexo 1) , conforme subitem 5.1, aplicando os benefícios legc:.:3 estabelecidos 
neste edital e na legislação vigente. 

6 .1.2 - Havendo a participação de licitantes que não se enquadrem na condição 
de "MPE" e a participação de empresas MPE, a Pregoeira julgará as propostas comerciais 
separadamente, COTA PRINCIPAL {75%) . (Anexo 1) e COTA RESERVA (25°/c 
ME/EPP/MEI, (Anexo 1) , descartando a COTA GLOBAL (100%), (Anexo 1) , caso sej 
apresentada pelas licitantes, aplicando os benefícios legais estabelecidos neste edital e na 
legislação vigente. 
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6.2 - A Pregoeira procederá à abertura do Envelope nº 01 , contendo a Pro 
de Preços Escritos ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma 
análise prévia dos preços, observando a exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao preço total , procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como 
corretos e adotando como critério de aceitabilidade os preços "unitários". 

6.3 - Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, 
preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 
estabelecidos neste Edital , devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase 
de lances verbais , somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 

6.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeira 
selecionará as propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) Classificará a licitante autora da proposta de MENOR PR1="ÇO GLOBAL e 
todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em ate 10% (dez por 
cento) , em relação ao menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os 
representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 03 (três) , incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, observado o subitem 5.1.5. No caso de empate nos preços, serão admitidas 
todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase 
de lances, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 

6.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Tenham inobservado o presente edital , estejam incompletas, apresentem 
emendas, rasuras ou entrelinhas ou , ainda, linguagem que dificulte a exata _.ompreensão do 
enunciado; 

b) Não se refira à integralidade do objeto; 

c) Apresentem preços simbólicos , irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços de mercados, excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

d) Não atenda as exigências deste instrumento convocatório ou das diligências. 

6.5 - A Pregoeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 6.4 para a 
apresentação de lances verbais, de foíma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, 
iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem 
decrescente de valor. 

6.6 - A Pregoeira , antes da etapa de lances, estabelecerá o intervalo mínimo 
entre os lances, para agilizar a sessão. · 

6.7 - Na fa:;e de lances verbais será permitido o uso de celulares pel 
representantes para eventuais consultas telefôn icas, os quais disporão até 1:> máximo de O 
(três) minutos, por consulta. 
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6.8 - Em observância à Lei Complementar Federal nº 123/2(1,J6, na presente 
licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
MPE. 

6.8.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas MPE sejam superior até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem 
classificada. 

6.8.2 - Encerrada a etapa de lances, caso não tenha sido ofertado por uma 
MPE, será assegurado a essas empresas o direito de preferência à contratação, previsto no 
artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 para itens abertos ao mercado geral ou para 
os que sejam itens da cota principal de até 75%. 

6.8.3 - A Pregoeira consultará a MPE melhor classificada, dentre aquelas que 
estejam na situação de empate, ou seja, cujo valor do ultimo lance seja igual ou superior em 
até 5% (cinco por cento) em relação ao valor ap~esentado pela proponente detentora do 
menor preço, para que manifeste a intenção de apresentar novo lance prooosta com valor 
inferior ao valor da melhor oferta apurada. 

6.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.9.1 - A MPE mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. (inciso 1 do art. 45 da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006); · 

6.9.2 - Não ocorrendo à contratação da MPE, na forma do subitem 6.9.1 deste 
Edital , serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 6.8.1 deste Edital , na ordem classificatória , para o exercício do mesmo direito 
(inciso li do art. 45 da Lei Complementar Federal nº 123/2006); 

6.9.3 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.9 
deste Edital , o objeto licitado será adjudicado em fa.vor da proposta orig inalmente vencedora 
do certame (§ 1° do art. 45 da Lai Complementar Federal nº 123/2006); 

6.9.4 - O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por MPE (§ 2° do art. 45 da Lei Complementar Federal nº 
123/2006); 

6.1 O - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais_ e a manutenção do 
último preço apresentado pe!a licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente às penalidades previstas neste Edital. 

6.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, 
será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 
MENOR PREÇO. 

6.13 - Caso não se realizem lances verbas, será verificada a conformidade entri~ 
a proposta escrita e o valor estimado para contratação. 

6.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas a 
Pregoeira verificará a existência de empresas com PRIORIDADES DE CONTRATAÇÃO ~~u -L~ 
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MARGEM DE PREFERÊNCIA. Em havendo procederá aos cálculos conforme abaixo e 
reclassificará as ofertas: 

6.14.1 - Para promover o desenvolvimento econom1co e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas, o ince.1tivo à inovação 
tecnológica e o tratamento diferenciado e simplificado para as MPE, a Autoridade 
Competente poderá, justificadamente, e que possua oferta até 10% (dez por cento) 
superiores em relação ao melhor preço válido, desde que este não seja de MPE 
considerada Local/Regional ; 

6.14.2 - Entende-se como empresa sediada regionalmente: aquela que possua 
registro em uma das cidades relacionadas no ANEXO IX deste edital; 

6.14.3 - Para fins de aplicação da prioridade de contratação prevista no artigo 
48, § 3° da Lei Complementar nº 123/2006 a MPE sediada local ou regionalmente fará jus 
aos mesmos benefícios, sendo, portanto, denominada genericamente MPE Regional; 

6.14.4 - A condição de MPE Regional será verificada no momento do 
encerramento da fase lance, por meio de Declaração de que sua sede está localizada em 
um dos municípios listados no ANEXO IX deste edital; (ver modelo dP declaração no 
ANEXO VII item 04). 

6.14.5 - Para fins de aplicação do artigo 48, §3° da Lei Complementar 123/2006, 
entende-se como melhor preço válido, a melhor oferta na fase de lance feita por um licitante 
habilitado; 

6.15 - Em observância ao artigo 48, § 3° da Lei Complementar Federal nº 
123/2006, na presente licitação será assegurada, como preferência de contratação para as 
MPE sediadas local ou regionalmente , até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço 
válido. (empresas sediadas em cidades relacionadas no ANEXO IX). 

6.16 - Sendo aceitável a ofert:i de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado visando a 
confirmação das suas condições habilitatórias. 

6.16.1 - Constatado o atendimento .pleno das ex1gencias editalicias, será 
declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o(s) objeto(s) licitar')(S). 

07- DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 

7 .1 - Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a 
licitante, detentora da melhor oferta , . deverá comprovar, mediante apresentação no 
ENVELOPE nº 02, os documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e 
numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma a permitir .a maior rapidez na 
conferência e exame correspondentes: 

7.1 .1 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sócio; 

b) Registro comercia!, no caso de empresa individual; ou 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em v igor, com suas..,__.....,,.. 
alterações ou a respectiva consolidação , se houverem, devidamente re>Jistrado, e~us: ~ 
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tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores; ou ainda: 

d) Inscrição do at.o constitutivo, no caso de sociedades civis , acompanhado de 
prova de eleição da diretoria em exercício; 

e) No caso c!e Sociedades que envolvem outra empresa juríd·ca como sócia, 
junta-se para a habilitação o CNPJ da respectiva empresa; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, 
arquivados na junta comercial. 

7.1.2- Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e 
compatível com o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), (Portaria 
Conjunta PGFN I RFB nº 1.751, de 01/10/2014); 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de 
Débitos Gerais, compreendendo todos cs tributos de competência do Estado), emitida pelo 
órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei. 
(Certidão Quanto a Dívida Ativa e Certidão de Quitação de Tributos ou Certidão 
Conjunta); 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa 
de Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida 
pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da 
Lei . (Certidão Quanto a Dívida Ativa e Certidão· de Quitação de Tributos ou Certidão 
Conjunta); 

f) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço / FGTS; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal nº 
12.440 de 07.07.2011. 

7 .1.3 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial , assinado por contabilista habilitado e p lo 
representante da empresa, e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíve1 
e apresentados na forma da !ei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
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a. 1) Entenda-se por "na forma da lei" o seguinte: quando S/A, balanço 
patrimonial devidamente reg istrado (art. 289, caput e § 5°, da Lei Federal nº 6.404/76) ; 
quando outra forma societária , balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e 
encerramento do livro Diário do qual foi extraído (art. 5, § 2º do Decreto Lei nº 486/69) , 
autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio; 

a. 2) Sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão participar do 
Pregão apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Comercial , assinado por contabilista habilitado e pelo representante d: empresa; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
jurídica, a menos de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para abertura do Pregão. 

7.1.4 - Declaração, observadas penalidades cabíveis, de superveniência de 
fatos impeditivos da habilitação, conforme Anexo IV deste Edital ; 

7 .1.5 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal , 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXlll do artigo 7° da Constituição Federal (na 
forma do Anexo V deste Edital); 

7.1.6 - Declaração da licitante de que não há sócios , gerentes ou diretores da 
licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de di. Jção, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgãos do município de Redenção do Gurg L·éia - Piauí. (na 
forma do Anexo VIII deste Edital) . 

7 .2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 
órgão público, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que 
não conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 90 (noventa) 
dias contados da data de sua emissão, à exceção de atestado (s) de capacidade técnica 
que não será (ão) objeto de aferição quanto a esse aspecto. 

7.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar: 

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 
endereço respectivo; 

b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 

c) Se a licitante for a filial , todos os documentos deverão estar em nome da filial , 
exceto aqueles documentos que, pela própria natuíeza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

7 .4 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados e 
original, por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente 
pelos servidores da Sala da Comissão de Licitação no ato da abertura dos envelopes, 
ou publicação em órgão da imprensa oficial, até às 12:00 horas do último dia útil que 
anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documentação. '!"~A~ 

7.4.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis; ~ ;.s 
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7.4.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.4.3 - A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

7.5 - Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante MPE, 
a mesma deverá apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo que 
apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006). 

7.5.1 - Sendo a proponente vencedorá MPE, e havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (~lnco) dias úteis, 
com termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorro:;-áveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, através da Pregoeira, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1° do art. 43 da Lei Complementar 
Federal nº 123/2006). 

7.5.2 - A não-regularização da documentação, no prazo concedido, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2º do art. 
43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006). 

7.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 
habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão 
desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 

7.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira 11oderá fixar-lhes 
o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos 1 ~scoimados das 
causas referidas no ato inabilitatório. 

7.7.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos 
desqualificados e não aceitos; 

7.7.2 -As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 

7 .8 - Se o licitante desatender às exigências habilitatória, o(a) Pregoeiro( a) 
examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabi:idade e procedendo a verificação 
da habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a 
apuração de uma proposta que atenda as instruções, sendo o respectivo licitante declarado 
o vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

8 - DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃ~ 

8.1 - Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para abertura dos envelopes e da sessão de processamento do i:iregão, solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital , sob pena de! decadência de 
fazê-lo administrativamente. 

8.2 - A petição deverá ser dirigida .aa Pregoeira, devendo o mesmo decidir n 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-la à 
Assessoria Jurídica para análise e parecer; 
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8.3 - Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a 
decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realização deste Pregão, será 
designada nova data para realização do certame, com a devida publicidade, inclusive das 
alterações, se houverem. 

8.4 - Manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante 
deverá ser feita aa Pregoeira imediatamente após a declaração do (s) vencedor (es) , nos 
casos de: 

a) Julgamento das propostas; 

b) Habilitação ou inabilitação da licitante; 

c) Outros atos e procedimentos. 

8.5 - A licitante na sua manifestação explicitará , necessariamente, a motivação 
consistente que será liminarmente avaliada pela Pregoeira , o qual decidirá pela sua 
aceitação ou não. 

8.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 
recurso pela licitante, implicará na decadência desse direito, podendo a Pregoeira adjudicar 
o objeto à licitante vencedora. · 

8.7 - Admitido o recurso, a licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação das razões recursais escritas, dirigidas aa Pregoeira, e estará disponível às 
demais licitantes classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazões 
em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo da recorrente , sendo-lhes 
assegurada vista imediata em cartório dos autos do Pregão. 

8.8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s), ficarão intimadas a 
fazê-lo desde a reunião de realização do Pregão. 

8.9 - Uma vez tempestivo, a Pregoeira receberá o recurso, dBclarando o seu 
efeito suspensivo, e encaminhará à Assessoria Jurídica para análise e parecer, sendo a 
decisão proferida pela autoridade competente responsável pela homologação da licitação. 

8.1 O - O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente 
implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de 
aproveitamento. 

8.11 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregão à licitante 
vencedora, e em consequência homologar o procedimento licitatório. 

8.1 2 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora 
do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente. 

9- DA CONTRATAÇÃO 

9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedor 
com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal .nº. 10.520/2002, Decre 
nº 3.555/2000, Decreto nº 5.450/2005,. Lei Complementar nº 123/06, alterada pela L · 
Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de·2014. 
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