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EDITAL
PnucÃo PnTSENCIAL N' oo3/zooq

PRETEITURA MUMCIPAL DE ILHA COMPRIDA
TIPO: MENOR PRBÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA torna público, para conhecimento dos

intoessados, quc no dia 18 dc Sctcmbro dc 2009, na Avcruda Bcira Mar, no I1.000, no balnerírio Meu

Recanto, neste Município dc IIha comprida Estado dc são Paulo, Íará realizu a sessão para

recebimcnto c ócrtura âos cnvclopcs coúndo a Proposta Comcrcial c Documcntação dc Habilitação

referente ao Pregão Presencial u.;003/2009, do tipo nrcnor pÍeço' nos tcrmos do.p_rcsenle Edital e

."r. urroo., dJ acordo com o disposto ná Lci icdcral n'lO-52012002, c, subsidiariamcnte, Lei

Federal n í.eOelSl " suas alterações postcriorcs. Os envclopes contendo as documentações e

Propostas, devcrão scr cntrcgucs no-sctor dc Protocolo atc as 09:30 horas, do dia 18 dc setcmbro dc

2Oo's, devindo a Sessão pariabertLua dr:s envelopes conlcndo a Proposta Comercgl e- ?oTlelqção
de nabltrtaçao iniciar-sá as 10:00 horas do mcsmo dia, no Gabinctc do scnhor Prefcito Municipal.

tocatiraao no endoeço acima. Dcclaracla abcía a sessão pclo Pregoeiro não mais serão admitrdos

novos proponsntcs, dando-sc inicio ao rcccbimcnto dos envclopcs'

ue-

I - DO OBJETO

1.1 - O objêto da presante licitação é a CONTRÂI'4,ÇÂO-!E EMPRESA ESPECIALI,ZÀDÀ
pÀRA A 

-N,IANUTENÇÃO 
COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTNA' !993D^A'

niÀxUrnxçiO DE ÁREAS AJÀRDrNÀDÀS, NOS LOGRADOURSS PúBLICOS' Do-riiuiiiclpiõ-ôi 
riHr ôompruDA, coMpREENDENDo UMA ÁREA rorAl DE

APROXIMADAMENTE 60.000 M; (Si'SSENTA MIL METROS QUADRAINS)' CONfOTMC

condições e caracterísücas especificadas no quadro Úaixo e no temro de referência anexo I degte

ed ital.

Z_ DASCONDIÇÔESDf,PARTICIPAÇÃO \'

2.1 - Poderão participar deste processo licitatório os inleressados, pessoas jurídicas do rar\
;;;ril; o'bjeto <testa liciúçao que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à

documentação, constanles deste Edital e seus Anexos'

2.2 - Os licilantes arcâÍão com todos os custos decorrenles da elaboração e apÍesenlação de suas

propostas.

23 - Não poderá paíicipar da presente licitação a entpresa:

lSl --ÉÃroup..uçaó judicial ou ertrajuáicial o.'em processo de falênciq sob concurso de

credores, em dissolução ou em liquidação;

i:j -ôr. estejarn com o direito de licirar e contratar com o Município de Ilha Comprida

,u.p.*o,ouquetenhamsidodg:laradasinidôneaspelaAdntinistraçãopública'enquanto
p"áuralá* o, Àotivos determina.tes da pu^ição, ou ate que seja promovida sua reabilitação' nos

moldes do aí. 87, IV, da l€i tt.666/93;

i-13 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam conlroladoras, coligadas ou subsidiárias

si, ou ainda, quáquer que seja sua lornta de comtituição;

2J'4 - Estrangeiras que não funoionem no Pais'

ir _ .t ourríancia das veda@es do ilem anterior e de inleira responsabilidade do licitante

pelo descumprimenlo, sujeita-se à penalidades cabíveis'

I
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25 - A paíicipação neste certame, senr prévia impugnação, irnplica em aceitação de todas as

condições estabelecidas neste iÍ§tíumBnlo conYocatório.

Z.O - É obrigafória a paÍticipação em todos os ilens, devendo as empresas cotat todos, visto ser o

julgamento POR MENOR PREÇO GLOBAL.

3. DOCREDENCIAMENTO
3.1 - o pregoeiro no di4 local e horario designado paÍa sessão pública, procederá ao

credenciamento dos interessados a participar da licitação.

3.2 - O horário para o credenciamento será as 10:00 horas, no alo da óertura da sessão de

julgamento. Apói o horario (09:30 horas) estabelecido para recebimento dos envelopes contendo

os documenlos e propostas, não serão aceitos novos proponenles'

33 - O proponente ieverá se apÍexienlü para credenciamento junlo ao Pregoeiro devidamente

munido ôe do*-"nto que o credencie a participar deste procedimento licitatório, e o autorize a

responder por sua repfesentada, devendo, aind4 no ato rle enlrega dos envelopes, identifrcar-se

exúindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente'

3.4 - Considera-se como Íepresenlante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante mediante

e§tatuto/contrato social, ou instrumqlto público/particular de procuração ou documento

equivalente.
3.4.1 - Entende-se por documento credencial:

,i Érurotol*nt ato social, quzndo a pessoa oredenciada for sóciq proprietária, dirigente ou

assemelhada da empresa licitante, no qúal estejam sxpressos seus poderes pata g(ercer direitos e

assumir obrigações em decorênoia de tal investidu'a;

b) procuraçío ôu documento eqúvalente 6a licita.te. com_poderes para que a pessoa credenciada

pássa manifestar-se sm seu nome em quzüquer fase deste Pregão; (Minul,a sugestiva - Ver Anexo

i;. ó do"u1,,"rto deverá dar plenos pod-eres ao credelciado para fomrular ofertas e lances verbars'

í.gã.i, p..çor, declarar a ilrtençeô de hlterpor rocurso, renutrciar ao direito de interposição de

,o"r,r.oa, 
"nfirrl 

para pÍaIicar, em nome rla licitarlte todos os atos pertinentes a este Pregão

s.l.z _'No caso dó credenciamenlo por instrumento páúticulaÍ de procuração deverá ser

ap.Àentada cópia auturticada do respectivo qitatulo ou contÍato social, e da ütima alteÍação

estatuúria ou contralual, no qual sejarri expressos os poderes para exercerem os direitos e assumin ,
obrigações em deconência de tal investidura.

35 --C-ada credenciado poderá representaÍ apenas uma licitante;

ii _ o ,"pro**te legal da ticitant" qu" não se credenciar perante o pregoeiro ficará impedido

áe purti"l'par. da lase d-e lances verbaÀ, de negociação de preços, de declarar a intenção de

irt".po,,à"*ro, de renunciar ao direito de inlerposição de recursos, enfrrn, para representar a

iiciranie a*a,r"-a reunião de abertura dos envelopes «Proposl-a'ou «Docum.nlação" relativos a

este PÍegão.
i.e.t - ú"rra caso, a licitante l-rcará excluída da etapa de lartces verbais e mantido o seu preço

"G*tJ" 
,,u próportu escrita' para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor

preço.
3.7 - O credenciamento do licitante ou de seu represenlante

responsabilidade legal pclos alos praücados c a pÍcsunção

rãização das transações inerentes ao Prcgão Presencial'

legal junto ao Pregoeiro inrPli

de sua capacidade legal P a
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3.g - o Pregoeiro deixa claro que uão será disponibilizada, aos licitarÍes, cópia reprogrrí,fica de

qualquer doi documenlos exigidos. Toda a documentação mencionada nos itens acima deverá ser

apresintadaemviaaserdisponibilizadadeformadelinitiv4sobpenadenãocredenciaÍnen1o.
s.s - os documentos relativos ao credenciamento deverão ser entÍegues em separado dos

envelopes "A" e "8".

4 - DA FORMA DE APRf,,SENTAÇÃO DA PROPOSTÁ DE COMERCIAL E DA

DOCUMENTAÇÃO NT H,NNU.ITAÇÃO:
4.i - A Proposta bomercial e os Docufirentos tle HaLrilitação deverão ser entregues no local, dia e

hora designados neste certarne (não serão aceitos envio de envelopes via correio), em envelopes

ãiúior,"q* deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e rubricados no fecho, e

alender aos seguintes requisilos:

a) Envelope A: Proposta Comerciel;
ti tnveüpe B: Dõcurnentos de llabilitação, composto pelos Documentos de Habilitação

exigidos no ilem 6 deste Edital.
4.1:1 - Os envelopes deverão conter, aind4 em sua parte extem4 os dizeres:

f,NvELOPE A - PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITT]RA MT'NICIPAL DE ILIIA COMPRIDA
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL NO OO3/20(D

PROPOSTA COMERCIÀL
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
f,NVELOPE B _ DOCUMENTOS DE TIABILITAÇAO
PREFEITURA MTJNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
EDITAL DO PREGÃO PRESf,NCIALNO ü)3/20@
DOCUMENTO§ DE HABILITAÇÃO
NAZÃO SOCIAL DÀ PROPONEN'IE
CNPJ
n.i - l*tun,*t" com os envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, (do lado

à" r"* aà, orvelopes), os intàressados à, ,",, 
'"p'o"ntantes 

deverão apresentar' conforme\

-od"to d. ANEX§ iq nfClAneçÃO dando ci&rcia de que cumprem plenamente os

,"qrl*"t à. t rUilitação, conforme exigência prevista no inciso VII' do artigo 4'' da Lei n "

10.520102.

5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTÂ COMERCIAL
5.1 - A proposla comercial Poderá ser erpresenlada conforme Modelo de Proposta Comercial -
Anexo II - ou em modelo PróPrio , desde que contenha todas as informa$ es ali previstas, em uma

via impressa em papel timbrado do licitante, em lingua portuguesa, salvo quanto às exPressões

tecnicas de uso conentq redigida com clare:ra, sem emandas, rasuras, acrés cimos ou entrelinhas,

der,idamente daladq assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante

proponente. salvo se. ineqüvocànentc. tais lalhas rlão acaÍretarern lesões ao direito dos demais

licitantes, prejuí;ro à Administração ou não impedirem a eriata compreersão de seu conteúdo

observado o modelo comtanle do Anexo II, deste edilal;

5.2 - Nela deverão estar indicados nome ou rurão social do proponente, endereço

telefone,laxeendereçoeletrônico(e-rnail),esteirltinloseltouver,paràcontato

eto

1,

>
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s3 - No ENvELoPE DE PRoPosrÀ CoMERCIAL DnvrnÁ coxsr,m:
53.1 - Proposta com preço unitario e total dos itens cotados, em moeda conente nacional (R$),

DreÇo lotal (dobal) em algarismos e por exteÍrso:

i-s.z - O.tuttru*.nto de todas as caraclerísticas do serviço a ser prestado.

53J - Declaração de que os preços conlidos na proposta incluem lodos os custos e despesas. lars

como e sem se limitar a: cuslos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração'

materiais, serviços, encaÍgos sociais, trabalhistas, seguros' lucro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos;

S-l.i - p.-o de validade não inferior a í) (sessenta) dias corridos, a contâÍ da data de sua

apresentação.
5.1 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou rndir*os omitidos da proposta ou

incorretamenie cotados serão consideradôs como inclusos nos preços, não sendo considerados

pleitos de acrescimos, a esse ou qualquo tíhrlo.

is - poderao ser desclassificadas as propostas que não alenderem à exigências deste Edital.

."u, An"*or, que sejam omissas ou up.à.*t"* irregularidades ou defeitos capazes de difrcultar o

julgamento.
t.e" 4. propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo Pregoeiro, caso contenham erros

de soma dou multiplicação, bem cãmo divetgências entre o preço unitário e o toÍal do item.

;úá,;.n., qu. p.árd.á.rá sempre o primeiÃ- Sendo a proposta corrigida o representante da

empresa, se estiver presente na sessão deverá assinar a pÍoposta

5.7,.Aapresentaçãodapropostaimplicaránaplcrraaccitação'porpartedolicitantgdas
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos'

6- DAHABILITAÇÃo-ENVELOPEB-DocUMENTAÇÃo .-.^,(-^
6.1 - Para fins de Uúilitaçao as empresas deveÍão apre§grtar as seguintes DECLARÂÇOES:

O.i.f - A licitante deverá apreseÍrtar DECLARÀÇÃO de que nào possú em seu quadro de

nessoal emoresado(s) com menos de l8 (dezoito) anos em trabúo notumo' perigoso oul

i;;;;;i;? üáresse,s) Íuros em qualquer lrúalho, salvo na condição de aprendiz, nos 
,

termos do inciso XX.XIII do art. ?" da Consütüçao F.ederal de 1988 (Lei n" 9 854/99) Conforme

modelo sugestivo de declaração a seguir:

,rç1417tÇÃo
A empresa - - CNPJ - ' comsedena . ..

,^piÃ" *, na realimso de irabalho noturto, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos

oi'o realimçao de quoique, oàboho p, me'orà"kà' 16 anos-' salvo nas condiÇões de aprendiz

n , t"r^o, áo irciro xxxtu ao ort. 7ifui consfituiÇão F-ederal de 1988 (l,ei n'9.854/99).

de de 2U)9.

Assir?afiira do DireÍar
6.1.2 - O ProponeÍt
inexistência de fatos

segrnr:
DECI.ARAÇAO
(NOME DA EMPRESA)

ou Represenlante leÍ:al
ir ,t"r" upro*tar- DECI,ARAÇÃO, sob as penalidades .cabiveis' 

a

impeditivoi da habilitação, conforme modelo sugestivo de declaração a

CNPJ n." 
-

. sediada

(endereço mmPleto) , declara, sob as Penas da lei, que at'é a presenle data i

+-r

.,,..
r- ,Éit,-:'. ü.- o.iÉ -.'r{lr.;fí
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fatos impeditiws Ftra sua habilitaÇão neste processo licitatório, ciente do obrigatoriedade de
declarar ocorrências posler iores.
l,ocal e Data
k,
Ássinatura do Diretor ou Representante legal

6.13 - A licitante deverá apresenla Declaração de disporúbilidade conforme Anexo V deste

edilal.
6.2 - Os demais documenlos necessá,rios à habililação poderb ser apresenlados em original, ou
por qualquer processo de cópia autenlicada por meio de caÍório competente ou publicação em

órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópiis simples, desde que acornparúadas dos originars
para conferência por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio.
63 - Regularidade Fiscal
63.1 - Prova de Regularidade de Débito da Fazenda Municipal domicílio ou sede da licitante;
632 - Prova de regularidade j unto a Fzuenda Estâdual domicílio ou sede da licitante;
633 - Prova de Regularidade junto à Seguridade Social CND- INSS;
6.3.4 - Certihcado de regularidade do FGTS - CRF; (www. caixa.gov.br);
6.3.5 -Comprovante de inscrição cadastro nacional de pessoajurídica CNPJ.

6,4 - Regularidade jurídica:
6.4.1 - Registo Comercial, no caso de empresa individual;
6.4.2 - Ato Constitulivo, estalulo ou contÍato social e úlüma alterações em vigor, devidaÍnenle

registrado em se tralando de sociedades comerciais, e no c.tso de sociedade de ações,

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores.

6.43 -krscrição do ato coÍlstilutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de,
diretoria em exercício.
6.4.4 - Decreto de autori;ração, em se lÍalando de empresa ou sociedade estrangeka eÍl
funciooâmento no Pais, e a1o de registro ou autorização para funciotrametrto expedido pelo órgpo

competsrte. quando a atividade assim o exgir.
65 - Da Qualificação Econômieo-financeira
65.1 - Certidão Negativa de Fa]ência e de Recuperação judicial e exlr4iudicial, expedida pelo

cartório distribuidor da comarca da sede da pessoajurirlica ou de execução de pessoa íisic4 a no

máximo 9o (novanta) dias da data preüs1a para entrega dos envelopes, de acordo com o Inciso II
do art. 3l daLei 8.666/9f .

6.6 - Da QualiÍicação Técnica:
6.6.1 - Comprovação de aptidão para desentperúo de afividades pertinentes e compalíveis em

características, quantidades e prazos com o objeto de ticitação, atraves de 01 (um) atestado

fomecido por pessoajurídica de direito privado ou público cerlificado.
6.6.1.1 - À especificações, quantidades e prajzos de 6(ecução exigidos para comprovação de

experiência pelá licitante para o presente edital são de no minimo -50% (cinqüenla por cento) do

objeto desta licitação.
6.7 - Disposições Gerais da Hebilitação
6.7.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitaçilo de documento em substituição aos

documentos requeridos neste Editâl e seus Anexos.
6,7.2 - Se a documentação de habililação não estiyer complela e correta ou contrariar qualquer

dispositivo deste Edilâl e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabililad
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6.73 - Documenlos apresentados com a validale expirada acârretaÍão a inabilitação do
proponente. Os documentos fiscais que não possürem prazo de validade somente serilo aceitos
com data não excedenle a 06 (seis) rneses de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas.
6,7,4 - ^lod.a a documenlação apresurlada pelos inleresados, para lins de habilitação, deverá
pertencêr à empresa que efeüvamenle prestará o serviço, objeto da licitação, ou sej4 o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os
documentos.
6.75 - Para este proc€sso, as empresas participantes que se enquadrem na Lei Complementar
12312006, poderão solicitar os beneficios nela preüstos.

7. DO RECEBIMf,,NTO E DA ABERTURA DOS ENVEI,OPES
7.1 - A reunião para úertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitaçâo será pública, dirigida por um Pregoeiro e realinda de acordo com atein' 10.52O/02
e em conformidade com esle Edital e seus Anexos, no local e horrí,rio determinado.
Hoúrio: Até à 09:30 horas (Entrega dos envelopes de proposta comercial e de habilitação)
Honfuio: 10:00 horas (Credenciamenlo e Abe(ura das propostas)
Local: Prefeitura Municipal de Ilha Compridq na Avenida Beira Mar, n'. I1.000 - Balnerírio
Meu Recanlo - Ilha Comprida/SP.
7.2 - No local e hora marcados, para o início da sessão, os interessados deverão comprovar. por
meio de instrumento próprio, poderes para forrnulação de ofertas e lances verbais e para a prática
dos demais atos do ceíame, conÍorme item 03 deste Editaj.
73 - Após o encerramento do credenciamento e identiíicação dos representantes das empresas
proponentes, será iniciada a úeíuÍa dos envelopes das propostas comerciais pelo Pregoeiro.
7.4 - Serão úertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo feita a sua
conferência e posterior rubricâ.
75 - Uma vez iniciada a úertura do envelope PROPOSTA, não serão permitidas retificações que
possam interferir no resullado final deste Pregão, ressalvadas as hipóteses destinadas a sanai,
equivocos e falhas evidentemente, túo prejudiciais, condição que será aferida na ocasião pelo
Pregoeiro.
75.1 - Serão automaÍicarnente corrigidos pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.

8_ DO PROCEDIMENTO:
8.1 - Classificação das Propostas Comerciars
8.1.1 - Abertos os envelopes de Propostas Cornerciais, será feita uma leitura inicial dos itens
cotados e respectivos valores, sendo iruciada imediatamente a etapa de lances. (As propostas
somente serão analisadas após a elapa de lances).
8.1.1.1 - Os lances deverão ser formulados em valores distinlos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução míninra entre os lances de RS 1.000,00 (hum mil
reais). aplicável inclusive ern relação ao prirneilo
8.1.2 - Serão classificadas pelo Pregoeiro a pÍoposta de menor prego e aquelas que apresentarem
valores sucessivos e superiores em alé dez por cento à de menor preço, para participarem dos
lances verbars. No caso de não haver o nrínirno de 03 (tr'ês) proposlts que se situem no

I
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citado (10%) serão classilicadas as propostas subseqüentes que apresentaÍem rnenor preço, até o
márimo de três, pÍtra que seus auloÍes participem dos lances verbais.
8,1J - Em caso de ocorrer igualdade entre os valoÍes ofertados por duas ou más propostas,
aplicar-se-á o sorteio em sessão públicq para definição da sequ&rcia de lances.
8.1.4 - Após a etapa de lances as p(opostas serão analisadas, sendo desclassificadas as propostas
que:

8.1.4.1 - não se relira à inlegralidade do objeto descrito no edital;
8.1,42 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor z-ero, incompalíveis com os preços de
mercado, superestimados ou manilestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do
disposto no § 3", do art. 44 e inciso I do art. 48, da Lei 8.(16('/93.
8.1.43 - não cumpÍapÍdtrrs e demars exigências estabelecidas em diligências ou no edilal.
8.2 - Lances Verbais
8.2.1 - Na lase competitiva os lancq; verbais serão Gitos para o valor GLOBAL. Não serão
aceitos lances de valor igual ou maior que ao do ultimo e os sucessivos lances deverão ser feitos
em valores decrescertes.
82.2 - Se duas ou mais propostas, em úsoluta igualdade de condições, ficarern empatadas, será
ralízaÁo sorteio em ato público, pala defrnir a ordern de apresentação dos lances.
8.2J - A desistência an apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro. implicará na
exclusão do licitante da etapa de lancex; verbais e na manutenção do úl1imo preço apresentado
pelo licitante, para efeito posterior de ordenação daq ofeías.
8.2.4 - Não poderá haver desistência tlos lances ofertarlos, sujeitando-se o proponente desistente ,,.,--]
às penalidades corslantes neste Edilal.
8.25 - Para este proc€sso, as empresas parlicipantes que se enquadrem na Lei Complemenlar I

12312006, poderão solicitar os beneíicios nela previstos.

EJ - Julgamento
83.1 - As propostas serão julgadas c a adjudicação será feita as propostas que apresentarem o
MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidas lodas as especiÍicaçõm constantes deste Edilal.
8-32 O Pregoeiro, no julgamorto das proposlas, poderá desconsiderar evidentes falhas fonnpis
que não afelem o seu conteúdo. \
83.3 - Declarada encerrada a etapa compeüüya e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examrnará a
aceitabilidade quanto âo objeto e valor apresentados pela primeira classiÍicada, conforme
deÍinido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamenle a respeito.
83.4 - Sendo aceiulvel a oferta, será verificado o atardirnento das condições habilitatórias pelo
licitante que a tiver formulado, com base nos documemlos exigidos neste edital e seus anexos-

QTJE DEVERÃO CONSTAR DO ENVELOPE DE I{ÂBILITAÇÃO.
8-3 5 - Constalado o alendimento pleno às exigências editalicias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus a.neros, pelo Pregoeiro.
83.6 - Se a oferta não for aceiüível ou se o proponente não alender às exigências editalícias para
habililação, o Pregoeiro exarninará as oferlas sut seqüentes e a qualificação dos licitantes, na
ordem de classiírcação, e assim sucessivamente, alé a apuração de uma proposta que atenda a
todas as exigôncias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o
serviço delinidos no objeto deste Edital e seus Anexos.
83.7 - Apurada a melhoÍ pÍoposta que âlenda ao edila!, o Pregoeiro deverá negociar di
com o proponenle para que seja obüdo um melhor preço.
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83J - No julgamento das prop<.rstas não será considerada qualquer olerüa de vanlagem não
previsla no edital e seus Anexos, sendo vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou
fator sigiloso, secreto, subjetivo ou re;ervarlo que possa ainda que indiretamente elidir o princípio
da igualdade dos licitantes.
83.9 - Verihcando-se, no curso da anáisg o descumprimento de requisitos eslabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a Proposta será automaticâmsrte desclassificada-
83.10 - Em caso de divergência entre inlorrnações oontidas em documentação impressa em
Sessão e na proposta específrca, prevalecerá a da proposta. Em caso de divergência entre os
preços expressos ern algarismos e poÍ extenso, será considerado este úllimo.
E3.ll - Da reunião lawar-se-á ata circunstanciad4 na qual serão registradas as oconências
relevantes e que, {u) final, deverá obrigatoriünente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes
presentes, ressaltando-se que poderá conslar a assinalura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado
esle direito

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicilar esclarecimentos, providêrcias ou impugnar o ato convocalório deste
Pregão, atraves de petrções protocoladas, junto ao Setor de Prolocolo da Prefeitura Municipal de
Ilha Comprid4 na Avenida Beira Mar, rf 11.000 - Balneri,rio Meu Recanlo - Ilha Comprida./SP,
nos dias úteis no horário de 9:00 as l2:00 e de 14:00 às 17:00 horas.
9.2 - Cabeú ao pregoeiro decidir sobre a peti@o e quando acolhida contÍa o ato convocalóno
será designada nova dala para a realilação do certarne.

10 - DOS RECURSOS
10.1 - Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar, imediata e motivadarnente, a
inlenção de recorer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresenlação das
razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo inlimados paÍa apresentar as côntra-
razões, em igual número de dias, que corneçarão a correr do téÍrnino do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2 - O Licitante poderá Íambem apresenlaÍ as Ía7-ões do recurso no alo do pregão, as quars '

serão reduzidas a termo na respectiva ala, ficando lodos os demais licitantes desde logo intimados
paÍa apresentâÍ contra-razões no prazo de 03 (lrês) dias úteis, contados da lavratura da atâ5 sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.
t03 - As razões recursais, bem como as contÍa-Ía-zõ€Íj deverão ser protocolizadas no Setor de
Protocolo da Prefeitura Mmicipal de Ilha Comprida, na Avenida Beira Mar, n' I 1.000 -
Ba.lneií,rio Meu Recanto - Ilha Cornprida/SP, nos dias úteis no horáio de 9:00 as 12:00 e de
14:00 às l7:00 horas.
10.4 - A fahâ de manifestação imediata e moüvada do Licitanle importará a decadência do direito
de recurso e na adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
105 - Qualquer recurso ou impugnação conl:'a a decisão do Pregoeiro não terá eleito suspensivo.
10,6 - O acolhimenlo do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
apÍovei1amen1o.
10.7 - Os autos do processo permanecerão com visl,a lranqueada aos interessados na Divisão de
Compras da Preleitura Municipal de Ilha Compridq rra Avenida Beira Mar, no I

h
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prel uízo dos acresCimos de até 25% (vinte e cinco por cento) ou supÍessões prevlstos nos teÍrnos

Balne.árrio Meu Recdúlo - Ilha Comprida/SP, nos dias úteis no horário de 9:00 às 12:00 e de

l4:ff) as 17:00 horas.
10.8 - Em nenhuma hipótese serão reconhecidos os recursos ou impugnações enviadas por fa'i'
nem ús pegts remetidas após terem vencidos os respectivos prazos legais.

10.9 - O resultado do recurso será comunicado a lodos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

10.10 - Não serão conhecidas as impugnações e os tecuÍsos interpostos após o respeclivo praz-o

legal, e/ou subscrito por Íepresentü{c que não cortprove poder de representação legal.

10.11 - A Administração não se resporsab lli1ará por recursos ou impugnações endereçados via

poslal ou por oulÍas formas, ertregua; em locais diversos do mencionado na Cláusula Decima -
Item 10.3, e qug por isso, não sejam protocolizados no praz-o legal.

11- ADJUDICAçÃO E HOMOLOGAÇÃO
ll.l - tnexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, competindo à Autoridale Superior homologar o procêdimento licitatório

11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos

procedimentais, a Autoridade Conrpetente adjudiciuá o objeto âo licitante vencedor e homologará

o procedimento licitatório.

I2. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:
12.1 - Homologado o procedimanto licitatório, o repres€ntanle legal da proposta vencedora será

convocado paÍu fir*, o temro de contralo ou instrumento equivalente, conlorme minuta

contratual constante neste edital.

lZ.2 - O conlralo a ser firmado com a licitanle adjudicataria incluirá as condições estabelecidas

neste instrumento convocatório e seus anexos, e outras necessárias afiel execução do objeto desta

licitação, observando os termos da Lei n" 14.666/93

123 - ô adjudicaúno deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para

habrlitação para assinar o contÍato.
123.1 - Caso o adjudicalrí,rio não apresente situação regular no ato da assinalura do contralo,lou

recuse-se a assinálo, serão convocarlos os licitantes remanescentes, obserlada a ordem tle-

classificação, para c€lebraÍ o contato.

12.4 - O iepiásentante legal da proposla vencedora deveÍá assinaÍ o contrato, quando convocado,

sob penas das sanções legais preüstas neste edital, na Lei 10520/02 e8 66('193 '

tZi - Se o licitante vencedor, oonvocado dentro do praz-o de validade de suâ propostq não

celebrar o contrato, o Pregoeiro exanünará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes,

na ordem de classiilcaçao, e assim suctx;sivarnente, ate a apuração de uma proposta que atenda a

todas as exigências do edital, podendo aindq negociar o preço, sendo o respectivo proponente

declararlo vücedor e a ele arljudicado os serviços delinidos no objeto deste Edital e seus Anexos.

f2.6 - O contrato celebrado não poderá ser objeto de sessão, trarsferência ou subcontratação sem

autonzação do contÍâlân1e por esirito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

n.7 - ó côntraÍo devêrá tór vigência de 12 (doi..e) meses, a contaÍ da dala da sua assinatura, sem

dos §§ l' e 2'do artigo 65 da Lei lederal 8.íí6193,

da Lei- podotdo ser pronogado por iguais e sucess

Lei 8.6666/93, medianle assinalura de termo aditivo.

quando jusüficável a necessidade, nos lermos

ivos periodos, nos lermos do aíigo n' 57

I
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12.8 - O preço do presente contrato poderá ser alterado, conlorme o cÍ§o, para mais ou para

menos, nas hipóteses, expressamente, previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado

o desequilibrio econômico-financeiro inicial do contralo, na hipótese de sobrevirem fatos

imprevisíveis ou previsiveis, porém de conseqüàrcias incalculáveis, relardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, oq alndq em caso de lorça maior, oaso lortuito ou fato do príncipe.

conligurando iálea econômica extraordiniria e extracontralual.
12.9 - Quaisquer lribulos ou encaÍgos legais criados, alterados ou exlintos, bem como a

supervoriência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desles para mais ou para

menos, conforme o caso.

12.10 - Ocorrendo a revisão de preços, deveÍá ser mantido, pelo menos, o mesmo percentual de

diferença entre o preço à vista, do dia da proposta" com o da proposta apresentada na licitação.

12.11 - CoÍstituem Obrigações da CONTRATADA:
l2.ll.l - Cumprir, dentro dos prazos estabeleoidos, as obrigações expressamente previstas neste

Instrumento e de oulras decorrentes danalureta daprestaçâo de serviço ser preslad4

12.11.2 - Manter, durante a e)(ecuçâo deste Contralo, todas as condições de húilitação e

qualificação exigidas para co tratação com o serviço Público, de con-lornudade com a Lei

Federa.l n" 8666/93 e Lei Federal 10.520/02;

l2.ll3 - Assumir lodas as despesas e encargos de qualquer nalureza com o pessoal necessariO ao

atendimento do objeto do presante Instrumento, inclusive assumindo a responsabilidade pelo

alendimento de enoargos de natureTa trúalhista, previdurcirÍia" tritrutrl,r'ia, comercia[ e, inclusive,

de acidente de trúalho relativo à mão de obra utilizada:

l2.ll.4 - Zelar e garulir a boa qualidade da pfestação do serviço, em consonância com os

parâmetros de qualidade Íixados e exigidos pelas normas tecnicas pertinenles, expedidas pelo

Poder Público;
l2.ll.5 - Reparar. conigir. imedialamente. às suas expensas, no total ou em parte: as inco_rr1ões

resultantes da execuçãodos serviços conúalados. independenternente das penalidades aplicafeis

ou cabíveis:
12.ll.6 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer rlanos dou prejuízos que vier 

"our,"t,à
CoNTRATANTE ou terceiros, tendo c{n0 agente a CONTRATAD4 na pessoa de prepostos ou

estranhos;
12.11.7 - Responsabilizar-se por todos os tributos, taxas e impostos devidos em decorrência da

preslaçào do serviço contratado:
iZ.ffif - Garantir a boa qualidade do serviço prestado, respondendo por qualquo falha.

procedendo à correção sempre que necessá'ria-

12.12 - Constituem Obrigações da CONTRATANTE:
a) - Eletuar o pagamento em confornridarle com os critérios derlnidos neste edital;

u) - Notincar a-coNTRATADÁ" {irando prazo para coffeção dts irregularidades ou defeitos

encontrados;
c) - Dar aceite na Nota Fiscal de prestação de serviço.

13. DAS SAI{ÇÔES ADMINISTRATIVAS:
l3.l - A recusa injustificada do adjudicatáno em

inslÍumento equivalente dentro do prazo estabelecido p

e a inexecução parcial ou total do Contralo, cuacÍetita

i§S lllilr o Conlrato ilcel tar ou retlrar o

el a CONTRAT NTE, bem como

do €xicump Ítmento da obrigação
C) âtraso

I
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e permite a aplicação das sanções previslàs no art. 87, da Lei 8.6(í/93, obedecidos os seguintes

critenos:
13.t.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito, com prar..o de 24 (vinte e qualÍo
horas) para adimplir ou justificar o descumprimento do pactuado, sob pena de aplicação das

demais penalidades previstas no art. 87, da Lei 8.666/93;
13.1.2 - Multas, sem prejuíz.o das demais sanções,

13.1.3 - Rescisão, unilaleral do Contralo, assegurados à Administração os direitos previstos no

Art. 80, daLei 8.666193, sem prejuízo das demais sanções.

13.1.4 - Suspensão lempoÍária de partir:ipação em licitação e impulimalto de contratar com o

Município de llha Comprida Wr pÍazo não superior a 02 (dois) anos:

13.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contralaÍ com a Adminislração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou alé que seja promovida a

reibititaçao perante a própria autoridaJe que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que o contr;tado ressarcir a Administração pelos prejuíz.os resultantes e depois de decorrido o

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, por p|uo náo superior a 5 (cinco) anos.

iS.Z - A multa ierá aplicada à ratão de 0,17o (um decimo por cento) sobre o valor total da

prestação do serviço em atraso, por dia de atruo na prestàção do serviço.

is: - o valor máximo das multas não poderá exceder, cumulalivamenle, a loo/o (dez por cento)

do valor do Conlraúo.
13.4 - As sanções previstas neste capílulo poderão ser aplicadas cumulalivaÍnente, ou não, de

acordo com a gravitlarJe da inlração, facultada anrpla defisa a CONTRATADA, no prazo de 05

(cinco) dias úleis a contar da inlimação do ato

iss - As penalidades de advert&rci4 multa, suspeÍsão temporária e rescisão serão aplicadas p2ld

ordenadoi de despes4 de oficio ou mediante proposta do servidor responsável felo
acompanhamento e frscaliz.cção da prestação do serviço.

13.6 : A aplicaçiío da penalidade de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do
poder Exeôutivó Uunióipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no pra:zo de

I0 (dez) dias da aberturâ de üstq podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua

aplicação.
13.7 --As multas previstas neste item ser(ão) descontada(s) do(s) pagamentoG) devido(s) à

empresa CONTRATADA ou cobrada(s) amigavelmente na es lera administrativa e, quando for o

caso, pelas vias judiciais.
13.8 - Extensão das Penalidades:

13.8.1 - Ficarão impedidos de participar em licitação e contÍatar com a Administração Pública.

de acordo com o art. 7" da Ldt 1051062 pelo prazo de afe 5 (cinco) anos, sem prejuízo das

multas previstrs em edital e no contralo e demais cominações legais, a proponente que:

úA.l.i - Convocada rlentro do prazo de validade de sua pn:posta, não celebrar o contrato:

13.8.1.2 - Deixar de entregat ou apresentâÍ documentaç2io falsa exigida pala o certame:

13.8.13 - Relardarem a execução do seu objeto;

133.1.4 Não mantiver as PÍopostas,
13"8.1-5 - Falhar ou lraudar na execução do contrato:

13.8.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer lraude hscal

14 - DA FISCALIZAÇÃO

(
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l4.l - A íisoalização e acompanhzunento da prstação do serviço serão exercidos por servidor a
ser designado pela Prefeitura Municipal de Ilha Comprid4 observado o disposto no Artigo 67, da

Lei Federal n' 8.666193.

15 - DA DOTAÇÃO ORÇÀMENTÁruA
15.1 - As despesas decoÚentes da contÍalação objeto desta Licitação conerão à conta das

seguintes Dotações Orçamentárias: 020(,01.15.451 .0017.2035.0000.3.3.90.39.00 (Administração

e Obras), para o valor mensal de R$ 21.831,1lt; 020701.12.361.0031 2091 0000.3'3.90.39.00
(Educação), para o valor mensal de R$ I I .ttZ,59; 020902. 1 0.301 .0049. 1240.0000.3.3.90 39.00
(Saúde), para o valor mensal de FJ$ 3.772,43, que constarão da respecüva Nota de Empenho.

15.2 - Para o exercício subseqüente, corrcrão à or)nta da dotação orçamentrí'ria anual própria

16. DO PAGAMENTO
16.1 - O pagaÍnento à licitante vencedora será eletuado em ate l5 (quinze) dias a partir da entrada

da Nota Fiscal/Fatur4 devidaÍnentc atestadâ.

16.1.1 - A efetivação do pagamorto dar-se â após a entrega da Nota FiscÚFatura no

Departamenlo de Obras, que providenciará o alesl<.r do Diretor do Departamento, de acordo com

as normas intemas em vigor;
16.1.2 - O pagamento sórá eletuado merliante depósito bancário na conta-correntê da licitante

vencedor4 devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agênci4 localidade e número

da conta corrente em que deverá ser eletuado o credilo, ou no Caixa da Preleitura Municipal de

Ilha Comprida"
16.13 - úenhum pagamenlo será elet'.âdo a contralala enquaÍrto pendente de liquidação qualquer

obrigaçii,o que lhe fóÍ imposta em v irtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere

direito ao pleito de alualiz:ção financeira
16.2 - só será pago o serviço eleúvamenle prestado, ou sejq concluído e de acordo com a

atJlon/açáo de serviço respectiva e Nota hscal alestada como recebido.

17 - DO REAJUSTE
17.1 - Os preços dos serviços, objeto do presente processo têm por base a proposta apresentada

pela CONiRATADA no pregão 003/20109.

iZ,Z - Or proços qlustados sao fi.,air, defirutivos e irreajusúveis, neles estando inclusos todos os

encaÍgos é rribrtoi, devidos pela CONTRÁTADA, no cumprimento das obrigações assumidas,

salvo hipótese da lei 8.666/93.

1S. DA RESCISÃO DO CONTRATO
f8.1 - O contrato derivado desta licitação poderá ser rescindido, independentemente de

interpelação judicial ou extrqjudicial, em <tecrrr&rcia dos motivos previstos no aÍl. 78, da Lei

8.666/93, na forma determinada no aí. 79 e 80 da mesma lei.

18.2 - Os casos rle rescisão contratuâl deverão ser [ornralmentc rnotivados nos autos do processo.

assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa"

183-- No caso de rescisão dõ contrato, e não sendo devida nenhuma indenização ou ÍepaÍação

pela contratad4 a contralante responderá pelo preço do

eletivamente executados, até a data da eletiva ressisão.
s serviços devidos em face dos s

-ffi Prefeitura Municípal de llha Comprida
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19 - DÀs DrsPosIÇóEs GERATS
19.1 - E facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres tecnicos destinados a
fundamentar as decisões, vederda a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
coÍlstar no ato da sessão pública.
19.1.1 - Se houver solicitação de rlocumentos em diligências, estes deverão ser apresentados em

origrnal ou em ópia autenticada por carlório, sendo possível, aind4 a autenticação dos mesmos

pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio.
19.1.2 - O não cumprimento da diligência no pra:ro determinado poderá ensejar a inabilitação do
licitante ou a desclassiíicagão da proposta"

19.1.3 - A adjudicaç2io fica condicionada à conclusão da diligênoia promovida.

19.2 - A presante licilação não impor{a, necessariamente, em contralâção, podotdo a
Administração revogáJa, no todo ou em paíe, por razões de interesse público, derivada de fato

superveniente comprovado ou anuláJa por ilegalidade, de oficio ou por provocurção mediante alo

escrito e fimdamentado.
19.2.1 - Os licitantes não 1erão direilo à indmiTação em detorrêneia da mulação do procedimento

licitatôrio.
193 - Os pÍoponentes assumirão lodos os custos de preparapão e apresentàção de suas propostas

e a Administração Púbtica não será, em nerúum caso, resp<iruável por esses custos.

independentemente da condução ou do resultado do processo licilatório.
19Á- o licitanle é respomável pela fidelidade e legiümidade das informações prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer lase rlesta licitação. A lalsidade de qualquer documenlo

apresentado ou a inverdade das informações nele conlidas implicará a imedíata desclassificaçào

ou inúilitação do proponenle, ou a rescisão conlralual, sem prejuízo das sanções administrativas,

civis e purais cabíveis.
l9S - ba apresentação da proposta não caberá desistênoiq salvo por nrutívo justo decorrente de

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

19,6 - Na conlagem dos pianos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, sxcluir-se-á o dia do

inicio e inclür-se-á o do vencimento.
19.7 - As nonnas que disciplinam este pregão serão sempre irrterpretadas em lavor da ampliação'

da disputa entre oS interessados, sem comprometimento da segurar4a do lutuÍo contrato.

19.8 - Uma vez incluído no pÍocsiso licitaiório, neúum documento será devolvido, salvo se

onginal a ser substituído por ópia reprogr:ífica aulenticada
19.ó, A Administração poderii promogar, a qualquer tempo, os pÍa/.os paÍa recebimento das

propostÍrs ou para sua abertura
iS.io - eor iasos omissos aplicar-se.ão as demâis disposí@es conslantes da Lei n.' 10.520102,

bem como na Lei 8.666193 e suas modificâções.
19.11 - Não havendo expediente ou ocorrendo qudquer lato superveniente que impeça a

ralizaçáo do certame na data marcad4 a sessão será automaticamente transferida para o pnmeiro

dia útil subseqüentg no mesmo horário e local anteriormente eslabelecidos, desde que não haja

comunicação do Pregoeiro em contriário.
19.12 - Qúalquer pedi,lo d" esclarecimento enr relação a eventuâis dúvidas na interpretação deste

Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrilo a Prefeilura Municipal de Ilha

Comprid4 à Divislio de Compras, na Avenida Beira Mar, n" I 1.000 - Balneário Meu

{
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Prcfeifina Municipal de llha Comprida
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JURTDICO

Ilha Comprida/SP * CEP 11925.000, nos dias úteis no horário de 9:00 às 12:00 e de l4:ff) às

17:00 horas.

19.13 - As empresas e/ou seus representantes que adquirirem ou receberem o instÍumento
convocatório via Intemet se obrigam a manter-se inlormado sobre possiveis allerações e avisos

alravés do Tel: (13) 3842.7000 ou comparecendo à Avenida Beira Mar, n' I1.fi)0 - Balneário
Meu Recanto - Ilha Comprida/SP.
19.17 - Este Edital é composlo pelos seguintes anexos:
a) - Anexo I - Termo de Referência-
b) - Anexo II - Modelo de CredenciaÍnento.
c) - Anexo III - Declaração de Inexistência de Fato Superior.
d) - Anexo IV - Declaração de cumprimento da exigência do inciso V, do a 27 daLei 8.6í,6/93.

e) - Anexo V - Declaração de Disponibilidade.

Q - Anexo VI - Modelo de Proposta Comercial Sugestiva-
g) - Anexo VII - Minuk de Contrato.
h) - Anexo VllI - Planilha-
19.18 - O foro para dirimir questões relativ
de São Paulo, com exclusão de qualquer out

ai ES Edital será o da Comarca de lguape, Estado

,po rrrais privilegiado que seja.

Ilha Comprida ), de Agosto de 2009.
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