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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
PROCESSO Nº 20/2019

Denominação:
CNPJ nº:_

_

Endereço:

_

e-mail:

_

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.duartina.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Local:

,

de

de 2018.

Assinatura

Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações,
por meio do fax (14) 3282-8299 ou do e-mail licitacao@duartina.sp.gov.br
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Duartina da responsabilidade da
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
Maiores informações através do telefone (14) 3282 8282, com o responsável pelas licitações.
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PREÂMBULO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 11/2019
PROCESSO n° 20/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/05/2019
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:00 horas
LOCAL: Sala de Licitações, Paço Municipal (Rua Henrique Ortelã, 127 – Centro, Duartina/Sp)
OBJETO: Aquisição de um veículo destinado para estabelecimentos de Saúde.
ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, Prefeito Municipal de Duartina, Estado de São Paulo,
comunica aos interessados que se acha aberto o Edital de Pregão (presencial) nº 11/2019, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a escolha da melhor proposta para aquisição de um veículo destinado para
estabelecimentos de Saúde, na conformidade do Anexo I, que consiste no termo de referencia desta
licitação, que será regido pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decretos Municipais nºs
1.270, de 26 de Janeiro de 2001 e 1.623 de 01 de outubro de 2008, aplicando-se subsidiariamente, no
que couber, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores,
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar nº
147/2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que
dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de Licitações desta Prefeitura Municipal
de Duartina/Sp, sito a Rua Henrique Ortelã, nº 127, Centro, iniciando-se às 09:00 horas do dia
02/05/2019 e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do
processo em epígrafe.
As despesas onerarão os recursos orçamentários, na seguinte conformidade: Órgão: Poder Executivo;
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde - 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material
Permanente.
O valor total médio estimado é de R$ 52.523,23 (cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e três reais e
vinte e três centavos);
I

- DO OBJETO

1 - A presente licitação tem por objeto a escolha da melhor proposta para aquisição de um veículo
destinado para estabelecimentos de Saúde, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que
consiste no Termo de Referencia desta licitação.
II

- DA PARTICIPAÇÃO:

2.1 – Na conformidade da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Este
Processo Licitatório destina-se exclusivamente à participação de Micro Empresas (ME) e Empresas
de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto da presente
licitação e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.
2.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista na
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014,
deverão apresentar DECLARAÇÃO de acordo com o Anexo V deste Edital, e apresentada fora dos
envelopes nº 01 (Proposta) e nº 2 (Habilitação);
2.2.1- A não entrega da declaração de enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido acima deste Edital implicará na anulação do
direito da mesma em usufruir do regime diferenciado garantido pela Lei complementar 123/06.
3 – Estão impedidas de participar:
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3.1 - Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal 8.666/93, não será permitida a
participação de empresas:
3.1. – Estrangeiras que não funcionem no País;
3.2 – Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.3- Impedidas e suspensas de licita e/ou contratar, com esta municipalidade, nos termos do inciso III do
artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da
Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
2.4 - Impedida de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;
3.5 – Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
3.6– Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar
nº 123/06 alterada pela Lei complementar nº 147/147.
III - DO CREDENCIAMENTO
1
1.1

– Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que segue:
– Quanto aos representantes:

a)
tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o estatuto
social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b)
tratando-se de Procurador, o instrumento de procuração pública ou particular da qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento,
dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
c)
O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
d)
Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. Um representante,
somente poderá representar mais de uma empresa credenciada, quando as mesmas não apresentarem
propostas para os mesmos itens/rotas.
e)
A ausência do Credenciado, ou da documentação referida ou a sua apresentação em
desconformidade com as exigências previstas não implicará a desclassificação do licitante, mas o
impedirá de dar lances e de manifestar-se no certame contra decisões tomadas pelo Pregoeiro.
Entretanto, essas irregularidades poderão ser saneadas até o momento da decisão sobre o
encerramento do credenciamento, inclusive com o envio do documento correto via fax ou e-mail.
1.2

– Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

a)
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser feita de acordo com
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital e apresentada FORA dos Envelopes nº 01 (Proposta) e
n°02 (Documentação).
IV
- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
1
- A proposta comercial e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da
razão social da proponente, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA/SP
Envelope nº 1 – Proposta
Pregão nº 11/2019
Processo nº 20/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA/SP
Envelope nº 2 – Habilitação
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Pregão nº 11/2019
Processo nº 20/2019
2
- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
3
- Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação
em órgão de imprensa oficial.
V

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1
- A proposta de preço deverá ser apresentada em uma única via devidamente rubricada em todas
as suas folhas e assinada na última, com valores expressos em reais, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, conforme Modelo Anexo VI, devendo conter os seguintes elementos:
a)

Razão Social, endereço, CNPJ e inscrição estadual;

b)

Número do processo e do Pregão;

c)
Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo VI
Modelo de Proposta deste Edital;
d)
Juntamente com a proposta comercial a licitante deverá apresentar folders e ficha técnica do
veículo ofertado;
e)
Garantia de no mínimo 03 anos ou 100.000 Km o que ocorrer primeiro, a contar da data de
entrega, contra defeitos de fabricação.
f)
Preço unitário, marca, modelo e preço total da proposta, em moeda corrente nacional,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transporte, manutenção, seguros, impostos, taxas, tributo e, demais encargos, assim
como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral cumprimento dos serviços da
presente licitação;
g)
Prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data designada para
a abertura da mesma;
h)

Data e assinatura do representante legal.

2
– Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será válida por
60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação.
VI

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, com
suas páginas numeradas sequencialmente, os quais dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)
b)

Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;

c)
Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d)
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUARTINA
CNPJ: 13.650.275/0001-12- Inscrição Estadual: Isento
Rua Sete de Setembro nº 583- Fone/Fax (14) 3282-8284
CEP 17.470-000- DUARTINA-SP

________________________

________________________

atividade assim o exigir.
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar do
Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste
Pregão.
1.2

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b)
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Débitos relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive o INSS;
d)

Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Mobiliários;

e)
Prova de regularidade para com a fazenda Estadual, relativa à Regularidade de ICMS – Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de
isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;
f)

Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

g)
Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos
efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº 12.440/2011.
h)
A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
h.1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição;
h.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas
e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da convocação
para assinatura do respectivo contrato administrativo, prorrogáveis por igual período, a critério desta
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
h.3)
A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.2, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se
a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retornar os atos referentes ao procedimento
licitatório, nos termos do artigo 4°, inciso XXIII, da Lei n°10.520/02.
1.3

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)
Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias contados
retroativamente da data designada para a abertura do envelope “documentação”. Em qualquer
hipótese, mesmo que o licitante seja a filial, este documento deverá estar em nome da matriz.
b)
Nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada for
positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo
competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a)
Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo IV deste Edital.
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b)
Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal,
para o caso de:
b.1)
empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento do recebimento da
Autorização de Fornecimento deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou
se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e,
ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a
LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial;
b.2)
empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento do recebimento da
Autorização de Fornecimento deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
2

- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

2.1
– A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) de Prefeitura, ou de outros órgãos
ou entidades públicas, desde que expedidos nos termos da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade,
dispensa os documentos do item 1.1, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” e item 1.2, alíneas “a” e “b”.
2.1.1 - O certificado de registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens, 1.2,
alíneas “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, 1.3 e 1.4 deste item VI, os quais deverão ser obrigatoriamente apresentados
por todos os licitantes.
2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A Prova de
regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Débitos relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive o INSS e a Certidão negativa de falência, concordata,
recuperação judicial e extrajudicial, deverão estar em nome da matriz.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1
- No dia, horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o recebimento do credenciamento dos interessados, da Declaração de que a
proponente cumpre os requisitos de habilitação, da Declaração de que a empresa é empresa de
pequeno porto ou micro empresa, bem como dos envelopes “proposta” e “habilitação”.
2
– Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
3
- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a)

- Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b)

- Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor total da proposta.
4
- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
a)

- seleção da proposta de menor preço global e as demais com preços até 10% superiores àquela;

b)
- não havendo pelo menos 3 (três) preços nas condições definidas na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de
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empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de
licitantes.
4.1 – Para efeito de seleção será considerado o preço total da proposta.
5
- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
6
- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço.
7
- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8
- Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não
selecionadas por conta da regra disposta na alínea “a” do item 4, deste Capítulo VII, e aquelas
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
9

- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Secretaria de Educação, que será juntada aos
autos por ocasião do julgamento.
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos
de habilitação do respectivo proponente.
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente
entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente,
até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor.
15 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à
análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
VIII
1

- DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO
- No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUARTINA
CNPJ: 13.650.275/0001-12- Inscrição Estadual: Isento
Rua Sete de Setembro nº 583- Fone/Fax (14) 3282-8284
CEP 17.470-000- DUARTINA-SP

________________________

________________________

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2
- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
3
- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
4- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura dos
contratos.
IX – DA ENTREGA E DO PRAZO
1 – O licitante vencedor deverá efetuar a entrega do veículo, diretamente na Secretaria Municipal da
Saúde, localizada na Rua Sete de Setembro nº 583, centro, nesta cidade de Duartina, Estado de São
Paulo, sem quaisquer ônus adicionais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da
respectiva Nota de Empenho e Solicitação de Fornecimento, sob pena de decair o direito ao
fornecimento, sem prejuízos das sanções previstas neste edital.
2 - O objeto desta licitação será considerado entregue depois de recebido e conferido pela Secretária
Municipal da Saúde quanto a fiel observância das especificações contidas neste Edital e em seus
anexos.
3 – Havendo rejeição do objeto licitado por parte de Secretária Municipal da Saúde, na hipótese de estar
em desacordo as especificações e condições em que foi licitado, a empresa deverá retirá-lo do lugar em
que se encontra armazenado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação para assim
proceder, sob pena de multa moratória correspondente a 0,05% sobre o valor do objeto rejeitado por dia
de armazenamento excedente, e promover a imediata substituição do mesmo.
4 – O veículo objeto da presente licitação terá garantia de no mínimo 03 anos ou 100.000 Km o que
ocorrer primeiro, a contar da data de entrega, contra defeitos de fabricação ou outros que venha a ser
constatado pelo Município, sendo a empresa contratada será responsável direta pela assistência técnica
e manutenção durante o período de garantia.
5 – A empresa contratada se obriga a manter, durante todo o prazo de garantia do objeto, as mesmas
condições de habilitação.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1
- O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do licitante vencedor, em até
trinta (30) dias, após a entrega do veículo, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente,
devidamente atestada pela Secretária Municipal da Saúde.
2
– O documento fiscal à que alude o subitem anterior deverá ser emitido, obrigatoriamente, em nome
do Fundo Municipal da Saúde, CNPJ nº 13.650.275/0001-12.
3 - A nota fiscal que apresentar incorreção será devolvida à Contratada e seu vencimento ocorrerá
somente após a data de sua apresentação válida.
4
- No caso de Licitante vencedor em situação de recuperação judicial, deverá apresentar
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador
judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está
cumprindo o plano de recuperação judicial.
5

- No caso de Licitante vencedor em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais
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comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do
plano de recuperação extrajudicial.
XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeita a sanção
prevista no artigo 7º, da Lei nº 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório
e demais penalidades legais.
2 – As licitantes estão sujeita às sanções estipuladas nas Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e no Decreto
Municipal nº 1.270/01 (cópia anexa).
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1
- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
2 – Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas circunstanciadas que
conterá tudo que nelas ocorrer e serão assinadas pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes dos licitantes presentes.
3
– Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricadas pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos licitantes presentes que
desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Duartina, endereço eletrônico www.duartina.sp.gov.br .
5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição dos
licitantes, para retirada no Setor de Licitações, pelo prazo de 30 (trinta) dias, após a homologação desta
licitação, após esta data os mesmos serão inutilizados.
6 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil,
anterior à data fixada para recebimento das propostas.
6.2
- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
7
- Os casos omissos serão regulados pelas leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e pelos decretos
municipais nº 1.270/01 e 1.623/08, sendo apreciados pelo pregoeiro, submetendo-os se necessário, à
autoridade superior.
8 - Integram o presente Edital: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Modelo da Credencial;
Anexo III – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; Anexo IV Modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho; Anexo V – Modelo de
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Anexo VI – Modelo de Proposta, Cópia
do decreto Municipal nº 1.270/2001 e Cópia do Decreto Municipal nº 1.623/2008.
9 - Pequenos erros ou o desatendimento a meras formalidades que não tragam prejuízo algum para o
processo, não ensejarão desclassificação ou inabilitação de licitantes.
10 - A falta de numeração sequencial da “proposta” bem como da “habilitação”, não acarretará
desclassificação ou inabilitação de licitantes, já que trata-se apenas de uma maneira de facilitar a
organização dos trabalhos.
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11 - A ausência de Declarações exigidas neste edital ou a sua apresentação em desconformidade com
as exigências nele previstas, poderá ser saneada durante a sessão de realização do pregão, através da
lavratura de próprio punho, realizada pelo representante legal da empresa ou procurador com poderes
específicos para praticar todos os atos pertinentes ao certame.
12 - Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 08:00 às
11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, na Rua Henrique Ortelã, nº 127 - Centro, através do e-mail.
licitacao@duartina.sp.gov.br e pelo telefone (14) 3282-8282.
13 – A Prefeitura Municipal de Duartina não se responsabilizará por documentação ou proposta que,
enviadas via postal, não chegarem até a data e horário aprazados.
14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, inclusive no que se refere às certidões que
não constam prazo de validade, será aplicado o disposto no artigo 110 da lei nº 8.666/93.
15

– A presente licitação poderá ser revogada na forma da lei nº 8.666/93.

Duartina, 10 de Abril de 2019.

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial nº 11/2019
1.

OBJETO

1.1- Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição de um veículo para estabelecimentos de
Saúde, de acordo com as especificações contidas neste Anexo I, que consiste no Termo de
Referencia desta licitação:

Item 01 – UM VEÍCULO DO TIPO PASSEIO ZERO KM:
Especificações mínimas: Transporte de Equipes (5 pessoas, 0 km); Capacidade 05 lugares; Freios ABS e

Air Bag Duplo; Câmbio Manual; Tipo de Combustível: Bi Combustível (Total Flex); 04 (Quatro) Portas;
Motorização 1.3 a 1.6; Tipo de Direção: Hidráulica/Elétrica; Distância entre eixos mínima de 2.370 mm;
Ar Condicionado; Trio Elétrico (Trava, Vidro, Alarme); Rádio AM/FM c/entrada USB e dois falantes.
Garantia de 3 (três) anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro.
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ANEXO II
MODELO DA CREDENCIAL

Pelo

presente

instrumento

particular

de

procuração

e

pela

melhor

empresa.........................................................................,

forma
com

de

direito,

a

sede

na.......................................................,devidamente

inscrita no CNPJ nº..................... e Inscrição

Estadual nº........................., representada

seu

por

sócio

proprietário

Sr.(a)........................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº .................... e do
CPF

nº........................., nomeia e constitui seu bastante representante o(a) Sr.(a)....................,

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ................... e do CPF nº ..............................., a quem são
conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregão nº 11/2019, instaurado pela
Prefeitura Municipal de Duartina, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da
apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.
Local e data.

Assinatura pelo responsável pela outorga.

Obs.: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da
proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante
para constituir mandatário.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUARTINA
CNPJ: 13.650.275/0001-12- Inscrição Estadual: Isento
Rua Sete de Setembro nº 583- Fone/Fax (14) 3282-8284
CEP 17.470-000- DUARTINA-SP

________________________

________________________

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
Processo nº 20/2019

A

Empresa

....................................................,

devidamente

inscrita

no

CNPJ

sob

nº

............................................, com sua sede..........................................................., em conformidade
com o disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, DECLARA que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do representante legal
Nº do RG
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu..........................................................,

representante

legal

da

empresa....................................................., interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 11/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Duartina, objetivando a aquisição de um
veículo para estabelecimentos de Saúde, de acordo com as especificações contidas no Anexo I,
que consiste no Termo de Referencia desta licitação, DECLARO sob as penas da lei, que, a
empresa ...............................................encontra-se em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal.
Local e data.

Assinatura do representante legal
Nº do RG
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que

a

empresa

........................................

inscrita

no

CNPJ

n°

................................................é

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei
complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando
apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório
do Pregão Presencial n° 11/2019, realizado pelo Município de Duartina, Estado de São Paulo.

Local e data.

__________________________
Nome do representante
RG n°...................................
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA
À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
Processo nº 20/2019
Tendo examinado minuciosamente o Edital de Pregão Presencial nº 11/2019 e seus Anexos,
que tem por objetivo a aquisição de um veículo para estabelecimentos de Saúde, de acordo com as
especificações contidas no Anexo I, que consiste no termo de referencia desta licitação, passamos a
formular a PROPOSTA, conforme a seguir:

Item

Quantidade Valor unitário

Descrição:
UM VEÍCULO DO TIPO PASSEIO ZERO KM:

01

Especificações mínimas: Transporte de Equipes (5
pessoas, 0 km); Capacidade 05 lugares; Freios ABS e Air
Bag Duplo; Câmbio Manual; Tipo de Combustível: Bi
Combustível (Total Flex); 04 (Quatro) Portas; Motorização
1.3 a 1.6; Tipo de Direção: Hidráulica/Elétrica; Distância
entre eixos mínima de 2.370 mm; Ar Condicionado; Trio
Elétrico (Trava, Vidro, Alarme); Rádio AM/FM c/entrada
USB e dois falantes.
Garantia mínima de 03 (três) anos ou 100.000 Km, o que
ocorrer primeiro.

01

Valor Total da Proposta……R$
A presente proposta é válida por .......(....) dias, a contar da data designada para a abertura desta.
RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________________________
CNPJ: ____________________________________ I.E. ________________________________________
ENDEREÇO: ___________________________________________________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________________________________
CIDADE: ________________________________ UF: ___________ CEP: __________________________
RESPONSÁVEL:________________________________________________________________________
CPF: ________________________RG.: ____________________________FONE: _____________________
CEL. ___________________

DATA: ______/__________/_________

________________________________
Assinatura
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INSTRUÇÕES:
1 – Esta Planilha corresponde ao Anexo VI - Modelo de Proposta Comercial desta Licitação, que
facultativamente poderá ser utilizada pelo licitante como proposta comercial, bastando preenche-la total e
adequadamente, datar assinar e entregá-la através do envelope nº 01 proposta, consoante os termos do
Edital.
2- O licitante também poderá apresentar proposta comercial em modelo próprio, desde que atenda às
regras constantes do Edital e deste modelo.
3 - Com a simples apresentação da proposta comercial o licitante estará, tacitamente, demonstrando que
conhece todas as cláusulas e condições contidas neste Edital desta licitação e seus anexos; razão pela
qual, recomenda-se que tais documentos sejam atentamente lidos pelos interessados, para todos os fins e
efeitos de direito.
6 - Esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 08:00 às 11:00
e das 13:00 às 16:00 horas, na Rua Henrique Ortelã, nº 127 - Centro, através do e-mail.
licitação@duartina.sp.gov.br e do telefone (14) 3282-8282.
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CÓPIA
DECRETO N.º 1270
“FIXA NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS”
ENIO SIMÃO, o Prefeito Municipal de
Duartina – Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais................................
CONSIDERANDO a faculdade de expedir normas para realização de seus
procedimentos licitatórios;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.666/93, ao se referir à multa o faz
genericamente;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da
sanção:
DECRETA,
Art. 1º- A aplicação de multa na infrigência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei
n.º 8.666/93, no âmbito da Prefeitura Municipal de Duartina, obedecerá o disposto neste Decreto.
Art. 2º- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração da Prefeitura
Municipal de Duartina, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o
às seguintes penalidades:
1- multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
2- pagamento correspondente à diferença de preço decorrente na nova licitação para o
mesmo fim;
Art. 3º- O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo
do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de
mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
III-

atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.

Artigo 4º- Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser
aplicadas ao contrato as seguintes penalidades:
I-

multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou
parcial da obrigação não cumprida, ou
IImulta correspondente à diferença de preço decorrente de
nova licitação para o mesmo fim.
Artigo 5º- O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela
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administração da Prefeitura Municipal de Duartina, que não excederá a 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da intimação.
Parágrafo Único – A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado
ensejará a aplicação da multa prevista no Artigo 4º deste Decreto, considerando –se mora, nesta
Hipótese, a partir do primeiro dia seguinte ao término do prazo estabelecido no “capit” deste
artigo.
Artigo 6º- O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de
material somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou
instrumentos equivalentes.
Artigo 7º- As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras
sanções previstas na Lei n.º 8666/93.
Artigo 8º- As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os
procedimentos licitatórios e de dispensa inexigibilidade de Licitação.
Artigo 9º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 1268.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
PM-Duartina, 26 de Janeiro de 2001.

ENIO SIMÃO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO
Data Supra
JOSÉ EDUARDO GARLA
Chefe de Gabinete
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=CÓPIA=
DECRETO Nº 1623/2008
ENIO SIMÃO, Prefeito Municipal de
Duartina, Estado de São Paulo, no uso de
suas de suas atribuições legais....................
DECRETA,
Fica regulamentado o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
ou equiparadas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Municipal
Direta e Indireta.
Art. 1º - Nas contratações públicas de bens, serviços e obras da Administração Pública Direta e Indireta do
Município de Duartina SP, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte ou equiparadas, nos termos previstos no presente decreto, objetivando:
I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito regional;
II - ampliação da eficiência das políticas públicas;
III - o incentivo à inovação tecnológica; e
IV - o fomento ao desenvolvimento local e regional, por meio do apoio aos arranjos produtivos locais.
Art. 2º - Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte ou equiparadas somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, e não para fins de
habilitação no certame.
§ 1° - As microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
§ 2° - Havendo alguma restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O termo inicial do prazo será o dia em que o proponente
for declarado vencedor do certame.
§ 3° - A prorrogação a que se refere o § 2° poderá, a critério da Administração, ser autorizada no próprio
instrumento convocatório, iniciando sua contagem imediatamente após o término do prazo de 2 (dois) dias úteis
assegurados ao licitante para comprovar sua regularidade fiscal.
§ 4° - O motivo da irregularidade fiscal pendente, quando for o caso, deverá ficar registrado em ata, bem como a
indicação do documento necessário para comprovar a regularização.
Art. 3° - Em caso de atraso por parte dos órgãos competentes para emissão de certidões negativas de débito ou
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certidões positivas com efeitos de negativas, o licitante poderá apresentar à Administração Pública outro
documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos
156 e 151 do Código Tributário Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certidão comprobatória.

________________________

Parágrafo único - Se o licitante, de qualquer forma, fraudar os documentos comprobatórios da regularidade
fiscal, seja por extinção ou suspensão do crédito tributário, ser-Ihe-á aplicada à penalidade de suspensão
temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta, nos termos do
artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 4° - No caso do artigo 3°, o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a certidão comprobatória
de regularidade fiscal, prazo este que poderá ser prorrogado única e exclusivamente por motivo relacionado à
impossibilidade do órgão responsável em emitir a certidão, o que deve ser comprovado pelo licitante.
Parágrafo único - A assinatura do contrato ou instrumento equivalente fica condicionada à apresentação das
certidões referidas no caput deste artigo, as quais deverão ser apresentadas em um prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de decadência do direito à contratação.
Art. 5° - A não regularização da documentação nos prazos previstos no §2° do artigo 2° e no parágrafo
único do artigo 4° implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
Art. 6° - Nas licitações dos tipos menor preço e técnica e preço realizadas pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual Direta e Indireta será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas.
§ 1° - Entende-se por empate, para os fins previstos no caput:
I - nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite do tipo menor preço as situações em que
as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, nos termos da lei,
forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada;
II - na modalidade pregão, as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de
pequeno porte ou equiparadas, nos termos da lei, forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada;
III - nas licitações do tipo técnica e preço, as situações em que as notas finais obtidas por microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas, resultante da ponderação entre os fatores técnica e preço e
calculadas na forma prevista no instrumento convocatório do certame, forem iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à nota final da licitante mais bem classificada.
§ 2° - O disposto neste artigo somente se aplica quando a proposta ou lance inicialmente mais vantajoso
não houver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada nos termos do artigo 3°
da Lei Complementar nº. 123/06.
§ 3° - Na modalidade pregão a configuração do empate será aferida com base na classificação das
propostas feitas após a fase de lances verbal ou por meio eletrônico, devendo ser baseada apenas nas
propostas escritas ou inicialmente enviadas por meio eletrônico caso nenhum licitante exerça o direito de
oferecer lances nos termos do artigo 4°, inciso VIII, da Lei 10.520/2002.
Art. 7° - O direito de preferência a que se refere o artigo anterior deverá ser exercido da seguinte forma:
I - nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite do tipo menor preço a microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada que houver apresentado a melhor proposta, desde que não superior à proposta
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mais vantajosa em até 10% (dez por cento), terá o direito de apresentar nova proposta com valor inferior à
proposta originariamente mais vantajosa.

________________________

II - na modalidade pregão, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que houver
ofertado o menor lance, desde que não superior à proposta mais vantajosa em até 5% (cinco por cento), terá o
direito de ofertar novo lance em valor inferior à proposta originariamente mais vantajosa.
III - nas licitações do tipo técnica e preço a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta de preço, inferior àquela melhor
classificada no certame, e caso o faça sua nota final deverá ser novamente calculada.
Art. 8° - Exercido o direito de preferência, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada será
considerada detentora da melhor proposta no certame.
§ 1° - Caso não seja exercido o direito pela mais bem classificada ou esta não seja contratada, serão chamadas,
pela ordem de classificação, dentro dos limites legais, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas para exercício do direito de preferência.
§ 2° - Nas licitações do tipo técnica e preço a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que
exercer o direito de preferência somente será considerada detentora da melhor proposta caso a sua nota final,
resultante da ponderação entre os fatores técnica e preço, seja menor do que o da licitante originalmente melhor
classificada.
Art. 9º - Nas hipóteses em que não ocorrer contratação de microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada nos termos previstos nos artigos 7° e 8º, o objeto será adjudicado ao titular da proposta
originalmente vencedora do certame.
Art. 10 - Em caso de empate nas modalidades concorrência, tomada de preços ou convite, a Administração
deverá proceder da seguinte forma:
I - se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e estando presente o licitante que faz
jus ao exercício do direito de preferência, deverá convocá-lo para apresentar nova proposta em um prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.
II - se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e não estiver presente o licitante que
faz jus ao exercício do direito de preferência, deverá a Administração intimá-Io, dando-lhe ciência
inequívoca da configuração do empate e do benefício que possui, convocando-o para apresentar nova
proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Parágrafo único - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos artigo 6°, § 1 ° e 2° será feito sorteio entre
elas com o objetivo de selecionar quem poderá exercer o direito de preferência.
Art. 11 - Na modalidade pregão, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de decadência, observado o disposto no artigo 7° deste decreto.
§ 1° - O prazo de 5 (cinco) minutos a que se refere o caput terá início quando a Administração informar
que houve o empate previsto no artigo anterior e convocar o licitante para apresentar nova proposta.
§ 2° - A Administração deverá informar a ocorrência do empate e convocar o licitante para ofertar nova
proposta logo após a fase de lances prevista no artigo 4°, inciso VII, da Lei 10.520/2002.
Art. 12 - A comissão de licitação, nas modalidades previstas na Lei nO. 8.666/93, e o pregoeiro, na modalidade
pregão, deverão colher as propostas das microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas que tenham
interesse em exercer seu direito de preferência caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
melhor classificada no certame não comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o contrato nos prazos
estipulados.
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§ 1° - Para as modalidades concorrência, tomada de preços e convite, as novas propostas deverão ser
apresentadas em envelope lacrado no prazo de 24 (vinte e quatro), a contar da intimação do resultado do
julgamento das propostas, e somente serão abertas se a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
mais bem classificada no certame não proceder no prazo à sua regularização fiscal, caso necessário, ou deixar de
assinar o contrato no prazo estipulado.
§ 2° - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada titular da proposta mais vantajosa
comprove sua regularidade fiscal e assine o contrato, as propostas colhidas nos termos do caput serão
consideradas sem efeito e deixarão de vincular seus proponentes.
Art. 13 - As propostas colhidas nos termos do caput do artigo anterior vincularão os proponentes por até 60
(sessenta) dias, conforme estipulado no instrumento convocatório, devendo seu titular, caso convocado pela
Administração, proceder à sua regularização fiscal, caso pendente, ou assinar o contrato no prazo estabelecido, sob
pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis.
Art. 14 - Após o julgamento dos recursos, caso existentes, o processo será encaminhado à autoridade competente
que, nos termos do artigo 6° deste decreto, se presentes os pressupostos, poderá homologar a licitação e declarar a
empresa vencedora do certame, adjudicando em seu favor o objeto licitado.
Art. 15 - No ato de homologação do certame a empresa vencedora, deverá a autoridade competente intimar o
adjudicatário para assinar o contrato ou instrumento equivalente.
§ 1° - Se o licitante já houver comprovado sua regularidade fiscal, o prazo para assinar o contrato ou
instrumento equivalente será fixado a critério da Administração, devendo constar no instrumento
convocatório.
§ 2° - Se o licitante for microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada e não houver
comprovado sua regularidade fiscal, nos termos do artigo 2° desta lei, o prazo para assinar o contrato ou
instrumento equivalente não poderá ser inferior ao prazo que o proponente possui para regularizar sua
pendência fiscal.
§ 3° - Na hipótese do parágrafo anterior, a assinatura do contrato fica condicionada à comprovação da
regularização fiscal, podendo a Administração diligenciar no sentido de verificar se houve ou não a
necessária regularização.
Art. 16 - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os procedimentos licitatórios.
Art. 17 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
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