
Estado do Rio Grande do Sul

MurmpIO de Ibiraiaras

DECRETO NO 3.08312020

DE 31 DE JULHO DE 2020,

A!tera o Dec「eto Municipa1 2,433, de O3,10.2008,

que trata das normas para a modaIidade de

iicita9aO denominada pregao, e da outras

PrOVidencias,

PREFEiTA MJNICIPAL DE iBIRAiARAS, nO uSO de suas at「ibuie6es iegais, e

COnSide「ando o disposto na pnmeira Parte do inciso l, do art. 4O da lei lO.520, de 17.07.2020, bem

COmO O art. 17 do Decreto 5.450, de 31.05.2005, COmbinado com a Lei Municipal NO 2.441, de

30.12.2019,

DECRETA:

Art. 1O - AIte「a o art. 9O do Decreto MunicipaI n. 2,433, de O3,10.2008, O qua看passa a

te「 a seguinte 「eda9aO:

Art. 9o A fase extema do pregao se「a iniciada com a convoca鈎O dos jnteressados e

Observara as seguintes regras:

I ・ a COnVOCa9aO dos inte「essados se「a efetuada por meio de publica9aO de aviso em

fun9aO dos seguintes limites:

可para bens e servi9OS ate R$ 160.000,00 (CentO e SeSSenta miI reais):

1. No Dia「io O触al do Municipio que t「ata a Lei Municipal NO 2,441, de 30.12.2019;

2. na pagina oficial do Municipjo na inte「net;

3. No caso de pregao eletr緬CO: em Pagina da i[temet Credenciada pe10 municipio

Para a reaIiza9aO do pregao;

りPa「a bens e servi90S ate R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta miI reais):

1, No D高鍋o O触al do Municipio que t「ata a Lei Municipai NO 2.441, de 30.12,2019;

2, na Pagina o摘al do Municipio [a inte「net;

3, No caso de pregao eIetr6nico: em Pagina da intemet c「edenciada pe10 municipio

Pa「a a realizaeao do pregao;

4, Dia「io Oficia! do Estado;

5, jomal de circulaeao 「egional.

q) pa「a bens e servi90S SuPerio「es a R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais):

1. No D治「io O摘aI do Municipio que t「ata a Lei Municipal NO 2.441, de 30.12,20青9;
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3, No caso de pregao eletr6nico: em Pagina da intemet credenciada pelo municipio

Pa「a a realiza9aO do pregao;

4. Di釦o OficiaI do Estado;

5. Jo「nal de ciroula9aO regionaI;

6. Jo「nal de circula9aO eStadua上

= " do edital e do aviso consta「ao de柵eao precisa, Su砧ente e cla「a do objeto, bem

COmO a indica9aO dos locais, dias e ho「a「ios em que pode「a se「 lida ou obtida a integ「a do editai, e

O IocaI onde seraleaIizada a sessao ptlbIica do pregao;

i‖. o edita=ixa「a prazo nao infchor a O8 (Oito) dias uteis pa「a os interessados

PrePa「arem SuaS ProPOStaS, COntados da州ma publica9aO do aviso ou da efetiva disponib掴Za9aO

do edita! e seus anexos, PreVaiecendo a que oco「「e「 mais tarde;

iV 。 nO dia, ho「a e iocal designados no editaI, Se「a 「eaiizada sessao p州ica para

「ecebimento das propostas e da documenta9aO de hab冊a9aO, devendo o interessado ou seu

「epresentante legaI procede「 ao respectivo credenciamento, COmProVando, Se fo「 o caso, POSSui「 os

necess釦os poderes para formulaeao de propostas e pa「a a pratica de todos os demais atos

inerentes ao certame;

V - aberta a sessao, OS interessados ou seus representantes legais entrega「ao ao

PregOei「o, em enVelopes sepa「ados, a P「OPOSta de p「e9OS e a documenta9aO de hab輔a9急O;

Vi 〃 O P「egOei「o procede「a a abe巾「a dos enveIopes contendo as p「opostas de preeos

e cIass師ea「a o auto「 da proposta de meno「 P「e90 e aqueies que tenham ap「esentado propostas em

Valores sucessivos e superiores em ate lO% (dez po「 CentO), relativamente a de meno「 Pre?O;

Vli “ quando nao fo「em ve輔cadas, nO minimo, 03 (t「as) propostas esc「itas de pre9OS

nas condi96es de師das no inciso ante「io「, O PregOeiro class桐ca「a as melho「es p「opostas

Subsequentes, ate O maXimo de O3 (tres〉, Pa「a que SeuS autOreS Participem dos lances verbais,

quaisque「 que sejam os pre?OS Oferecidos nas p「opostas escritas;

Vl‖ " em Seguida, Se「a dado inicio a etapa de apresenta9aO de lances ve「bais pelos

P「OPOnenteS, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em VaIores distintos e decrescentes;

IX - O PregOeiro convida「a individualmente os licitantes ciass綱cados, de fo「ma

SeqdenciaI, a Pa冊do auto「 da proposta class師cada em segundo luga「, a aPreSentar lances

Ve「bais, ate a ProClama9aO do vencedor, devendo o edita=ixa「, atendendo ao p「incipio da

razoab航dade e em aten9aO ateIeridade do p「ocesso, O Va10r nOminal minimo pa「a cada lance em

rela9aO a ProPOSta que iidera a competi9aO;

X " O desinte「esse em apresentar lance ve「bal, quando convocado pelo p「egoei「o,

imp=cafa a excIusao do licitante da etapa de iances ve「bais e na manuten9aO do伽mo p「e9O

aprese[tado pelo licitante, Para efeito de o「dena9aO das propostas;

Xl “ caso nao sejam ofertados lances ve「bais, Se「a Ve輔cada a confo「midade entre a

ProPOSta eSC「ita de meno「 preco e o valo「 estimado pa「a a cont「ata9aO;
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X!l " decla「ada encerrada a etapa competitiva e o「denadas as propostas, O PregOei「O

examina「a a aceitab朋ade da primei「a class緬eada, quanto aO Objeto e o vaIo「, decidindo

motivadamente a respeito;

Xl‖ - Sendo a∞胎Vel a p「oposta de meno「 PreeO, Se「a abeho o enveIope contendo a

documenta9aO do licitante que a tiver fo「mulado, Pa「a COn什ma9aO das suas condi96es de

hab冊a9aO, aSSegurado ao ja cadast「ado o direito de apresentar a documenta?aO atualizada e

regula「izada na p「6pria sessao;

XiV - COnStatado o atendimento das exig台ncias fixadas no editaI, O =citante se「a

declarado vencedo「, Sendo-1he adjudicado o objeto do certame;

XV - Se a Ofcha nao for aceitavel ou se o licitante desatende「 as exlgenCIaS

hab冊at6rias, O PregOei「O eXaminara a oferta subsequente, Ve「洞cando a sua aceitab掴dade e

PrOCedendo o exame dos requisitos de hab胴a9aO do proponente, na O「dem de cIassifica9aO, e

assim sucessivamente, ate a aPura9aO de uma proposta que atenda ao edital, Sendo o respectivo

Iicitante decla「ado vencedo「 e a eie adjudicado o chjeto do certame;

XV! - naS Situa96es p「evistas nos incisos Xl, XIl e XV, O P「egOeiro pode「a negocia「

di「etamente com o proponente pa「a que seja obtido preeo meihor;

XV看l " a manifesta9aO da inten9aO de inte「po「 recu「so sera feita no final da sessao, COm

registro em ata da sintese do motivo, devendo junta「 as 「az6es do recurso no p「azo de O3 (t胎s)

dias, Cujas contrarraz6es se「ao apresentadas em iguaI p「azo, Cujo termo輔cial se da「a ao軸ai do

t「anscurso daquele言ndependentemente de輔ma9aO;

XVi‖ " O reCu「SO COnt「a decisao do pregoeiro tera ef鏡to suspensivo;

X!X - O aCOlhimento de recurso importara a inva=da9aO aPenaS dos atos insuscetiveis

de aproveitamento;

XX " decididos os recursos e constatada a 「eguIaridade dos atos p「ocedimentais, a

auto「idade competente homoiogara o juigamento da licita9aO e adjudicafa o seu objeto ao vencedo「,

COm Vista a cont「ata9aO;

XXl " COmO COndieao pa「a ceIeb「a9aO do cont「ato, O Iicitante vencedor deve「a manter

as mesmas condi96es de hab冊acao;

XXli “ quando o proponente vencedor nao apresenta「 Situa辞O 「eguIa「 no ato da

assinatu「a do cont「ato, Se「a COnVOCado outro licitante, Observada a ordem de class緬ca9aO, Pa「a

Celeb「ar o cont「ato, e aSSim sucessivamente, Sem P「ejuizo da aplicaeao das san96es cabiveis,

Observado o disposto nos incisos XV e XVl deste ahigo;

XXI‖ " O PraZO de vaIidade das p「opostas se「a de 60 (SeSSenta〉 dias, Se Outro naO

estive「 fixado no edital.

§ 1O Os vaiores estipulados no inciso I, naO Se「aO aPlicados quando se t「ata「 das

hip6teses de dispensa ou inexigib嗣ade de licitaeao.
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§ 2o Se「a obrigatcha a publica9aO do ext「ato do edital no Diario Oficjal da Jniao

apenas quando o Convchio ou o Contrato de Repasse de 「ecu「sos fede「ais ou estaduais conte「

Cfausula em que exりa a Publica9aO em ta1 6rgao'

§ 3O" As Iicita96es cujo oPjeto seja integrante das medidas de enf「entamento da

Pandemia ocasionada peIa COViD-19’ObservaトSe-a aS 「eg「aS Previstas na legislacao espec絢ea.

Art. 2O〃 Este Decreto ent「a em vigor nesta data, COm Sua Pub=ca9aO nO Site oficial do

Municipio conforme Lei Municipai NO 2449/2020, reVOgadas as disposi96es em con軸o.

Gabinete da Prefeita MunicipaI de lb固aras/RS, 31 de julho de 2020.

l惟惟B励醜〃
Prefeita Municipal
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