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EDITAL CONVOCAT6RIO
Pregao Eletr6nico n° 2019.08.28.1

1a Parte:  PREAMBULO

A  Prefeitura  Municipal de Farias  Brito sito a  Rua Jose Alves Pimentel,  n° 87,  Centro,  Farias  Brito-CE,  por
interm6die do(a)  Pregoeiro(a) e Membros da equipe de apoie designados pela Portaria n° 02020119/2019, de

%#*£#i£'a9'i#Pnu:'#al##R+jE8EL#R6nN#o##ENrockdj3fi;hoaraq£#
regida    pela    Lei    Federal    n°.    10.520,    de    17ro7/2002,    Lei    Complementar   n°    123,    de    14/12/2006,    e
subsidiariamente  a  Lei  Federal  n°  8.666,  de  21/06/1993,  alem  das  demais  disposie6es  legais  aplieaveis.  A

presente lidtagao sera no site www.bll.ore.br.

2a Parte:  DAS CLAUSULAS EDITALicIAS

1.0 DO OBJETO
1.1   A  presente  licitacao  tern  por  opjeto  a  aquisieao  de  equipamento  e  material  permanente,  incfuindo  os
sservieos de  montagem,  instalagao  e treinamento,  destinados  ao  atendimento das  necessidades do  Hospital
Geral de Farias Brito/CE,  nos termos do Convenie n° 834910/2016 celebrado com a Uniat],  por intermedie do
Ministerie da Satlde, conforme anexos, partes integrantes deste edital.

2.0 DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZACAO.
2.1. 0 edital esta disponivel gratuitamente nos sitios:
www.toe,ce.aov.br e www.bll.ore.br.
2.2. 0 certame sera realizado ro endereap eletr6nieo:
www.bll.ore.br.

3#TNtgi3ADTOA:cE##N%BgscERi:#TAs.29d®Ago®tod®acloitl7:cohor".
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11 de Setembro de 2019, as 09:00 horas.
3.3.  INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS:  11  de Setembro de 2019, as 10:00 horas.
3.4.  REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referchcias de tempo utilizadas pelo sistema sera observado o
horaho de BrasiliaroF.
3,5. Na hip6tese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fate superveniente que impeca a realiza9ao
do certame na data prevista, a sessao sera remarcada, para ro minimo 48h  (quarenta e oito horas) a contar
da respectiva data.

4.0 D0 ENDERECO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTACAO
4.1. A documenta9ao devefa ser entregue no endereap sito a Rue Jos6 Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias
Brito€E, 63.185un.
4.2. A documentaeao sera apresentada em envelope lacrado contendo no anverso o nome do(a) pregoeiro(a),
ndmero do pregao e o nome da Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE.
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5.0 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1. A despesa decorrente desta licitaeao correfa a conta das Dotae6es Ongamentarias constantes no quadro
a baixo;

Orgao Unid. Ore. Projeto/Atividado Elemonto do Desposa
03 01 10.302,0032.2.046.0000 4.4.90.52.00

03 01 10.302.0032.2,046.0000 3.3.90.30.00

6.0 DA PARTICIPACAO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACAO
6.1. Os interessados em participar deste certame deverao estar credenciados junto ao sistema BLL (Bolsa de
Licitag6es e Leil6es do Brasil) no site www.bll.orq.br.
6.1.1. As regras para credenciamento estafao disponiveis no sitie constante ro subitem 2.2 deste edital.
6.2.  Poderao participar desta licitagao empresas sob a derominaeao de sociedades empresarias (sociedades
em  nome  coletivo,  em  comandita  simples,  em  comandita  por  ag6es,  an6nima  e  limitada)  e  de  sociedades
simples,   associag6es,   fundag6es   e   sociedades   cooperativas   regularmente   estabelecidas   neste   Pals,
cadastrados ou nat] ro Cadasfro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Farias Brito, e que satisfagam a
todas as condic6es da legisla9ao em visor e deste edital.
6.3.  A  licitante  que  participar  desta  licitagao  com  suas  condic6es  de  habilitacao  vinculadas  ao  documento
Certificado de Registro Cadastral, obriga-se, ap6s a emissao do CRC, a declarar sob as penalidades da lei, a
supervenichcia de fato impeditivo de sue hal)ilitacao.
6.4.  Podefa  participar desta  licitaeao  toda  e  qualquer pessoa juridiea  id6nea  ouja  natureza  seja  compativel
com o obteto lieitado.
6.5.  Sera  garantido  aos  licitantes  enquadrados  como  mieroempresas,  empresas  de  pequero  porfe  e  as
cooperativas,  que  se  enquadrem  nos  termos  do  art.  34,  da  Lei  Federal  n°  11.488/2007,  como  criterio  de
d#AmcpEa£'oPE8srchwl¥RcdeADcoonsngA8ungife3aptiBL#gTtarn°123",emsoucapifulev-

6.6.  Tratando-se de mioroempresas e empresas de pequeno  porte deverao declarar no Sistema  BLL  (Bolsa
de   Lieita96es   e   Leil6es  do   Brasiry   ne   site  www.bll.ore.br,   o  exeroicie  da   prefetencia   prevista   na   Lei
Complementar n°  123rm6.

::;:1?E#a###L##j*#sraj#u*ng#it;aliscasos:
6.7.2. Sob a forma de cons6rcio, quaiduer que seja sua conetituicao;
6.7.3. Que tenham em comum urn ou mais s6cios cotistas e/ou prepostos com prooura9ao;
6.7.4. Que estejam em estado de insolvencia civil, sob processo de fawhcia, concordata, reouperaeao judieial
ou e>ctrqjudicial, dissolugao, fusao, cisao,  incorporagao e litiuidacao;
6,7,5.  Impedidas de licitar e contratar com a Administra9ao;
6.7.6.  Suspensas temporariamente de  participar de  licitaeao e  impedidas  de  contratar com  a Administracao;
6.7.7.   Declaradas  inid6neas  pela  Administragao  Ptlbifea,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes
desta condieat];
6.7,8. Servidor pdblieo ou empresas oujos dirisentes, gerentes, s6cios ou componentes de seu quadro tecnico
sejam funcfonarios ou empregados pdblicos da Administra¢ao Pdbliea Munieipal Direta ou  lndirefa;
6.7.9.  Estrangeiras nao autorizadas a comercializar no pals;
6.7.10, Empresas outo estatuto ou contrato social nao inclua o objeto desta licitacao.

-`i..-..
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7,0. DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA ELETRONICA
7.1.  Os  licitantes  deverao  inserir suas  propostas  iniciais  ro  Sistema  BLL  (Bolsa  de  Licitag6es  e  Leil6es  de
Brasil)  no site www.bll.ora.br. ate a data e hofario designados para a abertura das mesmas, consienando o

preap global dos letes incluidos todos os oustos diretos e indiretos, de acordo com o especificado neste edital.
7.1.1.  Ao  inserir  a  proposta  no  sistema,  o  licitante  devera  preencher  a  "Descrigao  Detalhade  do  Objeto
Ofertade",  devende constar os  dados  necessarios  ao exame de adequabilidade da  proposta com o opeto
lieitado.

7.2. Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverao declarar que oumprem plenamente os requisitos de
habilitagao, bern como, caso exista, indicar ro ate do envio das propostas eletr6nicas a existencia de restricao
da documentaeao exieida para fine de  habilitaeao,  referents a  regularidade fiscal,  observado o subitem 9.6
deste edital.
7.3. No campo "lnformac6es adicionais", devera constar necessariamente o seguinte:
a)  Indicagao  do  lote e  especificagao  do objeto  licitado  com  todos  seus  itens,  de  acordo com  o  disposto  ro
ANEXO I -Termo de Refefencia deste Edital, devendo ser indicada a maroa e/ou fabricante de produto;
b) Preap global do lote cotado em algarismos;
c) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser infehor a 60 (sessenta) dfas;
7.4.  0 Iicitante devera infomar a condicao de microempresa (ME) ou empresa de pequero porfe (EPP) que
faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n°  123, de 2006, ou cooperativa de que trata o artigo
34  da  Lei  n°  11.488,  de  2007,  no  ate do  envie  da  proposta,  por  interrnedio  de  funcionalidade disponivel  ro
sistema elefronieo, site www.bll.ore.br.
7.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas por eles apresentadas, ate o termino do prazo para
recebimento.
7.6. Sera vedada a identifica9ao do licitante.

8.0. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1.  Abertas  as  propostas,  o(a)  pregoeiro(a)  fa fa  as  devidas  verificae6es,  avaliando  a  aceitabilidade  das
mesmas. Caso ocoma alguma desclassmcaeao, devera ser fundamentada e registrada no sistema.
8.2.  Os preeos deverao ser expressos em reais, com ate 2 (duas) casas decimais em seus valeres gtobais e
unitarios, inclusive em propostas de adequaoao, quando for o caso.
8.3.  0  sistema ordenafa  automaticamente  as  propostas  classificadas  pelo(a)  pregoeiro(a)  e  somente  estas

participafao da etapa de lances.
8.4.  Na elabora9ao da  proposta, o  prego cotado  podefa  ultrapassar o limite  maximo discriminado ANEXO  I  -
Termo de Refeliencia presente nos autos do processo em epigrafe; entretanto, na fase de lances, o lance final
devera atingir prego isual ou inferior ao limife maximo conetante ne Termo de Referencia, caso o lete cotado
seja  composto  de  itens,  o  preap  unitario  do  item  devefa  ser  ieual  ou  inferior aquele  limite.  Caso  nao  seja
realizacla  a  fase  de  lances,  o  licitante  que  cotou  na  proposta  escrita o  meror preco  devera  reduzi-lo  a  urn
valor ieual ou inferior ao limite maximo do referido ro Termo de Refefencia.
8.5. Serao desclassificadas as propostas que:
8.5.1  -Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos;  que forem omissas,
vagas ou que apresentarem irregularidades insanaveis ou defeitos capazes de dffloultar o juleamento; que se
oponham  a  qualquer  dispositivo  legal  vigente,  mormente  ro  que  tange  aos  aspectos  tributarios;  ou  que
contenha precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, preaps unitarios sirnb6licos, pre¢os irris6rios ou
com valor zero e ainda, preeos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.
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8.5.2 - Que ap6s a fase de lances ou negociaeao, quando houver, permanecerem com seus preaps unitarios
e total dos ltens superiores aos pregos ro ANEXO I ITermo de Referchcia).

9.0.  DA ETAPA DE LANCES
9.1.  O(A)  pregoeiro(a) da fa inicio a etapa competitiva  ro  horaho previsto  ro subitem  3.3,  quando,  entao,  os
lieitantes  poderao  encaminhar  lances  que  deverao  ser  apresentados  exclusivamente  por  meie  de  sistema
eletr6nieo.
9.2. Para efeito de lances, sera considerado o valor global de lote.
9.2.1.  Na fase  de  lances,  o  lance  final  devefa  atingir  prego  isual  ou  inferior ao  limite  maximo  constante  no
ANEXO  I  ITermo  de  Referencia);  e,  caso  o  late  cotado  seja  composto  de  itens,  o  prego  unitarie  do  item
devera ser inferior aquele limite. Caso nat seja realizada a fase de lances, o lieitante que cotou na proposta o
menor preap devefa reduzi-lo a urn valor ieual ou inferior ao limite maximo de referido Termo de Refetencia.
9.2.2.  Os licitantes podefao ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu tlltimo lance registrado no
sistema, ainda que este seja maior que o menor lance ja ofertado por outro licitante.
9.2.3.  Em  caso  de  deis  ou  mais  lances  de  ieual  valor,  prevalece  aquele  que  for recebido  e  registrado  em

primeiro lugar.
9.3.  Durante a sessao ptlbliea de disputa,  os licitantes serao  informados,  em tempo real, do valor do menor
lance   registrado.   0   sistema   nat   identificafa   o   autor  dos   lances   ao(a)   pregoeiro(a)   nem   aos   demais

partieipantes.
9.4.  No caso de desconexfro entre o(a) pregoeiro(a) e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o sistema

podefa  permanecer  acessivel  a  recepeao  dos  lances,  retomande  o(a)  pregoeiro(a),  quando  possivel,  sem
preju izos dos atos realhados.
9.4.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessto sera suspensa, sendo
reinieiada somente ap6s comunicaeao expressa do(a)  pregoeiro(a)  aos participantes,  atrav6s de mensagem
no sistema, divuleando data e hera da reabertura da sessao.
9.4.2.  Cabera  ao  licitante  a  responsabilidade  por quak]uer chus  decorrente  da  perda  de  neg6cio  diante  da
inobservchcia de quaisquer mensagene emitidas pete sistema ou de sua desconexao.
9.5.  A  etapa  de  lances  tera  a  tempo  inieial  minimo  de  disputa  de  5  (cinco)  minutos,  ap6s  o  qual  sera
inieiado  o  tempo  randchico,  que  podefa  ser  de  1   (um}  seaundo  a  30  (trinta}  minutes,  aleatoriamente
determinado pelo sistema eletr6nieo.
9.6.  Transcorndo  o  tempo  rand6mieo,  o  sistema  detectafa  a  existencia  de  situacao  de  empate  ficto.  Em
oumprimento  ao que determina  a  Lei  Complementar n°  123/2006,  a  microempresa,  a  empresa de  pequeno

porte  e  a cooperativa que se enquadre  nos  termos  do  art.  34,  da  Lei  Federal  n°  11.488/2007,  que  ofertou
lance  de  ate  5%  (cinco  por cento)  superior  ao  menor  preco  da  arrematante  que  nat  se  enquadre  nessa
sjtuagao  de  empate,  sera  convocada  pelo(a)  pregoeiro(a),  na  sala  de  disputa,  para,  ro  prazo  de  5  (cinco)
minutos,  utilizando-se  do  direito  de  prefefencia,  ofertar  rovo  lance,  inferior  ao  melhor  lance  registrado,  sob

pena de preclusac.
9.6.1.  Nao  havendo  manifestacao  do  lieitante,  o  sistema  verificafa  a  existencia  de  outro  em  situagao  de
empate,  realizando  o  chamado  de  forma  automatica.  Nat  havendo  outra  situagao  de  empate,  o  sistema
emitira mensagem, cabendo ao(a) pregoeiro(a) dar por encemada a disputa do tote.
9.7. 0 sistema informafa a proposta de menor prego ao encerrar a fase de disputa.

10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE
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10.1.  O(A)  pregoeiro(a)  podefa  negociar  exclusivamente  pelo  sistema,  em  campo  pr6prio,  a  fim  de  obter
melhor preap.
10.2.  A  partir  da  sua  convocaeao,  o  arrematante  devera  encaminhar  imediatamente  ro  limite  de  ate  60

(sessenta)   minutos   atraves   de   e-mail   (licitacao@fariasbrito.ce.ao\r.br)   a   proposta   de   preqos   e   a
dooumentacao de habilitagao, e,  no prazo maximo de ate 02 (deis) dias ilteis, a contar de termino da sessao
virfual,  o  arrematante  devefa  entregar,  na  Sala  de  Licitag6es  da  Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito,  ro
endereeo constante no subitem 4.1, os documentos acima mencionados em original ou por c6pia autenticada

por cart6rio competente ou por Servidor da Administragiv,
10.2.1.  0  arrematante que efetuar a  entrega da  proposta  de  precos e da docunentagao  de  habilitacao,  na
sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito,  em  conformidade  com  o  subitem  102  no  prazo  de  ate  60

(sessenta)  minutos,  contadas de sua  convocacao,  fica dispensado de  encaminhar os  mesmos  documentos
atravds de ermail.
10.2.2.  0  nat)  oumprimento  da  entrega  da  documentacao,  dentro  do  prazo  acima  estabelecide,  acarretafa
desclassificacao/inabilitacao,  sendo convocado o  licitante subsequente,  e assim sucessivamente,  observada
a ordem de classmcagiv.

11.0 DA PROPOSTA DE PRECOS ESCRITA
11.1.  A  proposta  devera  ser  apresentada  em  via  tlniea  original  e  numerada,  com  os  precos  ajustados  ao
menor  lance,  nos  termos  do  Anexo  11  -  Proposta  de  preaps  deste  edital,  com  todas  as  folhas  rubricadas,
devendo   a   altima  folha   vir  assinada  pete   representante   legal   de   licitante  citado   na  documentaeao  de
habilitagao,  em  linguagem  clara  e  concisa,  sem  emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,  com  as  especificag6es
tecnicas,  quantitativos,  devendo  ser  indicada  a  maroa  e/ou  fabricante  de  produto  e  demais  informaG6es
relativas ao bern ofertado.
11.2. Prazo de validade nto inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissao.
11.3.  0  lieitante  nat]  podefa  cotar  proposta  com  quantitativo  de  item/lote  inferior  ao  determinado  ro  edital.
11.4.  Na cotaeao de prego unitario, nfo sera admitide o fracionamento de centavo.
11.5.  Nos  precos  propostos  ja  estafao  incluidas  as  despesas  referentes  a  frete,  tributos  e  demais  chus
atinentes a entrega do objeto.
11.6.   No  caso  da   licitante  ser  cooperativa  que  executara   (entregafa)  o  objeto  da   licitagao   atraves  de
empregados,   a   mesma   gozara   dos   privinlies   fiscais   e   previdenciatos   pertinentes   ao   regime   das
cooperativas,  devendo  a  proposta  apresentar exequibilidade  ro  aspecto  tribufario  e  suteitar-se  ao  mesmo
regime de qualquer outro agente econ6mieo.
11.7. Ap6s a apresentaeao da proposta nfro cabefa desistencia.

12.0 DA HABILITACAO

12.1, OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO DEVERAO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA:
a) C6pia de Cameo de inscrieao ro CNPJ"F;
b) C6pia da lnscrigao Estadual ou Munieipal, se houver;
c) Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Munieipal de seu domieilio;
d) Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Estadual de sou domieilie;
e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributes e Contribuic6es federais;

f) Certidao Negativa de Debitos quanto a Divida Ativa da Uniao;
g) Prova de regularidade fiscal junto a Seguridade Social (lNSS) -CND;
h)  Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
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i) Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas emitida pete Tribunal Superior do Trabalho -TST;

j) Ato constitutivo,  estatuto ou contrato social em visor,  devidamente  registrado na Junta Comercfal da sede
do  Licitante,  em se tratando de sociedades comerciais,  e,  no caso de sociedades  por ag6es,  acompanhada
de documentos de eleicao de seus administradores;
k) Registro comercial, ro caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do
Lieitante;

I)   lnscri9ao  do  ato  constitutivo,   ro  caso  de  sociedades  civis,   acompanhadas  de  prova  de  diretoria  em
exercicio;
in) Decreto de autoriza9ao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento ro Pais,
e  ato  de  registro  ou  autorizagao  para funcienamento  expedido  pete  drgto competente,  quando  a  atwidade
assim o exisir;
n) Certiclac Negativa de Falencia ou Concordata expedida pete distribuidor da sede da pessoa juridiea.
o)  Comprovagao  de  aptidao  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compativel  em  caracteristicas,

quantidades  e  prazos  com  o  opeto  da  lieitagao,  sendo esta feita  mediante  a  apresentagao  de  atestado(s),
fornecido(s) por pessoa(s) juridiea(s) de direito pdblieo ou privado.

p)  Declaragao emitida pela licitante de que  nfro possui em  seu quadro de  pessoal,  empregados menores de
18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicao de aprendie a partir de  14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7°
da Constituigiv Federal.

13.0 OuTRAs DisroslcoEs
13.1.  Havendo restrigao quarto a regularidade fiscal e trabathista da mieroempresa, da empresa de pequeno

porte  ou  da  cooperativa  que  se  enquadre  nos  termos  do  art.  34,  da  Lei  Federal  n°  11,488/2007,  sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias dteis, contados da convocagao do(a) pregoeiro(a), para a regulariza9ao
do(s)   documento(s),   podendo   tal   prazo   ser   prorrogado   por   isual   periodo,   conforme   disp6e   a   Lei
Complementar n° 123rm6.
13,2.  A  nto comprova§ao da regularidade fiscal  e trabalhista,  ate o final  do  prazo estabelecido,  implieafa  na
decadencia  de  direito,  sem  prejuizo  das  sang6es  cabiveis,  sendo facultado  ao(a)  pregoeiro(a)  convocar os
licitantes remanescentes, por ordem de classificacao.

14.0 DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO
14.1.  Para julgamento das propostas sera adotado o crit6ho de  MENOR PRECO, observado o estabelecido
nas  condicoes  definidas  neste  edital  e  o  disposto  no  Termo  de  Refetencia  que  rorteia  a  contratapao,
tomando-se  como  parametro,  para  tanto,  o  menor  preco  coletado,  na  sequencfa,  ou  a  media  de  precos,
sempre buscando alcancar a maior vantajosidade,
14.1.1. A disputa sera realizada por lete, sendo os pre9os registrados em ata.
14.1.2.   A   proposta   final   pera   o   late   nao   podera   confer   item   com   valor   superior   ao   estimado   pela
Administraeao,  sob pena de desclassificacao,  independentemente do valor total do tote,  devendo o  licitante,
readequar o valor do late aos valores constantes no mapa de preaps.
14.1,3.  Na  fase  de  lances,  o  lance  final  devefa  atingir  preco  ieual  ou  inferior  ao  limite  maximo  constante
daquele Termo  de  Refetencia;  Caso nfro  seja  realizada  a fase de  lances,  o  licitante que cotou  na  proposta

#:noCha~rpapdevefandwhaumvtwidualoulnferfuacllmifematmoderefroTefyde
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14.1.4.  Se  a  proposta  de  menor  preco  nao  for  aceitavel,  ou,  ainda,  se  o  licitante  desatender ds  exigencias
habilitatorias,   o(a)   pregoeiro(a)  examinafa  a  proposta  subsequente,   verificando  sua  compatibilidade  e  a
habilitacao  do  participants,  na  ordem  de  classificaeao,  e  assim  sucessivamente,  ate  a  apuracao  de  uma

proposta que atenda a este edital.
14.1.5.  0  licitante  remanescente que esrtya enguadrado  no  percentual  estabelecido  ro  art.  44,  § 2°,  da  Lei
Complementar  n°  123/2006,  no  dia  e  hora  designados  pelo(a)  pregoeiro(a),  sera  convocado  na  ordem  de
classificacao,  no "chat de mensagem",  para ofertar novo lance inferior ao melhor lance  registrado,  para,  no

prazo de 05 (cinco) minutos, utilizarse de direito de prefetencia.

15. DA DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTAS:
15.1.  As  propostas  serao  desclassificadas  quando  apresentadas  em  condi96es  ilegais,  com  omiss6es,  ou
conflitos com as exigencias deste edital.
15.1.1.  Com  preaps supehores dos  lTENS/LOTES aos constantes ro Termo de Refetencia ro  processo em
epigrafe, ap6s a fase de lances ou comprovadamente inexequiveis.
15.2. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada ro sistema.

:€=:a+PE#D#E:E£###:NTre°JsnD±'TcoPU:#°E#£Cd##A£#Vledceco(a)
pregoeiro(a),  ate 3 (ties) dfas dteis anteriores a data fixada para aberfura das propostas, exclusivamente por
meio   eletfonico,   ro  endereap   licitacao@fariasbrito.ce.gov.br,   informando  o   numero  deste   pregac   no
Sistema BLL (Bolsa de Licita96es e Leil6es do Brasiry no site www,bll.ore.br  e o 6rgao interessado.
16.2.  Nos  pedidos de esclarecimentos encaminhados,  os  interessados deverao se  identifcar (CNPJ,  Razao
Social  e nome do  representante que pediu esclarecimentos,  se pessoa juridiea e CPF para  pessoa fisica) e
disponibiliear as informa96es para contato (endereeo complete, telefone, fax e email).
16,3.  Os esclarecimentos serao prestados  pelo(a)  pregoeiro(a),  por escrito,  por meio de e-mail  aqueles que
enviaram solieitag6es.
16.4,  Ate  2  (dois)  dias  dteis  antes  da  data  fixada  para  aber(lira  das  propostas,  quaiduer  pessoa  podera
impugnar  o  presente  edital,  mediante  petigao  por  escrito,  protocolizada  na  Prefeitura  Munieipal  de  Farias
Brito, no endereco constante ro subitem 4.1 cleste edital.
16,5. Acolhida a petigao contra o ato convocat6rio, a decisac sera comunicada aos interessados.
16.6.  As  respostas  aos  pedidos de  impugnae6es e  esclarecimentos  aderem  a esse  Edital  tat como se dele
fizessem parfe, vinculando a Administragao e os licitantes.
16.7,  Qualquer modificagao ro Edital exiee divulga§ao pete mesmo instrumento de publica9ao em que se deu
o  texto  orisinal,   reabrindo-se  o   prazo  inieialmente  estabelecido,  exceto  quando,   inguestionavelmente,   a
alteragao nao afetar a formulacao das propostas.
16.8.   Nat]   serao   conhecidas   as   impugnag6es   apresentadas   fora   do   prazo   legal   e/ou   subscritas   por
representante nat habilitado legalmente exceto se tratar de materia de ordem pdbliea,
16.9.  Cabera  ao(a)  pregoeiro(a),  auxiliado  pela  area  interessada,  quando  for  o  caso,  enviar  a  peticao  de
impugnagao para que a autoridade competente decida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
16.10. Acolhida a impugnacao contra o edital, sera designada nova data para a realizaeao do certame, exceto
se a alteragao nat afetar a formulaeao das propostas.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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17.1.  Declarado o  vencedor,  qualquer licitante  podera  manifestar,  de forma motivada,  a intenoao de  interpor
recurso, em campo pr6prio do sistema, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (tres) dias para apresentagao
das   raz6es   por  escrito,  que  deverao  ser  obrigatoriamente   inseridas  no  sistema,   podendo  tamb6m  ser
enviadas  via  e-mail  ou  protocolizadas  na  Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito,  no  enderego  constante  no
subitem 4.1  deste edital. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar contrarraz6es,  nas
mesmas condi96es do recorrente, dentro de igual prazo, que comegafa a contar a partir do termino do prazo
de apresentagao das raz6es por escrito, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.
17.2.   Nao  serao  conhecidos  os  recursos  intempestivos  e/ou  subscritos  por  representante  nao  habilitado
legalmente ou nao identificado no processo licitat6rio para responder pelo proponente.
17.3.  A  falta  de  manifestagao  conforme  o  subitem  17.1  deste  edital  importara  na  decadencia  do  direito  de
recurso.
17.4 0 acolhimento de recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
17.5. A decisao em grau de recurso sera definitiva, e dela dar-se-a conhecimento aos licitantes,  no enderego
elettonico constante no subitem 2.2., deste edital.

18.  DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
18.1.   A   adjudicacao  dar-se-a  pelo(a)   pregoeiro(a)   quando   nao  ocorrer  interposigao  de   recursos.   Caso
contfario, a adjudicaeao ficara a cargo da autoridade competente.
18.2.  A homologagao da licitagao 6 de responsabilidade da autoridade competente e s6 podera ser realizada
depois da adjudicagao do objeto ao vencedor.
18.3.  No  caso  de  interposi9ao  de  recurso,  sendo  a  adjudicagao  da  competencia  do  titular da  origem  desta
licita9ao,  decidido  o  recurso,  este  homologara  o  julgamento  do(a)  pregoeiro(a)  e  adjudicafa  o  objeto  ao
vencedor.
18.4,  0  titular  da  origem  desta  licitagao  se  reserva  ao  direito  de  nao  homologar  ou  revogar  o  presente

processo  por  raz6es  de  interesse  pablico  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado  e
mediante fundamenta¢ao escrita.
18.5.  0 sistema gerafa ata circunstanciada,  na qual estarao registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrencias relevantes.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1.  0 Iicitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao assinar o Contrato oriundo
desta  licitagao,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentacao  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o
retardamento  da  execueao  de  seu  objeto,  nao  mantiver  a  proposta,  comportar-se  de  modo  inidoneo  ou
cometer  fraude   fiscal,   ficafa   impedido   de   licitar  e   contratar  com   o   Municipio   de   Farias   Brito   e   sera
descredenciado  no  Cadastro  da  Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito,  pelo  prazo  de  ate  05  (cinco)  anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilita8ao perante
a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuizo das multas previstas neste edital e no contrato e
das demais cominae6es legais.
19.2  0  licitante  que  ensejar  o  retardamento  da  execugao  do  certame,  nao  mantiver  a  proposta,  falhar  ou
fraudar na execu¢ao do Contrato,  comportar-se de modo  inid6neo, fizer declara9ao falsa ou cometer fraude
fiscal,  garantido  o  direito  pfevio  da  cita9ao  e  da  ampla  defesa,  ficafa  impedido  de  licitar  e  contratar com  a
Administragao,  pelo  prazo de ate 2  (dois)  anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao
ou ate que seja promovida a reabilita§ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade,   sem prejuizo
das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominac6es legais.
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19.3 A Contratada ficara,  ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecu9ao total ou  parcial do
contrato,  erro  de  execucao,  execugao  imperfeita,   mora  de  execugao,   inadimplemento  contratual  ou  nao
veracidade das informag6es prestadas, garantida a pfevia defesa:
I  -  adverfencia,  sangao  de  que  trata  o  inciso  I  do  art.  87,  da  Lei  n.a  8.666/93,  podefa  ser  aplicada  nos
seguintes casos:
a) descumprimento das obrigag6es e responsabilidades assumidas na licita9ao;
b)  outras  ocorfencias  que  possam  acarretar transtomos  ao  desenvolvimento  dos  servigos  da  Contratante,
desde que nao caiba a aplicagao de sangao mais grave.
11 -multas  (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da  Rede Arrecadadora de  Receitas
Federais,  por  meio  de  Documento  de  Arrecadagao  Municipal  -  DAM,  a  ser  preenchido  de  acordo  com
instrug6es fomecidas pela Contratante);
a)  de  1%  (urn  por  cento)  sobre  o  valor  contratual  total  do  exercicio,  por  dia  de  atraso  na  prestagao  dos
servieos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b)  de  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  contratual  total  do  exercicio,  por  infraeao  a  qualquer  clausula  ou
condigao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c)  de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  contratual  total  do  exercicio,  pela  recusa  em  corrigir  qualquer serviap
rejeitado,  caracterizando-se a recusa,  caso a corre9ao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem  a
data da comunica9ao formal da rejei9ao;
Ill -suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com o Municipio de Farias
Brito, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
lv -declara9ao de  inidoneidade para  licitar ou  contratar com  a Administragao  Ptlblica,  enquanto  perdurarem
os  motivos  determinantes  da  punigao  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitagao  perante  a  autoridade  que
aplicou  a  penalidade,  depois  do  ressarcimento  a  Administragao  pelos  prejuizos  resultantes  e  depois  de
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.
19.4  No  processo  de  aplicagao  de  penalidades  e  assegurado  o  direito  ao  contradit6rio  e  a  ampla  defesa,

garantida nos prazos de 5 (cinco) dias tlteis para as sanc6es previstas nos incisos I,11 e 111 do item  19.3 supra
e  10 (dez) dias corridos para a sangao prevista no inciso lv do mesmo item.
19.5 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal  no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da notificagao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de cfedito da
Contratada,  o  valor devido  sera  cobrado  administrativamente  ou  inscrito  como  Divida  Ativa  do  Municipio  e
cobrado mediante processo de execugao fiscal, com os encargos correspondentes.
19.6 As sang6es previstas nos incisos 111 e IV do item  19.3 supra, poderao ser aplicadas as empresas que, em
razao do contrato objeto desta licitagao:
I -praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licita9ao;
11  -demonstrarem  nao  possuir  idoneidade  para  contratar com  a  Administragao  Pdblica,  em  virtude  de  atos
ilicitos praticados;

Ill  -sofrerem  condenagao  definitiva  por  praticarem,  por  meios  dolosos,  fraude  fiscal  no  recolhimento  de

quaisquer tributos.
19.7 As sang6es previstas nos incisos  I,Ill  e  lv do  item  19.3 supra poderao ser aplicadas juntamente com  a
do inciso  11  do mesmo item, facultada a defesa pfevia do interessado no respectivo processo,  no prazo de 5

(i::i:)#§#:'issacontardanotifica9aoquelhesefaencaminhada,estafasu|eltaamultade5%(Clncor#
19.8  A  Iicitante  adjudicataria  que  se  recusar,  injustificadamente,  em  firmar o  Contrato  dentro  do  prazo  de  5
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cento)   do   valor   total   adjudicado,   sem    prejuizo   das   demais   penalidades   cabiveis,    por   caracterizar
descumprimento total da obrigacao assumida.
19.9  As  sanc6es  previstas  no  item  19.8  supra  nao  se  aplicam  as  demais  licitantes  que,  apesar  de  nao
vencedoras,  venham a ser convocadas  para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

20. DA CONTRATACAO
20.1. A adjudicataria tefa o prazo de 5  (cinco) dias tlteis,  contados a partir da convoca9ao,  para a assinatura
do contrato.  Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que solicitado durante o seu
transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
20.2.  Na  assinatura  do  contrato  sera  exigida  a  comprovagao  das  condic6es  de  habilitaQao  exigidas  neste
edital, as quais deverao ser mantidas pela contratada durante todo a periodo da contratagao.
20.3.  Quando a adjudicataria nao comprovar as condig6es habilitatorias consignadas neste edital, ou recusar-
se  a  assinar o  contrato,  podera  ser convidado  outro  licitante  pelo(a)  pregoeiro(a),  desde  que  respeitada  a
ordem de classificacao, para, depois de comprovados os requisitos habilitat6rios e feita a negocia9ao, assinar
o contrato.
20.4.   A  forma  de  pagamento,   prazo  contratual.   reajuste,   recebimento  e  demais  condig6es  aplicaveis  a
contratagao estao definidas no Anexo IV -Minuta do Contrato, parte deste edital.

21, DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1.  Esta licitagao nao importa necessariamente em contratacao, podendo a autoridade competente revoga-
Ia por raz6es de interesse ptlblico, anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante
decisao  devidamente  fundamentada,  sem  quaisquer  reclamag6es  ou  direitos  a  indeniza9ao  ou  reembolso.
21.2.  E  facultada  ao(a)  pregoeiro(a) ou  a  autoridade  superior,  em  qualquer fase da  licitagao,  a  promocao de
diligencia destinada  a esclarecer ou  a  complementar a  instrugao  do  processo  licitat6rio,  vedada  a  inclusao

posterior   de   documentos   que   deveriam   constar   originariamente   na   proposta   e   na   documentagao   de
habilitagao.

::.:6i%itdaegs6Ceusmepnri:j::i°DdEesp5ah°sSs::i%bAe;e%°oSu|R%:,#£te#relo(a)Pregoeiro(a)ouonaoatendimento
21.4.  Toda  a  documentagao  fa fa  parte  dos  autos  e  nao  sera  devolvida  ao  licitante,  ainda  que  se  trate  de
Originais.

21.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ao os dias de inicio e incluir-se-ao os dias
de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente
na Prefeitura Municipal de Farias Brito.
21.6.   Os   licitantes  sao   responsaveis   pela  fidelidade  e   legitimidade  das   informag6es  e  dos  documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.
21.7.  0  desatendimento  de  exigencias  formais  nao  essenciais  nao  implicafa  no  afastamento  do  licitante,
desde que seja possivel a aferi9ao da sua qualificagao e a exata compreensao da sua proposta.
21.8.   Toda  a  documentaeao  exigida  devera  ser  apresentada  em  original  ou   por  qualquer  processo  de
reprografia autenticada por cart6rio competente ou  por Servidor da Administragao.  Caso esta documentagao
tenha sido emitida pela internet, s6 sera aceita ap6s a confirmagao de sua autenticidade.
21.9.  Cabera  ao  licitante  acompanhar  as  operag6es  no  sistema  eletr6nico,  ficando  responsavel  pelo  Onus

§:Cs°uITae::%cdoan::::adene96Closdlantedalnobservancladequalsquermensagensemitidaspe|os|stema#
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21.10.  Todas  e  quaisquer comunicao6es  com  o(a)  pregceiro(a)  deverao  se  dan  por  escrito,  com  o  devido

protocolo       com       sede       na       Comissao       Permanente       de       Licitacao,       via       e-mail       institucional
licitacao@fariasbrito.ce.aov.br,  ou  ro  pr6prio  chat da  plataforma  do  Sistema  BLL  (Bolsa  de  Licita96es  e
Leil6es do Brasil) no site www.bll.ore.br  "sala virfual" onde estara acontecendo o certame.
21.11.   Fica  terminantemente  proibido  ao(a)  pregoeiro(a)  prestar  quaisquer  informae6es  sobre  o  pregac  ja

publicado e/ou em andamento, sob qualquer hip6tese ou pretexto usando telefonfa fixa ou m6vel, como forma
de garantir a lisura de certame.
21.12. Os casos omissos sefao resolvidos pelo(a) pregoeiro(a),  nos termos da legislaeao pertinente.
21.13. As normas que disciplinani este pregac serao sempre interpretadas em favor da anpliagao da disputa.
21.14.  Cabera  ao  licitante  acompanhar as operag6es  no  sistema  eletrchfro,  ficande  responsavel  pelo  chus
ddecorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
cde sua desconexat];
21.15.  A  apresentagao,  por  parfe  dos  licitantes,  deDECLARA AO  FALSA  relativa  ao cumprimento  dos

rrequisitos  de  habilitaoao,  aos  impedimentos  de  participagao  ou  ao  enquadramento  como  microempresa  ou
empresa   de   pequero   porte   sujeitafa   o   licitante   ds   sanc6es   previstas   neste   Edital,   e   art.   37   da   Lei
Complementar  n°  123/2006,  independentemente  da  adocao  de  providencias  quanto  a  responsabilizagao

penal, com fundanento ro art. 90 da Lei n° 8.666/93 e art. 299 do C6digo Penal Brasileiro.
21,16.  Serao considerados como nat apresentadas as declarag6es,  nat assinadas pelo representante legal
das  empresas  ou  seu  proourador,  considerando-se,  diante  da  aus6ncia  de  assinatura,  desclassificada  a

proposta ou inabilitada a empresa, conforme a fase em que a declaraeao deva ser apresentada.
21.17.  0 foro desienado para juleamento de quaisquer quest6es jndieiais  resultantes deste edital  sera o da
Comaroa de Farias Brito, Estado do Ceara.

22. DOS ANEXOS
22.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parfe:

ANEXO I -Termo de Referencia (Ongamento Basieo)
ANEXO 11 -Proposta de Pregos
ANEXO Ill -Modelo de Declaracao Relativa ao Trabalho de Empregado Menor
ANEXO  IV - Minuta do Contrato

Farias Brito/CE, 28 de Agosto de 2019.

v...I--,

LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA ALVES
Pregoeiro(a) Oficial
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