GOVERNO MUNICIPAL,

1.ciuL'IJUlC~

BRITO

EDITAL CONVOCATÕRIO
Pregão Eletrônico n. 0 2022 .01 .10.1
1 ª Parte: PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRIID. sito à Rua José Alves Pimentel, n.º 87,
Centro, Farias Brito - Ceará,. por intermédio dp(a)f)regoeiro(a) e Membros da equipe de
apoio designados pela Portaria n. º · 01160221 /2021, ·torna público, para conhecimento
dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados será realizada licitação na modalidade
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PRECO que será regido pelo Decreto
10.024 de 20.de setembro de 2019, a Lei Federal n.º 10.520, de 17 dejulho de 2002,
e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 4993, o que dêtermina a Lei
complementar n. º123/2006; 147/2014 e suas alterações é demais exigências deste
Edital. A presente licitaçã9§eránositéhttps://bllcompras.com.

1.1<Apresente licitação tem por objeto a ~qUisiç.ão de gêneros alimentícios destinado.s c30
atendimento das necessidades das Unidades Gestoras do Município de Farias Britp/GE,
conforme anexos, partes integrantes deste edital.
2.0 DO ACESSOAOEOITALE DO LOCAL DE REALIZACÃO.
2.1. D edital está disponíveigratüitamente nos . ·.sítios:
wwwJariasbrito .ce .gov .br. www .tce .ce~gov~br/licitacoes e https://bllcólTlpras.com.
2. 2. O certame será realizado no endereço eletrônico:
https://bllcompras. com.

a.o.·.··DAS DATAS E HORÁRIOS DOGERTAME
3.1. INÍCIO DO AC()LHlf'v1qNTDDASPROPOSTAS: 12 dejaneiro de 2022, às 17h.
3.2. DATADE ABERTURADAS PROPOSTAS: 24 de jal'leirode 2022. às Bh30min.
3.3. INÍCIODA SESSÃDDE OISPUTADE.PREÇ()S:>24cjejaneirode2022, às 9h30n1ih.
3.4.>HEFERÊNCIA DE TEMPD:.Para .todas . as referência.s . . de tempo utilizadaspelp sistema

seráo~servadpo rorárjo deBrasnia(DF.

........ ·.· · .·.·. ·. .... · ..··< •·· •

.··

3 :5. Na······hipótesE3 ·de<não. ·haver . expediente ou. ocorrendo qualquer Jato.supervenient~ que
impeça a ref31i.zação do certame na data prevista, a se§$ão Sf?rá remarcada; para no
mínimo 48h a contar da respectiva data.

4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITACÃO
4.1 . A Prefeitura Municipal de Farias Brito está localizada na Rua José Alves Pimentel, n. º
87, Centro - Farias Brito/CE, CEP. 63.185-000J telefone: (88) 3544-1569.

5.0 DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS
5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentári
constantes no quadro abaixo:
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Elemento de Despesa

Projeto/Atividade

3.3.90.30.UO
04.122.0002.2.003.0000
3. 3. 90. 30.00
04.122.0002.2.009.0000
3.3.90.30.00
20.122 .0002 .2 .014.0000
3.3.90.30.00
04.122 .0002 .2 .016.0000
04.062 .0002. 2 .020.0000
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
06.122.0022.2.021.0000
3,3;90.30.00
26.122 .0002.2.022.000-0
3.3.90.30:00
13.122.0002.2.023.0000
3.3.90.30.00
12.122.0002.2.025.0000
...
12.122.0039.2.026.0000
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
12.361.0039.2.028.0000
3.3.90.30.00
12.361.0039.2.029.0000
<12.361.0040.2.033.0000
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3.3.90.30.00
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10; 1·22.0002i2.043;0000
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10.1.·22.0002.2.044.0000 ·.•····
3.3.90.30.00
10.122;0002.2.045DOOO
3.3.90.30~00
10.122 .0024.2.045.0000
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
10.301.0025.2.048.0000
·.•
10.301.0025.2.049.0000
3.3.90. 30.00
10.301.0025.2.050.0000
3.3.90.30.00
8.3.90.30.00
10.301.0025.2.052.0000
10.301.0025.2.053.0000
3.3. 90. 30.00
.· 3.3.90.30.00
10.301.0025.2.054.0QOO .... ,
10.302.0024.2 .055.0000
3.3.90.30.00 ·... ·.
'•
3.3.90.30DO> ·.· .
1D.303.0029.2.05ROOOO ,
·. . 3.3.9Q.30.00
•.... . .
10.304.0027.2.059.0000
.· 3;3;90.30;00
10.305 .0028. 2 .060.0000
10.305.0028.2.061.0000
.
3.3.90.30.00 · •· .·.
10.305.0028.2.062.0000
. ·. 3.3.90.30.00/······ :
3.3. 90. 30.00
.·•. ·.
08.i122 .0002 .2D63DOOO .· . ·.
3.3.90.30.00
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08;122;0002.2.064.0000
·. 08.241:0087.2.066.0000 . .
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08.243;0002.2.067.0000
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·. ·.
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1500000000
1500000000
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1500000000
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1500100100
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1600000000 . .
1600000000 .
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6.0 DA PARTICIPAÇÃO. DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃO
6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto
sistema BLL [Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil] no site https:f/bl!oompras.oom.
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6.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio eletrônico constante no
subitem 2.2. deste edital.
6.1.2. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (bllcompras.com)
poderá ser esclarecida através de uma empresa associada ou pelo telefone (41) 30974600, ou ainda através da Bolsa de Licitações do Brasil, pelo e-mail:
contato@bllcompras.org.br.
6.2. Poderão participar desta licitação empresas sob a denominação de sociedades
empresárias (sociedades em nome coletivo, ém ···comancHtasimpl~s, em comandita por
ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, associações, fl..lndações e sociedades
cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou não no Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Farias Brito, e que satisfaçam a todas as
condições da Jegislação. em vigor e deste edital.
6.3. A licitante que participar ~estalicitação com suas condições de habilitação vinculadas
ao documento Certificado de He~istr.o qadastral, - obriga-se, após a emissão do CRC, a
declarar. sob as penalidades.da lr;i, a sup~rveniência de fato iJl'lpeditivo de suahabilitação.
6.4.Poderá .participar dest~ lipitaç~o toda e qualquer pesêoajurídica idônea cuja natureza
seja compatível com o objeto lici~~do.
6.5. · . Será garantido aos licitantes enqüadrados como> microempresas, empresas de
pequ~no porte e as cooperativas, que se enqu(3drem nos termos d9 art. 34, datei Federal
n.º11.488/2907, como critério .de desempate] preferência decontrataçã,p, o previstpna
Lei .Complementar n. º 123/2006; em seu Qepítulo V - DO ACESSO AOS MERCAPOEt/
DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS.
6.6; Jratando~se de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar nó
Sistema BLL [Bolsa de,Licit.ações e Leilões do Brasil) no site. https://bJJcompras.oom. o
exercício da preferênqiél previspé)nt:i LeiComplementar.n. º 1~3(2006.
6. 7. A participação implica· a aceitação integral dos t~rmos deste edital.
6. 7 .1. Évedada a participação de pessoa física e jurídica nos seg~intes casos:
6.7~2. SobaJor.m.a de consórcio, qualquer que seja sua constituiçãq;

~f~~~~a~~i te\ham em comum um ou·· mais sócios catistas expu<preipostos
6.7 A. Que estejamerrl estado de insolyência civiL sop. processo de fal.êocía, con~ordata,
rec~peração judicial ou extré:ljudicial,di.ssolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação;
6. 7.5. Impedidas de licitar e contratar porn í3 ,l\dministração;
6.7.6~Suspensas temporariamente de participar de licitaçãoe impedidas de contratar com
a Acjrn.inistração; . . .
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~~I~~rh.i~:~~sª~::~nig~ri~i~~~e.la AdministraçãoPública .... eQquanto ~eDdu~arem. os motivos

6.7.8. Servidorpúblicoou·empresas cujos dirigentes, gerentes, $óciaspu·. ·componentes de
seu quadro técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública
Municipai Direta ou Indireta;
6. 7 .9. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país;
6.7.10. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação.

7.0. DA FORMA DE APRESENTACÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS ~
HABIUTACÃO.
~
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7.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Sistema da
Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico httos://bllcompras.com, os documentos
de habilitação exigidos neste Edital. Com relação à proposta inicial, basta que a mesma seja
cadastrada na plataforma, com a descrição do objeto ofertado e seus respectivos preços!
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, não sendo
necessário o envio da proposta inicial como arquivo digitalizado em anexo.
7. 1 . 1 . Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a "Descrição
Detalhada do Objeto atertadoJj, devendo< cónstar os dados necessários ao exame de
adequabilidade da proposta com o objeto licitado.
7 .2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaçêio exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, obtidas junto à Bolsa de Licitações
do Brasil (https://bllcompras.com).
7 .3. Os licitantes enquadrados corno ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja ~lgurhá restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, nos
termos do .Art.43, § 1 º1 da Leigamplerpentar n. º 123/2()()6.
7.4. No campo"lnformaçôes adiciongis'\ideverá c?nstarr1ecessariamente o seguinte:
aJtndicação do lote e especificaçãodopbjetolicita~o coni~odos seus itens, de acord? com
o disposto .no ANEXO 1 ·~ TERMODEHEFERÊNCJA deste Edital, devendo ser indicada a
marca e/bu ·fabricante do· produto;
b) Preço globaLdo lote cotado em algarismos;
c)Prazo de validade daproposta, que não poqeráserinferiora 60 (sessenta) dias;
7.5. O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequ~no
porte (EPP) que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n. º 123,. de
2008, o.u cooperativa de que trata o arti~o 34. da Lei n. º 11.488, de 2CJ07, no ato do
encaminha.mento···da···• proposta ..e d~·. . . document.ação ... de .· habiHtação, por .•. intermédio de
funcionalidade disponível no sistema eletrônico no site https:./'./bllcompraf;.COIT1.
7 .6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações nq sistema eletrôryico durante a
sessão públic~ doPregão ficando responsáveLpe.lo ônus decorrente âa>perda de negócios,
diante d.a inobserVâf1GiSdf3qUaisquerrnensagens emitidas pelo sistem9 O{J der desconexão
da parte do próprio. licitante.
7.7; · Os ..licitantE3s ]Joderão rf}tirar oüsubstitqir ªE>· . ·propostas e os. documentos de
habilitação, por eles . . apres~ntados, até a abertura da·.• sessão. pública.
7. 8.. Não· será estabelecida nêssa. etapEL do . certame, ordem de Classificação entre as
propostas apresentadas, ·o que somente oco.rrerá após arealização dos procedimentos.de
neg8ci9ção e julgamento das propostas.
7.8.Será.vedada a iper1tificação do.licitant.e.
7.10.• (Js dpcumentos que conipõem· a proposta e ahabHitaçãó
licitarite melhor
classificado somente •Serão·.•··disponibilizados··· para avaliação do . Pregoeiro .•.•e>para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
7. 11 . Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens/prestação de serviços.
7.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances] serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualqu~
alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
J
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7.13. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital,
exclusivamente por meio do Sistema BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil), no sítio
eletrônico https://bllcompras.com, até a data e horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo
convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de
classificação.
8.0. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Abertas as prdpOstas, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando a
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser
fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.
8.2. Os preços deverão ser expressos l?m reais, com até 2 (duE)s) casas decirt1ais em seus
valores globais e unitários, inclusive err1 propostas de adequação, quando for o caso.
8.3. O sistem.a . ordenará aut(J~aticamente>as propostas/classificadas pelo(aJpregoeiro(a) e
somente estas participarãqda etapé3 ~.e lances.
8.4. Na . . elaboração da proposta, o preço . cotado pOderá.1iltrapassar . o limite máximo
discriminado no Anexo 1 - TERMO DE H~FERÊNCIA presente nos·. autos do processai em
epígrafe; entretanto, na fase de lances, o lance. fip~f deverá atingir preço igual ou inf~r.ior.a9
limite máximo .constante no Termo de Referê.nd(3,caso o lote cotado seja composto de
itens, o preço unitário do item deverá sepigualou inferior àquele limite. Caso não seja
reé3lizada a fase. de lances, o licitante que cotou. na proposta escrita o menor preço deveréi
reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido no Termo de Referência.
8.5.·.serão desqlassificad~s.as.propostas que:
8.5.1 . ~ Forem elaboradas em desacor~o.com oste~mo.s de~te.Edit~tedeseus fjnexos; que
forem.omissas, vagas ou que apresf3ntarern irregularidades insa?étvei9: PH def~itos capazes
de. dificultar o julgamento; que se oponham a qualquer dispo~itiv9 legéll vigepte,imormente
no que tange <~os aspectos tributários; ou •que contenha pr~ços excessivos ?LI
manifestamente inf3Xeqqíveis, preços unitáriqs. sil11bólicos, preços irrisprios.ou com v.alor
zero e ainda, preçqs ou ?ª11tagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; ou que
contenha identificaçãodq licitant~.
8.5.2.···-· Que após a fase deJances ou negociação, quando houver, .•. . permanecerern 9órr1
seus preços unitários e ··total dos itens superiores· aos preços<no Anexo 1 (Termo de

Referência).
. . ·. ·.·.. ·. · . .· .... ·. ... •.·. .. · ·... • . . . . .·. . . · .· .• .. • .
. .. ·. . . . ..·. ·.•·
8.6. Osiêtema disponibilizará.campo própriopé3ra troca de mensªgens entre o PregoE3iro e
os <licitantes;
9.0. DA ETAPADEIANCES
9.1 . O(A) pregoeiro(a) dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 3.3,
quando, então, os licitantes poderão encaminhar lances que deverão ser apresentados
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
9.2. Para efeito de lances, será considerado o valor global do lote.
9.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite
máximo constante no Termo de Referência; e, caso o lote cotado seja composto de itens, o
preço unitário do item deverá ser também igual ou inferior àquele limite. Caso não
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realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo
a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência.
9.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último
lance registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por
outro licitante.
9.2.3. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
9.3. Durante a sessão pública de disputa, ôs licitantes serão infqrmados, em tempo reai,
do valor do menor<lahce registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao(a)
pregoeiro(a) nem aos demais participantes.
9.4. No caso çte desconexão entre o(a) pregoeiro(a) e o sistema no deçorrer da etapa
competitiva, p sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando
o(a] pregoeiro(at quando possív~L sem prejuízos dos atos realizados.
9.4.1 . Quando a desconexão .<do sistenia eletrônico para o Pregoeiro perE)istir por um
tempo superior a 1 O (dez)minutos, a s~ssão pública ?~rá.~uspensa e reiniciada somente
decorri.das24 {vinte e quatro}horas apó$ a comunicação do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado parai a çJivulgaÇão.
9.4.2. Cab~rá ao licitante a responsabilidade .por qualquer ônus decorrente da perd~ de
negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sisternê) .ou da
desconexão da parte do próprio licitante. . . •
•
./
..· · .
· ><
9.5. n modo de disputa ado~ado para este>certf3rneserá o "Aberto e Fechado", nos tE3rn;os
do Art. 31, inciso li c/c Art .. 33, do.Decreto Federal n.º 10.024/2019, observado os
sE3guintes termos:

~·i~Ü;s~ etapa inicial dr.envio de lances destasessã.: públicat(rái~uraçãode 15 (quinze)
9.5.2. Encerrado o prazo previst9.no. item acima, o sisterpa ~ncarninhará o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrida operí9dc:r de. até. 10 (:dez] minutos,
aleatoriamemt8:. de~erminado, a recepção deJ~nces será automaticarnepte encerrada. . .·... ·..·

9.5.3.·Encerrad9.q prazp aleatoriarnente determinado, conforme····•itern acima (até10
minutos), o sistema abrirá a op9ryunidade paraque9 autor da oferta devalqr mais b(3ixoe
os . autore~ das< ofertas. corn valores até 10% (dez por cento] superiores àquela pos!3am
ofertar um lance finaL e fechado em até 5 [cinco] minutos, que . será sigiloso até< o
encerramento deste prazo.
9.5.4. Na ausência de, homínimb, 3 (três) ofertas nas condições de que trata q item
9.5.3,jos autores dos .me(horeS lances. subsequentesi r1a. drd~m. de classificação,• até o
rná3irno··. •de .· 3 (três),\poderã9 . oferecer ····um lance •. final ef~chado>ern até5(cinço)·minutos,
que será sigiloso até o encerramento deste prazo..
. .. .· · ·. ·
• >
·••·· ...· .··•· . .. .
9.5.5. Encerrados os. prazos estabelecidos nos itens anteriores;<º sistema ordenará os
lances em ordem crescente de vantajosidade.
9.5.6. Na ausência de iance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.5.3 e
9.5.4, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3
(três], na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco]
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o
disposto no item editalício 9.5.5.
9.5. 7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela Equipe de Apoio
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mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos estipulados no item
9.5.6.
9.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar n.º 123/2006, regulamentada pelo Decreto n.º 8538/2015.
9. 7. Nessas condiçõ~t), as propostas de microempresas e empr~sas de pequeno porte
que se encontrarem com preço de até 5% [cinco por cento] acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada, no caso desta não
estar enquadrada como ME ou EPP.
9.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá odireito de encaminhar uma
última oferta para desempate, o~ri9(3toriamente em valor inferior ao da primêira colocada,
no prazo de até 5 (cincoLminutos contrplados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
9.9. Caso· a . microempresai ou empr~sa. clé pequ.eno port~ rnelhor classificada desista ou
não. semanifeste no prê3ZO estab~leddo, s~rão qonvocacj.as as.· demais licitantes (ME ou
EPP) . que se encontrerrr naqu~le intervalo de 5% (cinco····· por·· cento), na \ordem de
classificação, para o exercício do mesmo dir~ito, noprazo estabelecidp no item antegi0 r;.
B.10. No . caso de equivalência dos v~lorf?s apsesentados·.••··pelas micr;oempre~a§·.·.· ou
empresas<de pequeno porte que se encont~em nos intervalos estabelecidos nos itens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta~
9. 11 . A ordern de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizapa cómo um dos
critérios de· classificação, .. de manei~elque só poderá . haver empat~ eQ~re propostas iguais
~n~~c~=~~'.das de lances]. ou entre lances finais da fapefec~ad,do/mododedisputa aberto

9;j2. O sistema informará a proposta.demenor preço ao encerrar aiJasE3.der.disputa.

10.0.DO LICITANTE.ARREl\llÃTANTEEDA•NEGOCIACÃO DA PROPOSTA
10.1. Encerrada a etapa de; E3nvio de lances da sessã9• pública, o(a] Pregoeiro(al deverá
encaminhar, pelo sistemaeletrônico, ·contraproposta ~oJicitante quetenha aprE3sentado o
melhor.preço, para que. seja obtida ·melhor . proposta, . vedada a n~gociação em condições
diferentes das previstas no Edital.
·º.·.·.··.....
· · .· .n·.·•·.e. . . · .g..· .··.º. . · ·e· · . ia·.· · .ç.ª.-...• º. · .· .· . ··.·s····•··era·'.·.· . r. .·. . e··.··.··.•.ª..·.·. iz.•·.·.ª. ·... dapor.•. ·.· · me·•· ·.i· ·º.· ·.•.·. · .·•.· . º.•·. •.•·. . . . .·s· .· · is. . . t.·.·em
...···.·.ª··· . .· •.• .•.·e. ·. •.· .· .·p.·•.ºª.·.·.e· · · ·.· .rá.•· · ·.· ·.·.s.·.·.e. · .·• . ·.r·.· .·. ·.·.·.ª. . ·. .· c· ···. •.º. ··.m··.. p.· ·.an.· d.·.·. ··.ª.·.·•.••. •.· .· .· •·. ·.p.·. · .· .· ·e.· .· '. ºs
demais
licitantes~
10. a . . . . . l:nc~rrada •·••····<a etapê3·•·• ···de ..·. . . negociação;····.·· ··o[al Pregoeirofa) i exa.rnipa~á...
proposta
classificada em primeiroJugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço
em relação ao máximo estipulado para contratação no edital e seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n. º 10.024/2019
e verificará a habilitação do licitante, conforme disposições do edital.
10.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 [duas]
horas, através de e-mail (licitacao@fariasbrito.ce.gov.br] a proposta de preços
necessário, documentação complementar, devendo a proposta estar adequada ao
lance ofertado após a negociação referida no item 1O.1 deste edital.
1··.·...

···.·.·2·····.··
.. ·.·.•·.·.·..·.). A······.·....

l..

ª
..·.•.·.··

·h··.··· ª.··.•
•..

ª•·•

GOVERNO MUNlClPAl

-~··

70

FARIAS BRITO
Uma Faria$ Brfto p<1ra todos

10.4.1. O não cumprimento da entrega da proposta final, dentro do prazo acima
estabelecido [duas horas), acarretará desclassificação, sendo convocado o licitante
subsequente, e assim sucessivamenteJ observada a ordem de classificação.
10.4.2. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste editaL
exclusivamente por meio do Sistema BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil)J no sítio
eletrônico https://bllcompras.comJ até a data e horário estabelecidos para abertura da
sessão públicaJ acarretará na inabilitação/desclassificação do proponenteJ sendo
convocado o licitante subsequente. e assíh1 sücessiVamente, observada a ordem de
classificação.

11.0 DA PROPOSTA DE PRECOS ANAL (PROPOSTA CONSOLIDADA)

11 . 1 . A proposta fina.1. deverá ser apresentada em via únicé:r original. com os preços
ajustados ao menor lance, no~ t13rr11ºª do Anexo li - Proposta de preços deste editaL com
todas as folhas rubricadas, devf3pdo a última folha vir assinada pelo represen~ante legal do
licitante qitadq na docunienta9ãp qer habilitação. eni Hnguagem clara e .concisaJ sem
emendas, rasurfs ou entrelinhasJ com as especificações tépnicas, quantitativos~ . devendo
ser indicada a marca e/ot.1fabricante. do pr-oduto e demais ioformações relativas. ao bem
ofertado.

~~~~~r~n~~:=~~t=~~~ai:0 ~:0~08s:~a~:d~sacordo com o .previsto>no itern)acimà,

11 ~2. Prazo de validade não inferior.a 60 (sessenta}dias, contados a partir da datada sua

emissão.

11<3 .. O lidtante não poderá cotar proposta/com quantitativo de item/lote inferior
determinado no. edital.
11 •. 4. Na cotaçãodopreçounitário.n~o será.· admitido··º fradonameqto do centavo.
11.5 .. Nospreços propostos··já estarão incluídas ·asgespesasreferentE?s ªfrete; tributos ··€3
demais ônus atinentes à entrega do objeto~
11~6. No caso da .licitante ser coopE?rativa queexe?utará (entregaraJ.oôbjetnda licitação
através de• ernpreg9dos, .. a·.·. mesma gozará dos. privilégios fiscais e i /previdenciários
pertineqtes ap<·.•regime das coop7rativas, devendo•ª proposta apresentar exequibilidade no
aspecto tributaria e suj€3itar-se aq mesmo regime de. qu9lquer outro agente. econômico.
11 .7. Após a apresent<:lçêo da.proposta não caberá desistência.
12.D DAHABILITACÃO
12~1.J.JS DOCUMENIDS OE HABILITAÇÃO OE\IERÃCJ. Sf:R APRESENTADOS DASEGUINTE
FORMA:
âJGópia.do Cartão de inscriÇão rio. CNPJ/MF;
b) Cópia dàlriscriçãoEstâdual ouMunicipàlJsehouver;
c) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio;
d) Prova de regularidade fiscai junto à Fazenda Estadual de seu domicílio;
e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribuições federais;
f) Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União;
g] Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (INSS] - CND;
h] Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço [FGTS]; ~
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho .- · '.
TST;

.~~.

'
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j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores;
k) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do Licitante;
1) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de
diretoria em exercício;
m) Decreto de autoriz:ação,<em se tratando· ·de···. empresa·.ou sqciedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente. quando a atividade assim o exigir;
n] Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
o) Prova de regularidade do. P8:r\li90 de Inspeção Municipal ou do Serviço de Inspeção
Estadual ou do Serviço de lnspeçãoFedE;?ral; (PARA OS LICITANTES QUE APRESENTAREM
PROPOSTA PARA O LOTEQ4]
p) Comprovação. de aptidão para<desenipe~ho d.e atividade pertinente e compatível em
cal"'acterísticas, quantidades e prazo~com o objeto da Hci~açªo, send? es.ta feita mediante
a apresentação de atestado(sl, fornecido(s) por pessoa(s] jurídica[s] ·de direito público qu
privado;
p~ 1J Nos casos de atestado emitido por pessclajurídicà de direito privado, ~ste dever$ ser
apresentado com firma devidamentereconhecida em çartório competente ou acompanhado
de documento· de identidade· do signatário para confrontação da assinatura;
ql Declaração emitida pela licitante de. que ·. não. possui em seu quadro de pessoal,
empregados menores. cjeJB. [dezoito) anos. em trabalho noturno, periQ()!:)O ou> insalubre ie
menores de 1 6 ·(dezes~eisl anos em qualquer trabalho, satvo)na GºDdição de aprendiz a
p. art·····ir de··.·· .··1·.··. 4 (quatorze)· anos; nos ter·····m···º. ·.s.·. .·.·.do.·. ·.···.·.·i·n··.cis•o. ·. •· XX)(ll··.·.l·.··'.·•.·. •·. ·.·. · .· .· .·d..· A.•·.··
. ·. .•·.·.•·.·.·. •.tr ...... · 7· · · º.··..
·ª.·•. •.· . C.·.·.•·. .•. nstit····u····.i·.·c.·.'·.ão·· · .·•
Federal;
rJDeclaração .emitida pela licitante dando. ciência de. que cumpre.plenamente os requi?itos
de habilitação.
·.º·.··
.·.·.•.•.· .····.•·........

º.

·····.···.·.·.·.·.·.·.··.···d
......

t2.2. Os Document9s qu~<pãotiverem prazo deyalidad~ declarado no próprio documepto,
da mesma forma que n~o conste . previsão em legislação específica, deverão ter t.s.ido
emitidos há,. no máximo, . so.cnoventa) dias, .contados até a datadarealizaçãodalícitação
ou, s~ emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor.
12,E.t. Ficam excluídos da vafidade. de 90 (noven~aJ dias os atestados técnicos e
qorr1prova9ões•·· d.e inscrições.
12.3. Os documentos que nãq possuírem campo próprio para anexação ho Sistema
deverão ser ·inseridos.·.nocampo "OUTROS DOCUMENTOS".

13.0 OUTRAS DISPOSICÕES
13.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da
empresa de pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da
Lei Federal n. º 11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da convocação do(a) pregoeiro(a), para a regularização do(s) documento(s], podendo tal

prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Comp. !ementar

123/2006.

.

~
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13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo
estabelecido. implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo
facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, por ordem de
classificação.

14.0 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENID
14. 1 . Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO,
observado o estabelecido nas condições definidas neste edital e .o disposto no Termo de
Referência que norteia· a contratação, tomando-se como parâmetró, para tanto, o menor
preço coletado, na sequência, ou a média de preços, sempre buscandoalcançar a maior
vantajosidade.
1 4. 1 . 1 . A disputa será reializada por lote, sendo os preços registrados em ata.
14. 1 .2. A proposta final parai o tote não poderá conter item com valor superior ao
estimado pela Administração; sob peqa de desclassificação, independentemente do valor
total do lote, devendo o licit.ante, readequar o valor do lote aos valores constantes no mapa
de preços.
14.1.3 .• Na ·•fase de la.nces, pJan?e.ifinal deveirái atipgTr.preço igual ou inferior ~º· limite
máximo. constante daquele Termo deHefer.ência; ·.Caso .. não·sejarealizadaa fase •. ?eJ~nces,
licitante que cotou na proposta escrita·o m.~norpreçodeverá reduzi..lp a um valorjgual pu
inferior ao limite máximo do referido Termo ?e Refer~ncia.
·.· . ·
·. · .. ·..·. ···
14.1.4. Se a proposta de menor preço não for aceitáveL ou, ainda, se o licitante
desatender . às .. extgencias . habilitatórias, . o(a) pregoeiro( a) examinará ·. •. . a proposta
subsequente; verificando sua compatibilidade e a habilitação do participante,
ordE3íl1 d.e
classificação, .e <assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este
edital.
14.1 ..• 5. O licitante remanescénteque esteja .. enquadr~do n,opéfóentualestabelecido no art.
44; § 2º •. da Lei Complementar n.º 1~3/2006, no. dia ~.hora designados pelofa}
pregoeiro(a), será convocado na ordem cje classificação, no "chat>de f1"lª'1sagem", p~ra
ofertar novo la9ce infE3rior ao. melhor <.lance registrado; para, no prazo de 05 .(cinco)
minutos, utiliz9r..,se do direito dê preferência.

º.

na

15 .• ·DADESCLASSIFICACÃOÔEPROPOSTAS:
15 .1 . As propostas.· serão. deáclassificada.s quando aprêsf;ntadas >êm condições ilegais,
com omissões, ou conflitos com as exigências deste edité:)L
15.!·1.·<Compreços superiores doslTENS/LOIES aos ponstantE!s no Termo dé Referência
no prpcesso·•·em>epígraf~, apósafase··de ·.··lanqef><.ou. • comprovadamertE3.\Íflf!Xequíveis.
15.2~ A desclassificação serásenipre fundamentada e registrada no sistem(3.
16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENIDS E DA IMPUGNACÃO DO ATO CONVOCATÕRIO
16.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao(a) pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura
das
propostas,
exclusivamente
por
meio
eletrônico,
no
endereço
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br, informando o número deste pregão no sistema do
bllcompras.com e o órgão interessado.
16.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, s

.~·-
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pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato
(endereço completo, telefone e e-mail).
16.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a), por escrito, por meio de email àqueles que enviaram solicitações, no prazo de 2 (dois) dias úteis.
16.4. Até 3 (três] dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer
pessoa poderá impugnar o presente editaL mediante petição por escrito, por meio
eletrônico, através da plataforma no · site https://bllcompras.com, ou pelo e-mail
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br.
16.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.
16.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital
tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
16. 7, Qualquer modificação< no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o
originat reabrindo-se o prazo inicialmenteestabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente~ a alt~ração não afet(3S aJormulação das propostas.
1.6.8. Não>serão conheçidas. as irnpugpações apresentadé1s fora do prazo l~gal e/ou
subscritas por representanteinão.habilitaçlo legalmente, exceto se tratar de matéria de
ordem pública.
tRS.A impugnação não possui efeito súspe~siv~ ecaberá ao(àJ Pregoeiro(a) decic]lr.sobre
fJmesma no prazo de 2 (dois) diasüteis, con~(3dodadata de recebimento desta.
16.10. Acolhida a impugnação contra o editalL serácjesignada nova data para a realização
do certame, exceto se a alteração não (3fetar aJormulação das propostas.

texto

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1 .... Declarado .·•o Vencedor, qualquer liçitante poderá .rnª~ifest.ar, ele forma motivada,··••· a
intenção de interpor recurso, em campo próprio doisisten11~; quélrrdcrilhe será concedido o
prazo ·. de 3 (três] dias para apresentaçãq das.razões por .escrito, por meioeletrô?ico,
através
~a <.plataforma
no
s.ite • < ... https://bllcompras~corn,H Olj.. pelo •··. e-Télil
licit~cao@fariasbrito.ee.g~v. br .. ··Os. demais .•. licitantes ficam desde J9~(l ~onvidado9 a
aprese?tar coritrarrazões den~ro der igual prazo, que começará a contar apartir do. término
do prazo do reco.rrente,<sendo--lhes assegurado vista irn.f3diata dos autos.
17.2. Não.serão conhecido~ ~srepursos intempestivos>e(pusubscrit9spor representantf3
não habilitado legalmente ou não identificado 119 processo>licitatório para responder pelo
proponente.
17.3. A ausência de.· manifestação. imediatai~ motivada do. licitante quanto à intenção de
rec~srer,·nos.termos.do disposto n9 ···iterr1>1z.;1 ·.destf3editat. irnportarána.decad~9cia
desse·.·di.reito .e o(aL.Pregoeiro((3) estará·. . autorizado a· .. adjqdicar o ..objf3to ·.·. ao •. . licitante
declarado vencedor.
17 .4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos
licitantes, no endereço eletrônico constante no subitem 2.2, deste edital.

18. DA ADJUDICACÃO E DA HOMOLOGACÃO
1 8. 1 . A adjudicação dar-se-á pelo( a] pregoeiro( a] quando não ocorrer interposição. ~de.-·

recursos. Caso contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.

~
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18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao vencedor.
18.3. No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular
da origem desta licitação, decidido o recurso, este homologará o julgamento do(a)
pregoeiro(a) e adjudicará o objeto ao vencedor.
18.4. O titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar
o presente processo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado e mediante fündamentação escrita~
18.5. O sistema gerárá ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.

19. DAS SANCôES ADMINISTRATIVAS
18. 1 O licitante que ensejar<º retapdamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudarr1a execu9ãoclp Contrato, comportar-se de modo. inidôneo, fizer
declaração. falsa ou cometer fraude fifjcal, garantido direitoprévio da citação e da ampla
d~fesa,ficará ·i111pedidoide licitarecpntratar com a Administração, pelo prazo de até 5
(cinco). anos, enquanto perd~rarem os motivos determi?antes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação pera?te a própria autqridade que aplicou a penalidade, • sem
prejuízo das multas previstas no edital e notermo de contrato e da?. dernais coniir1ações

º.

legais.
.·. ..
..·
.·
. ·•. ·. ·.
<
.
..•.·.
< <<
19.2 A Contr(3tada ficará, ainda, sujeita àsse~uintes penalidades, em caso.de inexeçuçãb
total ou .·parcial .do contrato,· erro de execução, execução imperfeita, mora de execuçãg,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a
prévia defesa:

~;u~!~~rt;g~i=~:~~~:ff:S~i:e trata ·.oinciso·.l do ªrt·

87, dat.eFn.º

~.866293; poderá ser

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assurnidas ?éllicitação;
b) outr.as ocorrências que possam acarretartranstornos ao desE3nyoIV:irnento dos serviços
da Contratante, deseje que não.caiba a apficação d~ .sanção mais grave.
11 . . · ·. multas <(que <poderão ser Tf3COlhidas em qualquer agência integrante da <Rede
Arrecadadora deRecf3itas('v11..1nicjpais,por meio cje Doqymento de Arrecadação Municipal ..;..
DAM, a·ser preenchidodeiacqrdo9om . instruçõesJorqecidélS.Pela Co~tratante];
a) de. 1 % (um por cento] sobre o v~lor çontratuéJl .total cio exercício, por dia de atraso na
pres~açãodos serviços ou indisp~nibilidadf3 dp mesmo, lif11itad~.ª 10% do mesniqv(310r;
bl ~E3 2% (dois. por cento) sobre . o valor qontratual .topai do exercício, por infraçãb a

~~~~~~-8;pi%:d:u~~ºd6b~?C~~ç~~n~fdêcnod:ªto, · nã.o . . especificada nas demais alíneas deste
c] de 5% (cinco por centol>do valor contratual total do exercícip, pela r·ecusa em corrigir
qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos
5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formai da rejeição;
Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Farias Brito! por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

/

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimentop

......
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Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
19. 3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos
incisos 1, li e Ili do item 19.2 supra e 1O (dez) dias corridos para a sanção prevista no
inciso IV do mesmo item.
19.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar .da notificação oú decisão do recurso. Se o valor da multa não for
pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada
fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido
será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Muhicípio e cobrado
mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

19.5 As sanções previstas nos in~is?slll e IV do item 19.2 supras poderão ser aplicadas
às empresaS) que, em raz.ãcrqo contrato objeto desta licitação:
1 - praticarematos ilícitosrV:isando frustrar ps objetivos daJicitação;

~

ª.·

li . . . ·. d.· .em···de
º..·. n. st
. r·· arem
. .· não···.p·.·.·.·.·.·.····º.·
. •. .·.•.•s.·. s.u.··.: · .i•.r· ·.·.·.· ·.•.id·.·.· .º.·•. ·.·•·.n·.·••.e
· . · · ·.· .·.·.i ·d· ·. .d·.·.·.e.·. ·. •.· .· . ·P· · ·..···.r··
ª . a ·. c.·. •·.·º
.·. ·. · . n··.··•.· .t·.·.·r.· ª.· .·.t·.·.·.·.·.·•.ª. ·.r· ·.·.·.· · · · .·.· ·C· ·.· .·•.· .º•.·.m
. ·. · .·•.· ·.·.• .•·.· ·.·.ª Ad···m·. i·n·...i·s··tr··· ª.· ção P.· .·.·. . •u.· ·.· .· ·b.· lica·.· •..·em
virtude
atos
ilícitos
praticados;
Ili .-. sofrerem condenação definitiva por praticarem, . por meios dolosos, fraude fiscal rio
recolhimento de.quaisquer tributos~
19.6 As sanções previstas nos in.cisos 1, Ili e
item 19. 2 supra pOderão ser ·aplicada$
juntamente co.m a do' inciso. li do mesmo iterr1, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo.de 5 (cincoldias úteis.
19.7. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato
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dentro do prazo de 5 fcincol dias úteis a

~ontar

da notificação que IQELserá e~carninhads,

est.ará . suj~ita à multa de ~%{cincopor c~ntoJ<do.yal.or.~otal a9judipéldO, sern prejuízo das

E>· ·~·.u· · ·.· m· · .•·

ª.~

d. em
.. · ais···.····.·.· p.·.··ª.·.·. . nalidades cabíveis, por ca·.·.·rª. C···t···ª.·. . ri·z·ª··.·r .·.·d··.e. . •
. •.·.•.·.···.P
. . •.•· · r· · .· ·i ·. ·m· .· .· •.· •.·. · e.·
. ·. •.· n.· ·.· ·.t•.·•.·.
t· .·.·•.·. ·º.·.t· .·• .·. ·ª.· .•·.'. ·.·.•· .·.•· . ·.· · .d. ª.·•.··.•.·....· · obr····i.·g
. .·.·.ª. ç. .....
assumida.
19.8 As s~nçôes previstas no item 19,7 sqpra<não se aplicam ~P de111ais licitantes g9:e,
apesar de não ve~~edoras; ... v.enham a• ser· convocadas para celebra~em < p Termq de
Contrato, de acordocomeste edital, . e no prazo de48h comunicarem seudesinteres~e.
··.º.··
..·..... •..·.•.•.·•.·.•.·.··•.•.•.••...·•..

·.º··.·.·.·.·.

20. DA CONTRATACÃO
20.J. A· adjudicatárià terá ó prazo de 5 (cincoJ dias úteis, contados a partir da convocação,
para a assinatura do contrato. Este prazo poôerá ser prorrogado uma vez por igual

~:~~:d::si:e;.e •solic.ttado durante o seu transcurso e•,.· ainda assim, se devida: ente
2n2.·.Na assinatura do contrato .• será ·exigida a comprovação . das ~o~diçõe~. de habilitação
exigidas neste edital, as quais deverão ser mantidas pela contratadadurante•todo o período
da contratação.
20.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste
edital, ou recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convidado outro licitante pelo( a)
pregoeiro(a), desde que respeitada à ordem de classificação, para, depois de comprovados
os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condiçõ~s/
aplicáveis à contratação estão definidas no Anexo V - Minuta do Contrato, parte desti:i . ,
edital.
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21 . DAS DISPOSICÕES GERAIS
21.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade
competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer
reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.
21.2. É facultada ao(a] pregoeiro(a] ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diiigência destinada a esclarecer ou. a complementar a instrução
do processo licitatôrid, ·vedada a inclusão posterior de documentosque deveriam constar
originariamente naproposta e na documentação de habilitação.
21.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(al pregoeiro(a] ou
o não atendimento às solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃOou INABILITAÇÃO.
21.4. Toda a documentaçãofarê parte dos autos e não será devolvida ao lieitante, ainda
que se trate de originais.
21.5. Na contagem dos prazoáéstabelecidos neste edital füccluir-se-ão os. dias de início e
incluir-se-ão . os dias de vencimento. Op prazos .estabêlecidosneste edital· se iniqiam e se
vencem somenteem diéJ de ~xpec!ient~ ~a erefeitura .. Municipatde Farias Brito.
21.6. Os licitantes sãoresp?nsáveis·pela fidelidade e.legitimidade das informações e dos
docurpentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.7. O des~tendimento de exigências f?rrnais não essenciais não implitará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição .da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.
21 ~B. Toda.a ·documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por .qualquer
processo de repro~rafia>.aut8:nticada por ..cartó~io competente ... Caso . . . es't;f1 (dopumentação
tenha sido . . emitida.·•pela intemnet; só será aceita·.após. . confirrr1açãorde s~aélptenticidade.
21.9. ~aberá ao licitante acompanqar as opera9ões no sisternª·· eletGôni?o, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de <negócios diante eia. iinobservância. de
qué;1isquer n1e?sagens emitidas pelo sistema 9u de sua desconexão.

ª

21.10.·Todas e 9uaisquer cpmunicações como[a]pregoeiro(a] deverãcràe<dar por escrito;
com o devidq PfOtocolo c;om se.de .na CorniE)são Permanente de Licitação, via e-111(3il
institucional licité)cao«Pfariasbrito~ce.gov .. br, ouno <próprio chat da p1(3taforma do <site
https://bllcompras.com "sé]lavirtual" onde estaráacont.ecend? . o certame.
21 ..1 .1 .. Fica terminanternente .proibido ao(a] pregoeiro(al Pfesta.r quaisquer informações
sobre· o pregão já publicado e/ou em. andamento, • sob qualquer hipótese ou pretexto
usandg telefonia fixa ou móvel~ como formaderg9rantif J:l H;;ura do.certame.
~~fJn~n~S. •casos·· omissos .. serãq... resolvidos··· pelo[~) . . pregoei.ro[.a),i nos terrnôs·.·da Jeglsl~ção

21 . 13. As normas que. disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa.
21. '14. A apresentação, por parte dos iicitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao
cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar n.º 123/2006,
,
independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização penal, ~.o·m
_
fundamento no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

,
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21.15. Serão considerados como não apresentadas as declarações, não assinadas pelo
representante legal das empresas ou seu procurador, considerando-se, diante da ausência
de assinatura, desclassificada a proposta ou inabilitada a empresa, conforme a fase em
que a declaração deva ser apresentada.
21 . 1 6. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
edital será o da Comarca de Farias Brito, Estado do Ceará.
22. DOS ANEXOS
22. 1 . Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO 1 - Termo de Referência (Orçamento Básico)
ANEXO li - Proposta de Preços
ANEXO Ili - Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menor
ANEXO IV - Modelo de Oeclaraçãpde Cumprimento dos Requisitos de habilitação
ANEXO V - Minuta do Contráto

Fárí9s Brito/GE, . 10 de janeiróde 2022.

Tiago derA~âújo Léite
Pregoeiro Oficial

