
EDITAL CONVOCATÓRIO 
TOMADA DE PREÇOS N. º 2022.03.29.1 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, com sede 
na Rua José Alves Pimentel, n. º 87, Centro, Farias Brito/CE, torna público, para 
conhecimento dos interessados que até às 9h do dia 18 de abril de 2022, na sala de 
reuniões, no prédio da Pp3feitura endereço acima citado, ·em §(=3§SãO pública, dará início 
aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes coritSf!po os documentos 
de habilitação e as propostas de preços referentes à licitação na modalidade Tomada de 
Preços, do tipo empreitada por menor preço global, sendo o setor interessado a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, mediante as condições estabelecidas no presente 
Edital, tudo de acordo com a Lei n. º 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações 
posteriores. 

Compõem-se este Edital das partes A e 1:3, pomo a SE3güir ªPrE3sentadas: 

PARTE A - Condições para competição, julg(3mento e adjudicação; 
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamentos 
formalização do contrato. 

PARTE· B - ANEXOS 
ANEXO 1 - Planilhas Orçamentárias e Projetos 
ANEXO li - Minuta do Contrato 

DEFINIÇÕES: 
Sempre que a~ palavras indicadas .abaixo<?tJ Os· >pron()}Tlef) us~píJ% Effn seu lugar 
aparecerern. neste documento de licitação, OIJ em quaisquer de §E3Uê 80.r?XQS, eles terão 
o significado determinado a seguir: 

A) CONTRATANTE'" Prefeitura Municipal de Farias B~ito, através da Secr.etaria Municipal 
de Infraestrutura; 
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE -•Empresaque apresenta proposta para o 
objetivo desta licitação. 
c1· CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitação)em favor.da qual for adjqdicqdo o 
Contrato. 
DJ·CPL - Comissêo·.Permaóentéde Licitaçãó dáprefeiturc:rMupieipaLde•Far.ias• Brita. 

CAPITULO 1 - DO OBJETIVO 
1 . 1 - Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das 
estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos 
apresentados junto a este Edital Convocatório. 

CAPITULO li - DA PARTICIPAÇÃO 



2.1 - Somente poderão participar desta licitação, as empresas inscritas no Cadastro de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Farias Brito, ou que atendam todas as 
condições de cadastramento da Prefeitura, de acordo com o Art. 22, parágrafo 2º da 
Lei n. º 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
2.1.1 - Maiores informações sobre as condições de cadastramento de fornecedores 
poderão ser obtidas através do e-mail: licitacao@fariasbrito.ce.gov.br. 
2.2 - Poderão participar desta licitaÇãêr firma individual 01J ..... sociedade comercial 
regularmente estabelecida neste país, que satisfaçam todas as condlçpes deste Edital de 
Tomada de PreÇos, especificações e normas, de acordo com 09 anexos, parte 
integrantes do presente Edital, e ainda, que estejam devidamente ill9critas junto a 
entidade profissional competente, compatível com o objeto d a licitação. 
2. 3 - Não será admitida a participação dos interessados sob forma de consórcio. 
2. 3. 1 - A vedação a participações de interessadas que se apresentem constituídas sob a 
forma de consórcio se justifica na medjda .em que nas contratações de servJços comuns, 
é bastante corriqueiro a participaçãode ertipre9as de pequeno e médio pórteJ às quais, 
em sua maioria, apresentam o mínirno éxigido no tocante à qualificação técnica e 
econômico-financeira, condições suficientes .. para a execução de contratos c:fessa 
natureza, o que não tornará restrito o ~niyers.º .. de . possíveis lici~9ntes individu?i!:;. A 
ausência de consórcio não trará prejuízo§ à 99rp.pe~i~ividade do. certame, visto qpe,>em 
regra, a formação .de consórcios é ad91i~i~~;. qüando o objeto a ser liÇitado elJ\IOlye 
questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, ÍE>oladamente, 
não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital e aindànão teria.m 
as condições necessárias à execução do objeto individualmente. Nestes. casós, a 
Administração, com vistas a aurnentar o número de particip~mtes; admite aJormação de 
consórcio. 
2 .4 ,.. Não poderá participar desta licitação. émpf'esa dE;!clf;lrada iniqõhea por órgão ou 
entidade da ?dministração direta, por >ªl1tarquias, fundaÇõeS. ~ ernpre~a§ púplica~; 
sociedades qe economia mista e por .... gemais entidades contpglatjas direta pu 
indiretamente pela União, Estados, Distrito F~.~erale Municípios. 
2. 5 - Quando um[aJ dos(asJ sócibfa)s representante§ oµ responsável(eis)técnicps[as] da 
licitante participar. de mais de uma empresa nestalipitação, somentE? Uma delas. pbdérá 
partiCipar do certame ncitatório~•••• Ca90 .. n~9 ... s~iEI. f~ito·.·•a·•· ~scolh9/ihdicação pelo sóCio 
representante ou responsável técnicof amba9 9erão exclufci.as do Certame. 
2.5.1 - A escolha/indicação da empresa para participaçãq desta licitação pelo sacio 
representante ou responsável técnico se d9~á por rneio de declar9ç~o na qüaT deverá 
ser juntada aos documentos de habilitaçãndaernpresa escolhida/indic9da. 
2.6 - A licitante que pretender se fazer representar nestaJíCitação,<deverá entregar à 
Comissão, juntamente com os envelopes fechados original ou cópia autenticada de 
PROCURAÇÃO PARTICULAR com firma reconhecida em cartório, caso contrário, deverá 
ser apresentado documento que identifique a assinatura do outorgante, OU PÚBLICA, 
outorgando amplos e específicos poderes para o mandatário representar a licitante. 
Quando o representante for titular da empresa deverá entregar original ou cópia 
autenticada por cartório competente ou por Servidor da Administração do docume~.~ to . 
que comprove tal condição. ~ -
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2. 6 - O Caderno do Edital completo poderá ser adquirido de forma gratuita através dos 
sítios eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br/licitacoes e 
https:/ /licitacoes.tce.ce.gov.br. 

CAPITULO Ili - DA HABILITACÃO 
3. 1 - Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope 
fechado, tendo no frontispício os seguintes dizeres: 

À Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Tomada de Preços n.º 2022.03.29.1 
Envelope n.º 01 - Documentos de Habilitação 
Razão Social do Licitante 

3. 2 - O envelope n. º 01. deveràeonter .. ps seguintes.cjb.curn~.ntos a seguir relÉJp.ionados, 
em original, por qualquer processo de pópia é3uten~i~ada por cartório competente, 
publicação em Órgãos da Imprensa Oficial ou por Servidor da AdministraçãoL todos 
perfeitamente legíveis, dentro de seus prazbs e validade, no dia e hor~rio indicado$: 
3.2.1 - Prova de Regularidade para com a FaZêfldé3. Federal (relativas à Dívida Ativa da 
União e Secretaria da Receita Federal). 
3.2.2 - Prova de Regularidade para com afazenda Estadual. 
3.2.3 - Prova de Regularidade para com aFazenda Municipal. 
3.2.4 - Prova de Regularidade relativa à .Seguridade Social (IN~S). 
3.2;5 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Jernp() de Serviço 
(FGTS). 
3;2.6 - Prova de Inscrição no CadastroNaciorial de Pessoas Jurídicas (CNPJ]. 
3.2. 7 ~ Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalhá rhédiahté apréseritação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho - TST 
3.2.8 - Registro Comercial, no caso de empresa. inqiyidual, devidamente registrado ha 
Junta Comercialda sede do licitante. 
3.2.9 - Ato constitutivo, estatuto ou contreto~ogié31 em vigorj deyidamente registrado na 
Junta Comercial da sede do licitante; em se tratando de.sociedades comerciais, e, no 
caso de . sociedades por ações, acompanhado· de documentos de eleição tj.e <Séüs 
administradores. 
3. 2.10 ~· Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis; acompanhada de 
prova de· diretoria em exercício. 
3.2.11 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
3.2.12 - Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, 
compatível com o objeto da licitação, e que conste seu(s) responsável(eis) técnico(s]. 
3.2.13 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira ~ 
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empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, não sendo aceito sua substituição por quaisquer outros 
documentos. 
3.2.14 - Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica. 
3.2.15 - Comprovação de .capacidade técriicn-profissional, mediante possuir em seu 
quadro permanente.na data prevista para entrega da proposta, prtJFigsional responsável 
técnico, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidaménte registrado na 
entidade de classe competente, por execução de obra ou serviço de .características 
semelhantes com o objeto da licitação, devendo tal(is) atestádo(s) vir(em) 
acompanhado(s) das respectivas planilhas descritivas dos serviços executados. 
3.2.15.1 - Para comprovar que o profissional acima referido pertence ao quadro 
permanente da licitante, no caso de não ger sócio da me13ma, deverá ser.apresentada 
cópia da sua Carteira de Trabalho e Prev!dência Social.; CTPS .. acompanhada da cópia do 
Livro de .Registro de Funcionários ou CoritG~.to dePre~tação de Serviços, com firm~s das 
partes devidamente reconhecidas por·. cartóríd competente; casd contrário, deverá. ser 
apresentado documento que identifique as assinaturas dos signatárips. 
32.15.2 - Para fins de qualificação técnica .. >n~o serão aceitás certidões de acervo 
técnico . sem atestado e. sem estare.rn>aqprnpanhadas ... das respectivas pla11ilhas 
descritivas dos serviços executados, bem com.o atestados emitidos por pessças físicas~ 
3.2.16 - Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico •• adequados 
e. disponíveis para a realização do objeto da licitação, mediante a .. apresentação de 
relação explícita e da declaração formal de sua çjisponibilidade, nos termo$ do § 6º, do 
Art. 30, do Estatuto das Licitações. 
3. 2.17 - Declaração de que a licitante se compromete a cumprir com todos os termos 
deste Edital, e caso venha a ser vencedora da presente Licitaçãol irist(31S[á Unidade ~.e 
Apoio para execução dos serviços, com toda infraestrutura necessária np Município de 
Farias Brito/CE. 
3.2.18 - DeclaraçãoemitidápetaJicitarite de que nãopossui em seu quadro de.pessoal, 
empregados menores de 18 (dezoito} anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll, do Art. 7º da Constituição 
Federal. 
3. 3 - Os documentos de habilitação deverão ser> apresentl3dos >em origíQal du .. por 
qualquer .processo de. cópia autenticada ~ór .cartório competente oü por 9ervidor da 
Administração (mediante apresentação do documento orig.inalJ.•.estandoperfeitamente 
legíveis sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de 
validade para aqueles cuja validade possa expirar. 
3.3.1 - Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio 
documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação específica, os 
referidos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a 
data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado, confor~. 
legislação do órgão expedidor. {Jef , 



3. 3. 2 - Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e 
comprovações de inscrições. 
3.4 - Somente será aceito o documento acondicionado no envelope n. 01, não sendo 
admitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem a 
autenticação de cópia de qualquer documento por Servidor da Administração, nem 
permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento entregue à Comissão. 
3.5 - A documentaç~o appesentada integrâráóSaütos do procê99qe não será devolvida. 
A apresentação de quaisquer documentos através de cópias reprogr$.ficas sem a devida 
autenticação por cartório competente ou por Servidor da Administração, invalidará o 
documento, e, por consequência, inabilitará o licitante. 

3.6 - Caso a licitante seja Microernpresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá 
apresentarDeclaração que comprovetal.situação. 

ORIENTACÕES .SOBREA FASE DEHABIL.ITACÃO: 
3. 7 - Na forma do que dispõe ó art; >4g, cJ8: Lei Oornplementar n. 123, d~. 14 de 
dezembro. de 20(JE), alteradé3 pel.a Lei G8:8'1Pl~nJêntar n. 155; de 27 de qyp~pro de 
2016, a comprovação da regularidade fis9a.1 .~ t~8:~~1hista das mi9.roel1[1presas; (~ljl .e 
empresas de pequeno porte (EPP) someg~e ?êrÉr ~~igida para efeito de assinatqra çio 
contrato. 
3.8 - Para efeito do disposto no subitem .. ábrrria, as microempresas (ME) e §mpresaêrde 
peqüeno porte (EPPJ, por ocasião de participação neste procedimento licitatório, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma res~riçê!J~ 
3.B- Havendo alguma restrição na pe)rnprqvação da regUlaridadei fisç$EE! trabalhista; 
será assegurado º prazo de 05 (cincaJqiaª úteJ~, contado ~ P8:rtir :99 rnptrien~o er:JJ qu~ 
o proponente for declarado venced()r elo 9êrtfl111e, prorrogáv§i~ p9r igp8:1 perí9qo, a 
critério daAdrninistração Pública, para ar~gyléJri~aq:ão da documenta~~q; pa.~amentopu 
parcelamento do débito, e emissão de. eventuais certidões negativas ·ou ·positivas .com 
efeito de certidão negativa. 
3.10 - A não regulari?ação da documentação, no prazo pr~visto n9 subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contré3t9ção, s§m prejuízo das . .sanções prêyistas no 
art. 81, da Lei n. 8.666/93, sendo facqltac:jo àAditlinistração convocar qs ITbitantes 
remar1escentes, na ordem de classificação, pêra a assinaturé3 do contrato, ou r$vogâr a 
licitação. 
3 01. t .. ~. Serão .inabilitadc1s .as· 'icitantes'q~e ·riã~ .é3téndérerrr •. à§ e~i~~~9ías .. qe~~~ 4içitação 
referentes à fase de habilitação, bem como que apre§e.Qt(3rem os) documentos 
defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, serão inabilitadas de forma 
superveniente as ME ou EPP que não apresentarem a regularização da documentação 
de regularidade fiscal e trabalhista no prazo definido acima. 

CAPITULO IV - DA PROPOSTA DE PREGO 
4.1 - A empresa licitante deverá entregar à Comissão, até a hora e dia previstos neste 
Edital, envelope fechado tendo no frontispício os seguintes dizeres: ~· 

~) 



À Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Tomada de Preços n.º 2022.03.29.1 
Envelope n. º 02 - Proposta de Preços 
Razão Social do Licitante 

4.2 - As propostas de preços deverão ser apresentadas em 01(pma) via em papel 
timbrado da própria empresa, sem emenda, rasuras ou entrelinhas, assinadas por 
representante legal e por responsável técnico da mesma a ser entregue é3 Comissão de 
Licitação em envelope fechado. 
4.2.1 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados: 
a) Identificação obrigatóriadós preços apresentados para os serviços; 
b) Obras e Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação; 
c) Preço Global por quanto a licitante se compromete a executar as opras e serviços 
objeto desta Licitação .. expressos ern reais $mÇllgarismo é por extenso; 
d) Prazo de validade daProposta, que seráde, no rnínirno, 60 (sessenta] dias; 
e) Prazo de execução dos serviços, que sérá de .120 (cento e vinte) dias. 
4:2.2 A proposta de preços deverá vir rnuqiÂf3 c:lps i~~ns abaixo; devfdamEmte as$inadps 
pelo engenhE3iro responsável técnico da eQ1prE:!~ª proponente, que devem s~r elabOf'C)Qqs 
de acordo com o Anexo 1 deste Edital, sot:>péna de desclassificação da mesrna: 
a) Resumofs], se houver; 
b) Orçamento(s] detalhado(s], .contendo a especificação do Grupo/Sqb~rljpo;f"Servi.çg, a 
quantidade, a unidade, o preço uni~pio e o preço total, ernalgarisr:no. e qpreço GLOBAL 
do orçamento, conforme·p1anilha brçanjerrtárià·ane3xa a este•·· Edital; 
c) Cronograma físico-financeiro da obra, cppformé croriqg~ama aprovado anexo a este 
Edital; 
d) Composição de custos de preços unitárips dos itens; 
d .1 J A composição de custos de preços unitários de itens deverá conter todos os 
insumos e coeficientes. de produtividades necessários de cada serviço, quais sejam 
equipamentos, rnão de C)bra, totalização de encargos sC)pi~is, inE)yrnos, transporteE), 
totalização de impostos e taxas; e quaisquf:!r outros necess~ríos a execução dos 
serviços. Considerar os·· valores·· de rnão<de Obra não iriferióres aos pisos·· salaríais 
normativos da categoria correspondente~ fixados por. dissídio coletivo, Acordos ou 
Convenções Coletivas de Trabalhá. 
d.2) Nos custos das composições não deverão ser apresentados pr§ços unitários 
simbólicos ou irrisórios, assim como aquele incompatível com os préços praticados no 
mercado, conforme a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; 
e] Composição da taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BOI, conforme estabelecido 
pelo ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO; 
f) Planilha de encargos sociais. 
4.2.2.1 O(s) orçamento(s) detalhado(s), contendo a especificação do 
Grupo/Subgrupo/Serviço e a quantidade, conforme item anterior, deverão ter seus 
itens e quantitativos idênticos aos apresentados nas planilhas fornecidas conjuntame~ 



a este edital, não sendo permitido ao licitante alterá-la (em seu conteúdo e quantitativos) 
sob pena de imediata desclassificação. Caberá apenas ao licitante fornecer os preços 
para a execução dos serviços solicitados. 
4.2.2.2 - Não serão aceitas proposta de preços, cujos preços unitários apresentados 
pelos licitantes, forem superiores aos constantes na(s) planilha(s) orçamentária(s) 
fornecida(s) conjuntamente a este edital, independentemente da quantidade de preços 
superiores apresenté3qos, .. sob pená deirfrédiatâ desclassificaç~Q .•. Q~~ua proposta. 
4.2.2.3 - No caso.de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considererá como correta a 
Unidade expressa no Orçamento da Prefeitura Municipal de Farias Brito para o item. 
4. 3 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente 
nacional (REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$); 
4.4 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverá conter apenas duas casas 
decimais após a vírgula, cabendo ao llci~ante proceder ao arredondamento o~ desprezar 
os números após as duas casas decimai§ çlos centavo§. 
4. 5 - · Independente de decl(3ração expr§~t'ª· fiça subentenqida que no .valor proposto 
estão incluídas todas as . despesa9 .n§p§ssáf.i€ls à execução da obra, inclusive as 
relacionadas com: 
4.5.1 - materiais, equiparriel1tos e mão dé bbra; 
4.5.2 - carga, transporte, descarga e montªg$f11; 
4.5.3 - encargos sociais, trabalhistas, pr~~idE3pqiªrios e outcos; 
4.5A -tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licençascalvarás, multas e..(ou qualqüér 
infrações; 
4. 5.5 - segur~s em geral, [)~m como encárgos decorrentes .. de. fenpmeno~ d~ nátt(r§za, 
da.infortunísticaede responsabilidacte .. civil ~é3r:ª guaisquerp(3nº9 ~ pr~Jyí~p$ crusados à. 
Contratante e/ ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras 
e/ou serviços; 
4. 6 - . A obra .. será contratada por EMPREITA[JA· POR MENOR PREQOGLOªAL. Po.rtanto 
os licitantes deverão verificar e calcular tod9s as quantidades dos serviços a serem 
executados. 

CAPITULO V - DO PROCESSAMENTO. RECEBIMENTO. ABERTURA E JULGAMENTDOOS 
ENVELOPES DE HABILITACÃO EDEPROPOSTA~m[)EPREQds . . .• ·· ... 
5.1 - Os envelopes 01 -Documentação de Habilitação e 02 - Proposta de Preços, todos 
fechados, serão recebidos pela Comissão no dia, hora e local definidos no preâ.mhl.Jlo 
deste Edital. 
5;2 ~ Após o Presidente da.Comissão rec~g.er os envelppe§> q1 eQ.~ .. e qeclarar 
encerrado o prazo de re.cebimento dos envelopes, nenhum outro 91:wá recebido e nem 
serão aceitos documentos outros que não os existentes nos referidos envelopes. 
5.3 - Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para 
fins de habilitação. A Comissão examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a 
formalidade, a idoneidade e a validade dos documentos, além de conferir se as cópias 
porventura apresentadas estão devidamente autenticadas. Os documentos para a 
habilitação, poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de e~ 



devidamente autenticada por cartório competente, publicação em Órgãos da Imprensa 
Oficial ou por Servidor da Administração. 
5.4 - Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão, em 
seguida postos à disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os 
rubriquem. 
5.5 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, 
manifestando-se sobre oseu acatamento bl.Jfiãb. 
5.6 - Se presentes.Os prepostos das licitantes à sessão, o Presidehte. da Comissão fará 
diretamente a intimação dos atos relacionados com a habilitação e. Inabilitação das 
licitantes, fundamentando a sua decisão registrando os fatos em ata. Caberá aos 
prepostos das licitantes declararem intenção de interpor requrso, a fim de que conste 
em ata e seja aberto o prazo recursai. Os autos do processo estarão com vista 
franqueada ao interessado na presença da Comissão. 
5. 7 - Caso não estejam presentes à sel35ão os prepos;9s d~s licitantes, a intimação dos 
atos referidos· no item.anterior se:wá feita ca7rav~s de publicapêo na Imprensa Oficial e em 
Jorna.1 de. Grande Circulação no Estado.r inicianpp~se no dia útil se~uinter à pubJicapão o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para .a entrega à Comissão das razões e 
contrarrazões de recursos a serem intérpostos pelos recorrentes. A sessão >será 
suspensa. 
5. 8 - Decorridos os prazos e proferid~ ~ dT(Jlsão sobre. os recursos ipterpos~99, a 
Comissão marcará a data e horário ern que dará prosseguimento ao procedirnento 
licitatório, cuja comunicação às licitantes será feita cdm a antecedência mfpima de 24 
(vinte e quatro) horas da.data marcadatcatravés de publicação na lmpre3119p Oficial e em 
Jornal de Grande Circulação no Estaçi.o. 
5.9 - Inexistindo recurso,· ou•·após profüridaa c:fécisão sobte>r§pljtsoJryt~rposto, a 
Comissão dará prosseguimento ao prqcedimento··Hcitatór.ip .• lnicf~lrr1~11fª·l3l3rá dev(Jhtido 
ao preposto. da licitante inabilitada mediaptereqipo, o envelope .fechado qqe diz conter a 
Proposta de Preços. 
5.10 - Na ausência de {lUalquer prepos~() 9e liC,itante, a Comissão maqpérá e111 l37u 
poder o referido envelope, que deverá ser retirado pf3la licitante no prazo de 30(trint€1] 
dias contados da c:fata referida no aviso que marca? d.ata da sessãode prossegüiruento 
do· procedimento li citatório. 
5.11 - Será feita, em seguida, a aberturados Envelope 02 das Licitantes habilitadas. A 
Comissão conferirá se foram entregues no referido enye.lope .ªProposta e. o D~pé3mf3nto. 
5.12 ~ Em .seguida, a Cor11issãoirüciará ·o ~UL~Arv1El\JTo .. lnicialrnept~, serão f3)(amin9dos 
os aspectos formais ciaProp9sta e doDrp~men~o. O não gte[ldin-ie.nt9 apelo111f3pos uma 
das exigências deste Edital será motivo de DESCLASSIFICAÇÃO g<rprqposta. 
5.13 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes não 
desclassificadas pela ordem crescente dos preços nelas apresentados. 
5.14 - A Comissão examinará, da licitante cuja proposta está em primeiro, e demais 
lugares, o Orçamento. Não sendo encontrados erros a Comissão declarará a licitante 
classificada em primeiro lugar como vencedora desta licitação. 
5. 1 5 - Caso seja encontrado erro ou erros a Comissão promoverá desclassificação da 
proposta e fará a mesma verificação com relação à proposta da licitante que apresent~ 



o segundo menor preço global e assim sucessivamente, observada a ordem crescente 
dos valores das propostas de preços, até que uma mesma empresa tenha sua Proposta 
de Preços e o Orçamento da conformidade com todos os requisitos do Edital. 
5.16 - A Comissão não considerará como erro as diferenças por ventura existentes nos 
centavos, decorrentes de operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças 
nos centavos não ultrapasse o valor em real correspondente a 0,01 % do valor global do 
orçamento da licitante. 
5. 17 - Caso duas ou mais licitantes que não tenham sido desclàssif!.cadas apresentem 
suas propostas com preços iguais, a Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotará 
os procedimentos previstos neste capítulo, observado o disposto na Lei.Complementar 
n. º 123, de 14 de dezembro de 2006. · 
5.18 - A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores dê9te capítulo, 
suspenderá a sessão a fim de que .seja lavrada Ata a ser assinada pelos fl"lembros da 
Comissão e pelos prepostas dpslicítáqt~$..gue participarrrc:té3 licitação. 
5.19 .. ~ Se presentes os prepostos dc:ls liÇitant(3§ à êe§sªp;.o Presidente. da Çpmissão 
fará diretamente a intimação dos atôs p~facipnppos óórri (}·julgamento das propostas, 
fundamentando a sua decisão e registrando os atos. em ata;··· Caberá aos prepostos das 
licitantes se manifestarem sobre a intenÇão de interpor ou não recursp, a firft de que 
conste em ata e seja aberto o prazo recursai. 0$ c:lütos do processo estarão cóm vista 
franqueada ao interessado ou interessados nç1 presença da Comissão. 
5.20 - Caso não estejam presentes.à sessãó os prepostos das licitantes~ a intimação 
dos atos referidos no item anterior será feita através de Publicação na lmprépsa Dfici(31 e 
em Jorna1··de(3rande Circul.ação no Estado,ini9iando-se no dia útil ~~~yint~. ápublip(3ção 
o prazo de 05· [cinco] dias úteis previ~>fº err1 lei p~r~ ~ entp~gé3 ~.Ô9'f1.iêêÊÍO C:l(3srazões de 
recursos ·a serem interpostos pelos r1corrent(3S· fX. êE99~ãq·ser~ ~l.Jê8~9ê~.· 
5. 21 - As dúvidas que surgirem durante é3§ reuniêJes serªp esclareçi(J(3s p;t~lq Presi~dente 
da Comissãol na presença dos preposto§ dc:ls liqi~antes. 
5.22-À Comissão éassegurado o direito ?ª. sy~pender qualquer se99§ó.é marc9r seu 
reinício para outra ocasião, fazendo constar eêta d.ecisão da Ata dos trabalhos. No caso, 
os envelopes ainda não abertos deverão ser rubricados pelos membros e. por, no 
mínimo, 02 (doistprepostos de licitantes. 
5.23- A Comissão· poderá, para anali9ar ~ê[)pc~r-r1en~os de H~p.ilitação, as Pro~psta!3 e 
os Orçamentos, solicitar parE)c~res téc9ipo~ e sus,pender ····a sessão para realizar 
diligências a fim de obter melhores sub~ídios P~fª as suas decif5ões. 
5.24.- Todos. os·documentos ficam sob agu(3rtfa<d(3.Çomissão Pernianent.~df;LLicitaçêo, 
até a conclusão do procedimento. 
5. 25 - No caso de decretação de feriado tjüe coincida com a dat(3 .designada para 
entrega dos envelopes 01 e 02 e suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro 
dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Comissão 
definir outra data, horário e até local, fazendo a publicação e divulgação na mesma 
forma do início. 
5. 26 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste 
Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. # 



5. 27 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, 
prevalecerá este último. 
5. 28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, em não havendo intenção de interposição de recurso por parte de 
licitante, a Comissão poderá fixar às licitantes prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas nos termos do art. 48 da 
Lei n.º 8.666/93. 
5.29 - Abertos .os envelopes contendo as Propostas, após êbpcluída a fase de 
habilitação, não. cabe desclassificar a proposta por motivo relacionadocom a habilitação, 
salvo em razão de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento. 
5.30 - A Comissão verificará a existência de microempresas (ME) ou<empresas de 
pequeno porte (EPPJ. para o cumprimento do constante na Lei Complementar n. º 
123/2006, procedendo na forma dos sljbitens abaixo. 
5.31 - Caso a proposta classificadàem. 1 º lugar não seja ME ou EPP,. a Comissão 
procederá de acordo com D seguinte: 
5.31 ;1 - Fica assegurada, comocritérip.dT dt9~rmpatrJLriComplementar n.º123, de 
14 de dezembro de 20QE3J. preferência de cpntratpção paraas ME e EPP. 
5.31 .2 - Entende-se por empate aquelas situÂções rrn que as prop9star apre~erFa9as 
pelas microempresas e empresas de peqyl3no ppf'te sejam iguais ou até.10% [dezpor 
cento) superiores à proporta melhor cla$9Jfic§;gª,Ldepois de. Ordenadas as propost9§ de 
preços em ordem crescente dos preços ofertados. 
5.31.3 - Para efeito do disposto no subitetrr 5.31 .. 1, ocorrendo empate, <a Comissão 
procederá. da seguinte forma: 
a).ª microempresa•ou •• ernpresa. de pe9~en?.portt. rn.rlhor ç.la~sifi9ªp~ ppr.i.~f?$ 9presentar 
propostade preço inferior· àquela.· .. consi9eP;f:ldê3 s1~99e1dora 9o C~pt9fD13, .~i~8Â9~º em que 
será classificada em primeiro lugar e · consequentem13pte declê3rf1r:iB vencedorª do 
certame; 
b) não ocorrendo a contratação da rnicrpempresa ou empresa de peqqeno porte. na 
forma. da alínea anterior, serão convocpdas as ···.remanescentes que 'porventura se 
enquadrem na hipótese dosubitem5.31.2, naordernclassificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 
5.31.4 - No caso de equivalência ?os v9l9rer Âpresentagos pelas microe11Jpre$~r e 
empresas de pequeno porte. que se encQf1trem no intervalo estabelecido no subitem 
5.31 .2, será realizado sorteia· entre elas· pârCI que·· 9e identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar nova proposta de preços, qpe deverá ser registrada ern ata. 
5.31.5 "'Na hipótese de não contratação nó§.termos previstos no.subitem acima, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta> originalmente . vencedora do 
certame. 
5.31.6 - Ocorrendo a situação prevista no subitem 5.31.3, a microempresa ou empresa 
de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta de 
preços após solicitação da Comissão. Todos os atos deverão constar da ata dos 
trabalhos. 

CAPITULO VI - DO JULGAMENTO 



6.1 - A Licitação será julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
6.1 .1 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos 
relacionados no Capitulo Ili do presente Edital. 
6.1.2 - A Comissão julgará as Propostas de Preços, atendendo sempre os critérios aqui 
estabelecidos, desclassificando as que não os satisfizerem. 
6.1.3 - Serão rejeitadas de pronto as propostas incompletas em virtude de omissão ou 
insuficiência de informações, ... aquelas que contenham limitaçãq OL! condição constantes 
com as disposições deste Edital, bem como, as que cotarem preçóSjµlgados excessivos, 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
6. 1 .4 - Não serão tomadas em considerações vantagens não previstas ne9te Edital, nem 
ofertas de redução sobre as demais propostas. 
6. 1 . 5 - Será julgada vencedora a proposta de menor preço global apresentada para o 
objeto licitado. 
6.1.6 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o vencedor será conhecido 
através de sorteio, observado o disposto na Lei Çomplementar n. º 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

CAPITULO VII - DA ADJUDICACÃO, DO PRAZO .. DOS RECURS()S FIN.ANCEIAGJ§. DA 
FISCALIZACÃO. DO PAGAMENTOE DAS ~~~{]~§P·.·.··.· .......• 
7 .. 1. ~·A adjudicação cfo objeto dar.,se-á CO(I"l C:Lg§~inatura doinstrumento cqntratual c:itéo 
5º dia útil da convocação do licitante vencedor pela CONTRATANTE. 
7. 2 - O prazo de execução dos serviços $erá de 120 (cento e vinte] dias, <Contados a 
partir do recebimento da 1 ª ordem de serviçq!:;EXPEDIDA pela CONTRATANTE. 
7. 3 - ·Os recursos financeiros oriundós do Tesouro f\/lynicipal $~() O$iprevistos na 
seguinte dotação orçamentária: 

Unid. Orç. Pra·eto/ Atividade 
04 1500000000 

7.4 ~os serviços objeto da presente liqitaçãoserãofiscalizados pela Secr13taria M(Jnicipal 
de Infraestrutura, .ª quem caberá ate$tar a execuçªp 9os serviços ern· certi.ficados<de 
medição que serão expedidos mensalmente até o5º diaútil t:f13cadamês. 
7. 5 - . A CONTRATANTE efetuará .• o pagamento a ... CONTRATADA pelos ~13rviços 
executados, medidos e aprovados pelafiscalizc:ição conformeCertificado de Mediç~o. em 
até 5 [cinco] ·dias úteis da apresentaçãq.·e. aprovação pela .. Secretaria. Municipal de 
Infraestrutura, acompanhado da Nota Fiscal e Récibo, dir13tament.e na Tesourar.ia da 
Prefeitura Munieipal de Farias Brito. 
7 .5.1 - No caso de atrasono pagamento das faturas, será devido juros de mora de 1 % 
(um por cento) ao mês, havendo reivindicação da Contratada. 
7.6 - Independente das sanções Administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
da contratação em caso de recusa tácita ou expressa do licitante vencedor em assinar o 
contrato. 



7. 7 - A inobservância das obrigações contratuais acarretará à Contratada além de 
Sanções Administrativas e Penais previstas na Lei n. º 8.666/93 a aplicação das 
seguintes multas: 
7. 7. 1 - Multa de O, 5% (meio por cento) sobre o valor da ordem de serviços, por dia de 
paralisação injustificada dos serviços. 
7. 7. 2 - Multa de O, 5% (meio por cento) sobre o valor da ordem de serviços, por dia de 
atraso injustificado do inípio dos serviços. 
7. 7. 3 - Multa de. 10% (dez por cento) sobre o valor total do 66ritqpto e proibição de 
contratação por üm período de 2 (dois) anos, com a Prefeitura MunidpªI de Farias Brito 
pela inexecução total ou parcial do contrato. 

CAPITULO VIII - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigações da CONTRATAD,l.\ s~p as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de súé3 transcrição. 

CAPÍTULO IX - DAS OBHIGAGÕESOA CONTRATANTE 
9. 1 ~··· As obrigações da CONTRATANTE< $ã0 a§ descriminadas na Minuta Contratual, 
parte integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

CAPÍTULO X ""··DOS ACRÉSCIMOS DU SUPRESSÕES A() CONTRATO 
10.1 - A Contratante reserva-se o direitd de, e qualquer tempo, introduzir modificações 
ou alterações no projeto, plantas e espécifipações. 
10.2 - Caso as alteraçõ.es ou modificaÇões impliquem aument9 .. ºH J.ii(flÍQUiçãô. dos 
serviços que tenham preços unitários cotados na. propo~tq, yalor ry~pÇ?pt,iyp. para efeito · 
de pagamento ou abatimento, será apurado com base nas cotªções (3presentadas no 
orçamento. 
10.3 - Caso ªE> alterações e ou modific9ções não tenham rio orç~m~ntq da .l.icitante .p~ 
itens correspondentes com . os seus reE;pect,ivps preços unitários; serã9 4tilizados os 
preços unitários· constantes da tabela de preços utilizada pela PrefeituraMunicippl de 
Farias Brito. 
10.4 - A Prefeitura Municipal dê Farias Brito gaberá p qir§ito de prpniover acr,ésÓirnos 
ou supressões nas obras ou serviçqs, /•que sy . fizererr1 he9essários, até o lirriite 
correspondente a 25% (vinte e cinco por c~ntpl do valor inipiaL do Contrato, mantendo-~e 
as demais condições do· contrato nos terrnqs do Art. ·. 65, parágrafo 1 º, · dp Lei ,n. º 
8;666/93. 
10.5 - Caso haja acréscimo oü diminui9~0 novolümé dos SÇ?rvipos este Ser~ gpJ~tD·de 
Termo Aditivo ao contrato, após o que será efetuado· o pagamento;. calculado nos 
termos dos itens 10.2 e 10.3 deste Edital. 

CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS 
11 .1 - Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão recursos nos termos 
do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. ~ 



11 .2 - Os recursos deverão ser dirigidos ao(à) Secretário(a) Ordenador(a) da Despesa, 
interpostos mediante petição, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal 
da recorrente, que comprovará sua condição como tal. 
11 . 3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e do 
julgamento das propostas deverão ser entregues ao Presidente ou a um dos Membros 
da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, no devido prazo, não 
sendo conhecidos os ir1t(3rpostosfora delé. · · ·· 
11 .4 - Interposto, < b recurso será comunicado aos demais licitaqtes, que poderão 
impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
11.5 - Decidicjo o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidani$pte informado, 
ao Secretário Ordenador da Despesa, que proferirá sua decis:êío. · 
11 . 6 - Nenhum prazo de recurso. Sê inicia ou corre sem que os autos tjo processo 
estejam com vista franqueada ao interªs§ado. 
11 . 7 - Na contagem dos prazos exCluiç-se7~ o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 
e considerar-se-ão os dias consecutivos; éxcetq qu9ndd.for· explicitamente disposto em 
contrário. 

CAPITULO XII -DAS DISPOSICÕES GERAIS 
12.1 - A apresentação da proposta coDfi~us~.gQt3 .. 9 licitant.e tomou GOnhecimento de 
todas as informações e demais condiçõe9 Pêr'ê o. cumprimento das obrigações·· df3stâ 
licitação. 
12.2 - À Contratada caberá toda e qualquer obrigação civil, penal é> trabalhista 
decorrentes da execução do contrato . 
. 12; 3. ~ A Contratada deverá registrar o contrato ria Entidade Profissionéll (Jqrripetente até 
1 O [dez) dias úteis após a sua assinatura; 
1 2. 4 - A contratada se obriga a manter éJS condições de baiJHitaç~lo previstas no Edital 
de licitação, durante a execução do coqtratq. 
12. 5 ~ A Col1Jlssão Permanente de .. ·. Licitação at(3nderá aos interessaÇipfü nq:horário.Çle 
Bh às 12h, de 2ª à 8~ feira, ("la sede c:faPr.e,feitu~éiMunicipal de FariasBritoJsito na.Rüa 
José Alves Pimentel. n. º 87, Centro, Fadas Bri~o(CE, 
12.6 - É facultada. a CofT1issão de ~icitação, ~m g~~lquer.fase da Jicítação,.promover 
diligência§destinadas·a.esctarecer·.a··in§try~ã9.c:fo.p~ocessp~ 
12. 7 - Esta Licitação poderá ~er anul~dél err1gualquer tempo, desde que seja 9onstatada 
ilegalidade no processo .• e/ou ·no seu jul~~rn~nt9 ... ·9uirev9gé1:da por con\f~D.i.~pcic:J da 
Administração, •.. · por .decisão fundamentad~, err;.que fiqye· evidenciada a notóri9 relevªppia 
de interesse da Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem que caiba aos lic.itantes 
qualquer indenização. 
12. 8 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da 
licitação e não será devolvida ao proponente. 
12.9 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, na forma da Lei. 
1 2. 1 O - A homologação da presente Licitação é da competência da CONTRATANTE, nos 

termos da Lei. ~ 



12. 11 - Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Farias Brito, aplicando-se os dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e 
legislação complementar. 
12.12 - A Comissão de Licitação poderá conceder prazo de até 15 (quinze) minutos de 
tolerância para a participação de possíveis atrasados. 
12.13 - Das decisões da Comissão de Licitação, caberá recurso previsto no artigo 109 
da Lei n. º 8.666/93, e suas alterações pbsteriores. 
12. 14 - O Foro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da preséht@ Licitação é o da 
Comarca de Farias Brito - CE. 

Farias Brito/CE, 29 de março de 2022. 

~ 
TiagodeAraújp Leite 

Presiderite .. da···•CPL. 


