
1 ª Parte: PREÂMBULO 

EDITÁL CONVOCATÓRIO 
Pregão Eletrônico n. º 2022.03.30.1 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel, n.º 87, 
Centro, Farias Brito - Ceará, por interm!§qio qq[9J Pregoeiro( a) e Membros da equipe de 
apoio designados pela Portaria····rf.º 03010222/2022, tbrna público, para conhecimento 
dos interessados,. que no dia e hora abaixo indicados será realizada licitação na modalidade 
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREGO que será regido pelo Decreto 
10.024 de 20 de setembro de 2019, a Lei Federal n. 0 1O.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, o que d$termina a Lei 
complementar nº123/2006, 147 /2014 e suas alterações e demais exigências deste 
Edital. A presente licitação seráno site ht;tps://bllcompras.com. 

2ª Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALfCIAS 

1.000 OBJETO 
1 .1 A presentE3 licitação tem por objeto a ~qpipição de materiais esportivos destinacjos ao 
atendimento das necessidades da Secretaria de<Cultura, Esporte e Juventude e Secretaria 
de Educação do Município de Farias Brito/CE, conforme anexos, partes integrantes deste 
edital. 

2.0DO ACESSO AO EDITALE DO LOCALDEREALIZACÃO. 
2.1. n edital está disponível gratuitamente rios sítios: 
www.fariasbrito.ce.gov.br. www.tce.ce.gov:~r/li~i~acoes é https://bllcompraà.com. 
2.2. O certame será realizado no endereço eletrônico: 
https://bllcolTlpras.com. 

3.0; DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME 
3.1 . INÍCIO DO ACOLHIMENTODAS PROPOSTAS: 01 de abril de 2022, às 17h. 
3.2. DATA DE ABERTURA DASPHOPOSTAS:13deabfilde 2022, às 8h. 
3.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇÇ)S: 13 de abril dé 2022, às Sh. 
3.4. REFERÊNCIA DE JEMPU:Para tod9$ ªE>Tf:lferênciasde Jen)po utilizad(3§ pelo siE;tema 
será .observadó'ó hor$rio d? Srpsflia/Df: 
3.5. Na hiipótese de nãó havew expediehtE3 Oü.ocórrendo.q.palquérf:atp f3Uperveniente que 
impeça a reali.iação do certame na data prevista, a sessão será 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, CE~. 63.185-000, telefone: (88) 3544-1569. ~ 

5.0 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 6(:J . 



5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias 
constantes no quadro abaixo: 

Orgão Unid. Orç. Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recuso 
02 07 27.812.0021.1.039.0000 3.3.90.30.00 1500000000 
03 01 12.122.0002.2.025.0000 3.3.90.30.00 1500100100 
03 01 12.361.0040.2.034.0000 3.3.90.30.00 1500100100 

6.0 DA PARTICIPACÃO.DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃO 
6 .1 . Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao 
sistema BLL [Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil) no site https://bllcompras.com. 
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) 3097-
4600, 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) em camandita simples, em comandita por 
ações, anônima e limitada) e de sociedade$ E;ir;J]Rle9. associações, fund(3ções e sociegades 
cooperativas regularmente estabe.lecidas 9?t>tE? paf~, cadastr~pos ou não ~o Cadap~ro de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal d~.J!apias Brito, _e. que satisfaçar:n a todas ·as 
condições da legislaÇão em vigor e deste edital. 
6.3. A licitante que participar desta licitação com suas condições de habilitação vincul9das 
ao documento Certificado de Registro Cadastral, obriga-se, após a emissãó dó CRC, a 
declarar sob as penalidades. ~c:t• leL_ a··-·sL1perveniê.~ci9 d~ .• Jé)t.O•lmpeditiyl:l de sua habilitação. 
6.4. Poderá participar desta licitaçãotadª e_ quqlqyew pessoajqrídica idéjnêacuja natureza 
seja compatível com o objeto licitado. 
6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados como microernpresas, •empresas de 
pequeno porte e as cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal 
n.º 11.488/2007, corno critério de desempate, preferência de contrataQÊÍP, o previsto na 
Lei Complementarnº 123/2006, em seu CapítuloV.~DDACESSO AOS MERCADOS/ DAS 
AQUISIÇÕES PÚBLICAS. 
6.6. Tratando-se de microempresas e empresa9 de pequeno porte deverão declarar no 
Sistema BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil] no.site https: //bllcompras.com. o 
exercício da preferência prevista na leiComplernentar nº 123/2006. 
6. 7. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital. 
6. 7 .1. É vedada a participação de pessoa físic9 e jurídica nas segwintes casos: 
6. 7. 2. Sob a formá de consórcio,· qualquer qüe seja sua constituição; 
6. 7 .3. Que tenham em comum um ou mais sócios catistas e/ou prepostos com 
procuração; 
6. 7 .4. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata, 
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação; 
6.7.5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração; ~ 
6.7.6. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com .· 
a Administração; . ) 
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6. 7. 7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes desta condição; 
6. 7.8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de 
seu quadro técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública 
Municipal Direta ou Indireta; 
6. 7.9. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país; 
6. 7 .1 O. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação. 

7.0. DA FORMA DE APRESENTACÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITACÃO. 
7.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meiodo Sistema da 
Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico https://bllcompras.com, os documentos 
de habilitação exigidos neste Edital. Com relação à proposta inicial, basta que a mesma seja 
cadastrada na plataforma, com a descríç~o 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 Ofertadon, devendb bOrJE)tar os dados necessários ao exame de 
adequabilidade da proposta com o objeto licitado. 
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidqs neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e sehha, obtidas junto à Bolsa de Licitações 
do Brasil (https://bllcompras;com). 
7. 3. Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição . de regularidade fiscal ou trabalhista, nos 
termos do Art. 43, § 1 º .• da ~eLCornplerne?tar n. º 1<2~(ê9c:l~'. 
7.4. No campo "lnformaçõesadicionai.§n': g~\lêrá9oq9tc<::lCP~9~§~fiRÍª%1§9F.~CJ s;~guinte: 
a) Indicação do lote e especificação do obJêtO ·lipitado com B8d0§ §~l.J§j~.~p~;. de é3Cordo com 
o disposto no ANEXO 1 - TERMO DE · REFERÊNÇIA deste Edital, .. devendq ser indicada a 
marca e/ou fabricante do produto; 
bJ Preço global ·do lote cotado em algarismos; 
c) Prazo de validade da proposta; que nãp poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
7 .5. O lic.itante deverá informar a condição de microempresa.(ME) ou empresa de pequeno 
porte [EPP) que faz jus ao tratamento diferenciaçfo da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
ou cooperativa de que trata o artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, no ato do 
encaminhamento da proposta e da documf3ritação de habílitação, por intermédio de 
funC:idnalidade ·disponível no sistema eletrôrtib(}mpg site https:l/8flc9111pré3§·CoJ11 .. 
7. 6. Incumbirá ao licitante acompanhar as opE;lrações no sisterna §IE;ltrqnicd durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrehte da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão 
da parte do próprio licitante. 
7. 7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de 
habilitação, por eles apresentados, até a abertura da sessão pública. 
7 .8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentosq<e . 
negociação e julgamento das propostas. 
7. 9. Será vedada a identificação do licitante. 
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7. 1 O. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 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, hãêf lhéassistindo· o direito de pleitear qualquer 
alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7. 13. A não apresentação dos documentos de habilitação exigitjos 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 JULGAMENTODASPROPOSTAS 
8.1. Abertas as propostas, o(al pregoéirofal fará as devidas verificaÇões, avaliando a 
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra f31~urpa desclassifigação, deverá ser 
fundamentada e registrada no sistema, com acornpé3nhamento em tempo real por todós os 
participantes. 
8 .. 2. Os preços deverão ser expressos EHtl reais, com até 2 (duas) casas decip1ais em seus 
valores globais e unitários, inclusive em prdpostc::is de adequação, quando for o.caso. 
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas PE?IP(alpregoelro(a)e 
somente estas participarão da etapa de lances~ 
8.4. Na elaboração da proposta, o preço cota~O poderá ültrapas§pr o limite máximo 
discriminado no Anexo 1 - TERMO DE REFERÊNCIA presente nos autlJs .do processo em 
epígrafe; entretanto, na fase de lances, o lancefipal peverá atingirprE390 i~uaJ ou inf.erior ao 
limite máximo constante no Termo de Referência, caso o lote cotado seja composto de 
itens, o preço unitário do item deverá ser igual ou inferior àquele limite. Caso não seja 
realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta escrita o menór preço deverá 
reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite má{<ihloqo referido no Termo de Referência. 
8.5. Serão desclassificadas· as propostas qµe: 
8.5.1 - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que 
forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento; que se oponham p q~alquer dispositivo legal vigente, mormente 
no que tange aos aspectos tributários; ou que contenha preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, preços unitários simbólicos, preços •irrisórios ou com valor 
zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; ou que 
contenha identificação do licitante. 
8.5.2 - Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com 
seus preços unitários e total dos itens superiores aos preços no Anexo 1 (Termo de 
Referência). 
8.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro~ 
os licitantes. ~ 
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9.0. DA ETAPA DE LANCES 
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 tambem ígtiâf ou inferior àqu§I§ limite. Caso não seja 
realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor pgeço deverá reduzi-lo 
a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de Referêpcia. 
9.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiore.s ao seu último 
lance registrado no sistema, ainda que este seja maior que o>rnenor 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 publica de di9pu~a.<ps licitantes ~erão.informados1 em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O $is;te,mé3 [")ão identificará o autor dos lances ao(a) 
pregoeiro(al nem aos demais particip@ptes. 
9.4. No caso de desconexão entre o(a) · P\~Qpf3i~p(a) ..•... ~ o sistema no decorrer da. etapa 
competitiva, o sistema poderá permanecE3F·FfiE3~?1I~~.t à recepç§o dos lançes, retopq@ndo 
o(a)prego9iro(a), quando possível, se,m prE1JYí~q~posÇJtos re9Jizados. 
9.4. t. Quando a. desconexão do sistemc3.élétrônico para o Pregoeiro persistir pórl..Jm 
tempo superior a 1 O (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 9omente 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas apósª comunicação do fato aos Pé3ftiqipantes, no sítio 
eletrônico utilizado para a divulgaçã.n. 
9.4.2. Caberá ao licitante a responsabHidé;!depor qpalql]er .ôn~E> dE?S9rr~nté d.F perda de 
negócio diante da inobservância de quaisquer mensageris; emitidas pelcr sistema ou da 
desconexão da parte do próprio licitante. 
9.5~ D modo de disputa @dotado paraestefcertarfre será o "Aberto 8FE3ch@96'', nos termos 
do Art. 31 , inciso ll c/c: Art~ 33, do Pecreto Federal n. º 1 O .024 /2019, observado os 
seguintes termos: 
9.5.1. A etapa inicial de envio de larices desta s;essão públiça terá duração de 15fqUinze) 
minutos. 
9.5.2. Encerrado o prazo previsto no. iterrl aeima, o. sistema· encaminhará o aviso de 
fechamento iminente dos lances e, transcorddo o períodO de até 1 O (dezL minutos, 
aleatoriamente determinado, a recepção de ·rarices será automaticamente encerrada. 
9.5.3. Encerrado o .. prazo alE?atoriameQtê< det€3 .. rniinado, .... coritorme i~em acirna(até 1 O 
minutos), o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e 
os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam 
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, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 
9.5.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 
máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minuto~·... ', 
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 lance 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 Hcitaritê dàssificadô na etapa de lance fechado que 
atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela Equipe de Apoio, 
mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos e§tipulados no item 
9.5.6. 
9.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em colüqa própria, as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo ã comparação 
com os valores da primeira colocada; sé e§ta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicé3r-se o disppsto pos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementar n.º 123/2006, regulamentada pelo Decreto n,º 8538/2015. 
9. 7. Nessas condições, as propostas de. micrqempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem com preço de até 5~ (9inêo por centoJacima da· m7lhor prop~sta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada, no caso deE)tanão 
estar enquadrada como ME ou EPP. 
9.8. A melhor classificada nos termos doitêrn .. anter'ior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriarpe~te em valor inferior ao da prirnf3ira ccil?cé3q.é3, 
no pr:azo de até 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após apomunicaçãn 
automáticapara. tanto. 
9.9. Caso a microempresa ou empr§sadê peque~~ .Pº~§ melhorclas~ifip~da desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecü:io,. serão convocadas as delTlais Jicitan~es (ME ou 
EPP) que se encontrem naquele intervalo dé 5% (cinco ppr centql, na.· •. ••.••• ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direitp, no prazo estabel$Ç.it:fq n() i~ern anteribr. 
9. 1 O. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas rnicpof3mpres8s ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabélécidos nos itens 
anteriores, será reC11izado sorteio entre elas paré3 que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
9.11. A ordem de apresehtaçãO das proposté3E) pelos licitantes é utilizada como urn dos 
critérios de classificação, <de maneira que só pciderá haver empate entre proposté3S iguais 
(não seguidas de lances), ou entre lances finais qaJase.fechada do modo de dispw~aaberto 
e fechado. 
9.12. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa. 

10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE E DA NEGOCIACÃO DA PROPOSTA 
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas no Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelo~ 
demais licitantes. ():{J · 



10.3. Encerrada a etapa de negociação, o[a) Pregoeiro[a) examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar 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 § 9° 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 e, se 
necessário, documentação ..... .complemeritâ·r; devêrídó a proposta.§§tar adequada ao último 
lance ofertado após a negociação referida no item 1 O. 1 deste edital. 
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 sucessivamente, 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), no sítio 
eletrônico https://bllcompras.comJ. até a pata e horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, acarretará na · iné3pili~qção/g§?scl9ssificªção do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente, e assim. sücessivarnente, observada a ordem de 
classificação. 

11.0DAPROPOSTA DE PRECOS FINAL íPROPOSTJtCONSOLIDADAJ 
11.1 . ·. A proposta final deverá ser apre~!3b~9ê ern via 9niC:a original, com os Ppeços 
ajustados ao menor lance, nos termos do/Anexo li - Proposta de preços deste edital., qom 
todas as folhas rubricadas, devendo a últimaJolha vir assinada pelo representante legal dó 
licitante citado na documentação de habilitação, em linguagem claré3 .. E:l C:o.ncisai sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, corr1 as espéçificações têcnipqs, qüantité:ltivos, devendo 
ser indicada a marca e/ou fabricantê do.procjtltd e d§?mâis iriforrnélções.ret$tivas ao bem 
ofertado. 
11 . 1 .1 . A apresentação da proposta em. cjesacordo com o previsto nq ipem. acima; 
acarretará na desclas§i.ficação da mesma. 
11.E. Prazo devalidade não inferior a E$0f?E3§H3~nta]dias, contados a partirda dat~ da sua 
emissão. 
11.3. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote infêrior ao 
determinado no edital. 
11.4. Na cotação do preço unitário, nãoseráadrnitidoofracionàmento do centavo. 
11 .5, Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e 
demais ônus atinentes à entrega do ·objeto. 
11 .6. No caso da licitante se~ cooperatiy~ quê 7xeóutaráfentre~aráJ.clpbJeto ~aJicitação 
através de empregados, a mesma gozará dos privilégios fiscais e> previdenciários 
pertinentes ao regime das cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no 
aspecto tributário e sujeitar-se ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico. 
11 . 7. Após a apresentação da proposta não caberá desistência. 

12.0 DA HABILITAÇÃO 
12.1. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUIN~E . 
FORMA: 
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF; . I 



b) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, se houver; 
c) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
d) Prova de regularidade fiscal 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 (INSSJ - CND; 
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistãs, êriiitida pelo Tribun9I Superior do Trabalho -
TST; 
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; 
ml Decreto de autoriz9ção, em. se t~a~a~go .9~? (3mprE3Sa>OU. s?ci~9ade estrapgeira .. em 
funcionamento no País; e atode·regis;tro ou aytgriz:ação parafundonamepto expe?c:iido .. pelo 
órgão competente, quando a atividade assirii ºê?<i ic; 
n) Certidão Negativa de Falência ou ConÇOr(jât ,. expedida pelo distribuídor da sede da 
pessoa jurídica; 
o) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e qompatfvel em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante 
a apresentação de atestado(s) fornecidofs) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público óu 
privado; 
o.1) No caso de atestado emitido por pessoajurícjica de direito priva90, este deverá ser 
apresentado com firma devidamente rec;onhecida em cartório cprnpet~pte pu acompanhado 
de documento. de identidade do signatário par-9 coofcontaçãd da ass;inaturé3; 
p) Declaração emitida pela licitante de que não possui em sel.f quadro de pessoal, 
empregados menores de 1 B (dezoito) anos .em trabalho noturno, perigóso ou insalubre e 
menores de 16 (dezesseis) anos em quálquer trabalho, salvo na condiçãõ de aprendiz a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do incisei XXXUI., do Art. 7º da Cõnstitüição 
Federal; 
q) Declaração emitida pela licitante dando clênciél de que cumpreplenamente os requisitos 
de habilitação. 

12.2. Os Documentos que· não tiverem pr~zo de.vaffdade·9~c1ara9onopróprioi99cumento, 
da mesma forma que não conste previsão iem legislação. espeqffica, deverão ter sido 
emitidos há, no máximo, 90 [noventa) dias, contados até a data da realização da licitação 
ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor. 
12.2.1. Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e 
comprovações de inscrições. 
12.3. Os documentos que não possuírem campo próprio 
deverão ser inseridos no campo "OUTROS DOCUMENTOS". 

13.0 OUTRAS DISPOSICÕES 

para anexação no siste~ 



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 Complementar n. º 
123/2006. 
13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo 
estabelecido, implicará nçidecadência doâirêítô, sémprejufzodgssanções cabíveis, sendo 
facultado ao[a) pregoeiro[a) convocar os licitantes remanescéntes, por ordem de 
classificação. 

14.0 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
14.1 . Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, 
observado o estabelecido nas pondi?~~s;; gefinidas neste edital e o disposto no Termo de 
Referência que norteia a contrataçãotFºLl?f3ndo-se como PEiSâmetro, para tanto, o menor 
preço coletado, na sequênqia, oua IJ?lésfig ge pq~ços~> sernprE3 buscando 9lcançar a maior 
vantajosidade. 
14.1.1. A disputa será realizada por loté, sehdô pspreços registradôs em ata. 
14. 1 . 2 .. A · proposta final para >o lote não pgp~r$ · .. cc:mter item CQIJl Valor sUPE?["'ior ao 
estimado pela . Administração, sob pena d~ >Â~9plê9>9ificação, independent~mente {]crvalor 
total do lote, devendo o licitante, readequar. qvªl.pr do lote aos valores constgntes no mapa 
de preços. 
14.1.3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite 
máximo constantedaqueleTermo de Referênciéi; Caso não seja realizadél a fasE3 de lances, 
o Ucitante que cotou na proposta escrita o menor pr~ço d.everárf?dL1~í-lo a LJn:J valor igual ou 
inferior ao limite máximo doreferido Termo de Referência. 
14.1 .4. Se a proposta de menor preço nc§o for aceit$vel, bú, air1dé3, ªe o licitante 
desatender às ·.exigências habilitatórias, .. qfa] pregoeirofa) éxárriipf;it~ a prpposta 
subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitação do participante, na orçiem de 
classificação, e assim sucessivamente, até à apüração de uma proposta que atenda a éste 
edital. 
14.1.5. Olicitanteremanescente que esteja enquadrado np percentu9Lestabelecldo no art. 
44, § 2º, da Lei Complementar n.º 12p/~906, .·no< dia e hora designagos pelo(a) 
pregoeiro[a), será convocado na ordem de clpit?sificação, no "chat de mensagem",. para 
ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, para, no prazo de 05 (cinco) 
minutqs, utilizar-êe do direito de preferência. 

15. DA DESCLASSIFICACÃO ... OE PROPOSTAS: 
15. 1 . As propostas serão desclassificadas quando apresentadas em condições ilegais, 
com omissões, ou conflitos com as exigências deste edital. 
15.1.1. Com preços superiores dos ITENS/LOTES aos constantes no Termo de Referência 
no processo em epígrafe, após a fase de lances ou comprovadamente inexequíveis. 
15.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACÃO DO ATO CONVOCATÓRIO~ 
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16. 1 . Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo li citatório 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 se 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se 
pessoa jurídica e CPf=.para pessoa físicâl ê dispôllíbilizar .. as infprmações para contato 
(endereço completq;telefone e e-mail]. 
16.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a), por escrito, por meio de e
mail 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 pJataforniél no site https://bllcompras.com, ou pelo e-mail 
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br. 
16.5. Acolhida a petiçãó contra o ato Çonvocatório, a decisão será comunicada aos 
interessados. 
1 6. 6. As respostas aos pedidos de .ÍQ1pügnaçôe$ e esclarecimentos aderem a esse Edital 
tal como se dele fizessem parte; vinculandó a .f\9.rniíJi~tração e os liqitc:intes .. 
16. 7. Qualquer modificação no Edital exi~e. idiyylgação pelo> mesmo instrum.ento de 
publicação em que se deu o texto original,rªabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação daspropdstáE;. 
16.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou 
subscritas por representante não habilitado legalmente, exceto se tratar dé matéria de 
ordem pública. 
16.9. A impugnação não possui efeito suspensiy? ecaberá99f~JPr~~913.if?p(affdecidir sobre 
a mesma no prazo de 2 (dois) dias úteis; e:ontaçlo da data q13 p.ec~pirnf:?@Fa g~?Pª· 
16.1 O. Acolhida a impugnação contra o eclital, se.rá designada nova datapara a realização 
do certame, exceto se a çlteração não afetar aforrnúlação das propóstà§. 

17. •·DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
1. 7. 1 . Declarado o veric~ddr; qualquer licitante·poderc3:rn~nife~tar, gt3 forma moti~~da,<a 
intenção de. interpor recurso, em campo.prc)pcig do sistema; quando lhe seráqoncedido o 
prazo de 3 (três) dias para apresentação da? razõ13s• por escrito, por meio eletrônico, 
através da plataforma no site https://bllcompras~com, ou pélô ê~rnail 
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br. .os dernat~.·.•'.li(;ita~t(3syficam· .. ···deptj(3••· .Jogo· óc)hvidf1ª9P a 
apresentarcontrarrazões dentro de igual prazo, que começarás contar a partir dptérmino 
do prazo do recorrente, sendo~lhes assegüradnvista imediatados autos. 
17 .2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante 
não habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo 
proponente. 
17 .3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do disposto no item 17 .1 deste edital, importará na decadência 
desse direito e o[a] Pregoeiro[a) estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitan~ .. e . 
declarado vencedor. ()f1 
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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 ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGACÃO 
18.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de 
recursos. Caso contrário! a adjudicaçãofiCárááêãrgodaautoddacfo competente. 
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 jlllgamento do(a) 
pregoeiro(a) e adjudicará o objeto aovencedor. 
18.4. O titular da origem desta licitação SEi reserva ao direito de não homologar ou revogar 
o presente processo por razões de i~teh~sse públicp. dêcorrente de fato .>superveniente 
devidamente cem provado .e madiantEl f.~rn:fatpent(38ão y§C~ita~ 
18.5~. O sistema gerará ata ·circunstapciada,né3 quaLestarêíoregistradostodos os atos do 
procedimento e .as ocorrênciasrelevantés; 

19. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1 O licitante que ensejar o retardamentp da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução dó Cohtrato, comportar-se de modoinidôneo, fiZer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa; ficará impedido de li.citar e contpat(3r Com a Administração'. .P.Eilp prazo dé até 5 
(cinco) anos, enquanto·•perdurarem •.• os.motivos;dete.rminaqtEiê dapypiçãg ()Y até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou >a PEinalidade, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das derriais cominações 
legais. 
19.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em cas(J de inexecução 
total ou parcial do contrato, erro de execúção, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a 
prévia defesa: 
1 - advertência, sanção de que trata o incisoLdq art. 87, tjé3 Lefn.ºH.666/93; pqderáser 
aplicada nos seguintes casos: 
al descumprimento das obrigações e.respdnsé3bHfdades assymidaE> na licitação; 
b) outras·· ocorrências que. •. possam .. acarret(3p·pt;C1nstonqp9.é30 des;e~yc1lvirperito dbs SEiPViços 
da Contratante, desde que oão caiba a aplicação de sançãqmais; Qf;é3\,fEL 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer> agêncit=f integrante da Rede 
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal -
DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante]; 
a) de 1 % (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na 
prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas des~K 
inciso, aplicada em dobro na reincidência; &{J 



c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa 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 formal da rejeição; 
111 - 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 <apliêoü ··a penalidade,. dt3pois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prâzo. da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
19.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito aoçontraditório 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 1 O [dez) dias corridos para a sanção prevista no 
inciso IV do mesmo item. 
19.4 O valor da multa aplicada deveré ser.recolhido ª() Tesouro Municipalr10 prazo de 5 
[cinco) dias a contar danotific(3ção Olj .ciia,qisão90 recurso. pe o valor dá multa não for 
pago, ou depositado, será automaticamente. cjeppontado do pagamento a que a Coritratada 
fizer jus. Em caso de inexistência ou insufidiênpi~ de crédito da Contratada, o valor devido 
será cobrado administrativamente ou inscrito 9.Pfl1P pívida Ativa .. do. iyiunicípio e cmbrado 
mediante processo de execução fiscal, CO[lQSEHlC?é3fgps correspondentes. 
19.5 As sanções previstas nos incisos Ili e IV citJ.Jtem 19.2 .supra, poderão ser aplic(3das 
às empresasque, em razão do contrato objêto:desta licitação: 
1 - praticarem atos ilícitos, visando frustraras objetivos da licitação; 
li - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em 
virtude de atos ilícitos praticados.; 
Ili - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por rf)eüos dql.õsos~ frsude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
19.6 As sanções previstas nos incisosl, Ili e IV do item 19.2 supc~ppderãos.~r apHcadas 
juntamente com a do inciso li do mesmo item.facultada a defesa prévia dp.interessé3dô no 
respectivo processo, no prazo de 5 [cinêo)dié3s úteis. 
19. 7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato 
dentro do prazo de 5 [cinco) dias úteis a contar da notificação que Ihª será encaminhada, 
estará sujeita à multa de 5% [cinco por centoJdovalortot~FadjucJicado, semprf?juízb das 
demais penalidades cabíveis, . por caracterizar descumprimento total da obrigação 
assumida. 
19.B As.·sanções previs.tas. no item ... 1~:7 ~ypra1 não§e .aplicarn às•·.dE3[1ªis. licitantes •• que, 
apesar de não vencedoras,.· VE3nham a .~er i~()pvocadas .. Pªfé3 pe1(3brapern p Jªrmo de 
Contrato, de acordocomeste edital, e no prazo de 48h comunicaremsel:vdesinteresse. 

20. DA CONTRATAÇÃO 
20.1 . A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, 
para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual 
período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente 
justificado e aceito. ~ 
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20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 
exigidas neste edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante 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 óohtrátúál, rêajuste, recebim@nto e demais condições 
aplicáveis à contratação estão definidas no Anexo V - Minuta do Contrato, parte deste 
edital. 

21. DAS DISPOSICÕES GERAIS 
21.1. Esta licitação não importa ~e9es~ariamente em contratação, podendoa autoridade 
competente revogá-la por razões d,8: iQtE?g8:sse público, anulá-la por ilegalidad7 de ofício ou 
por provocação de terceiros,< mediantg d,eqjpão devidarp.E?f}te.fundamentada, sem quaisquer 
reclamações ou direitosàindenizaçãb· Ou•t~~mboJ90. 
21.2. É facultada ao[aJ .pregoeiro(a]ou à 9y#qmidad7 süperior .. . 7.m qualquer fpse da 
licitação, a promoção de diligência.destinada a esclarecer ou acomplementar ... a iristrução 
do processo licitatório, vedada a inclusão po9tariorde documentos que ôeveriarn qcmstar 
originariamente na proposta e na documen~f3P~O df? .. bf31Jilitação. 
21.3. O descumprimento de prazos estabeleqid(}ê ne9te edital e/ou pelo(a)pregoeirn(aJ ou 
o não atendimento às solicitações ensejarâOESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO. 
21.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda 
que se trate de originais. 
21.5. Na contagem dos prazos estap8:leçi9os n7~te edital. 8:)(clqic-~~f~cl9~ .d.ias. de início•.•e 
incluir-se-ão os dias de vencimento. (Js prazos 8:sp9bel8:cidp~ neste 8:ciip91 se iniciam e se 
vencemsomente em dia de expediente naPrefeituraMuniçipalde FeFia~ E3riFo· 
21 . 6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade .. e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da libítação. 
21 . 7. O desatendimento de exigências formais não essenciais nãó / implicará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação. e a exata 
compreensão da sua proposta. 
21.8. Toda a documentação exigida dever$ ser apreselltad(3 em original ou p()r qualquer 
processo de reprografia a~tenticada Pº\. c9[i;ón!º competente. Caso esta d()curnéntação 
tenha sidoemitida pela internet, só será ac8:i~ ·~pós a 9onfirma~~o de sua aut7 .• ~JH9.id9de. 
21.B. Caberá ... •ao licitante .. acompanhar·',~5i .... 8peraçg~9. pq· .?is~em9•·•C?le~rênico, fiqp.ndo 
responsáv~I pelo ônus. decorrente da p~rda tje negócips tjiante qa inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema mrde sua desconexão. 
21 .1 O. Todas e quaisquer comunicações com o(a) pregoeiro(a) deverão se dar por escrito, 
com o devido protocolo com sede na Comissão Permanente de Licitação, via e-mail 
institucional licitacao@fariasbrito.ce.gov.br, ou no próprio chat da plataforma do site 
https://bllcompras.com "sala virtual" onde estará acontecendo o certame. 
21 . 11 . Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a] prestar quaisquer 
sobre o pregão já publicado e/ou em andamento, sob qualquer hipótese 
usando telefonia fixa ou móvel, como forma de garantir a lisura do certame. 

informações 

ou prete~ 



21.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da legislação 
pertinente. 
21 . 13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa. 
21.14. A apresentação, por parte dos licitantes, 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. ·· 3T ··da Lei Complementar n. º 123/2006, 
independentemente da adoção de providências quanto à responSaqJlização penal, com 
fundamento no art. 299 do Código Penal Brasileiro. 
21.15. Serão considerados como não apresentadas as declarações, não assinadas pelo 
representante legal das empresas ou seu procurador, considerando-se, diahte da ausência 
de assinatura, desclassificada .a proposta ou inabilitada a empresa, conforme a fase em 
que a declaração deva ser apresentada. 
21 .16. O foro designado parajülgamehtc:>/cte3 quaisque~ qqgstões judiciais re9ultantes deste 
edital será o da Comarca de FariasBritn, Estado do Ceará. 

22. DOS ANEXOS 
22.1. Constituem anexos deste edital, dele fa~epdqparte: 
ANEXO 1 - Termo de Referência (Orçamento B$siC::ci) 
ANEXO li ..,. Proposta de Preços 
ANEXO Ili - Modelo de Declaração Relativa. ao Trabalho de Empregado Menor 
ANEXO IV -Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de habilitação 
ANEXO V - Minuta do Contrato 

Farias Brito/CE, 30•.c:Jevmarço d~·.2022, 

Tiago de Araújo Leite 
Pregoeiro Oficial 


