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FARIAS BRITO
Umcr Farias Brito para todos

EDITAL CDNVDCATÓRID
Pregão Eretrânica n}! 2DZ2.D5.fl.f

1ª Parte: PREÃMBULD

APREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sitnã Rua José Alves Pimentel, n.º 87,Centra, Farias Brita - Ceará,
pnr i.ntarmédin dn(a) Preg!lairll(a} e Ma.mbr!ls da aquiµa de apuiu de-signadus pela Purtaria n.º UaOtn222/2U22r tarna
público, para conhecimento das interessados, que no dia e hora abaixo indicadas será realizada licitação na
modalidade PREGÃU na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PRECD que será regido pela Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2DlH. a Lei Federaln.º 10~520, deJ7.de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21 de
junho de 1883, ºi que determina alei cumplementarn . 123/2008, 147/2014 e suas alterações e demais exigências
deste Edital. Apresente licitação St;!rána sitehttps:llbltcampras.com.

º

2ª Parte: DAS CLÁUSULAS EDITAlÍC:lAS

t.DDU DBJETD
LF Apresente licitação terri par objeto a contratação de empresa especializada para prestação de seFviças de
arbitragem destinadas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventµde do Município
de Farias Brito/CE, conforme anexosi partes integrantes deste edital.
2.0 DD ACESSO AO EDITAL EDD LOCAL OE REAUZACÃD.
2.LU edital ·está disponível gratuitamente nos sítios:
www.fariasbrit.o.ce.gav.br,YJWW.tce.ce.gav. br/licitacoese https://bllcampras.carti.•
2.2. ·O.certame será realizado no endereça eJetrônic:u:
https://bllcomprau:am.
3.0. DASDATAS EHDRÁRIDSDUCÉRTAME
3.1.INÍ!ilU na AC OLH 1MENTO .DAS PROPOSTAS: 19 de maio de 2022, às 17h.
3.2{·. DATA·DE ARERJLlRADAS.PRGPmHAS:, 31. damaju .tig.•2~22;ãsBb3llndn.
3.3. INfCmDASESSÃDUEHISPVTADEPREÇBS: 31demaicrde2022, as 9h.
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Paratndas as referências de tempo utilizadas pelo sistema.será observado o horário de
Brasília/DF.
3.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínima 4Bn a contar da respectiva data.

4.D DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO

4.1. A Prefeitura Municipal de Farias Brito está localizada na Rua José Alves Pimentel. n.º 87. Centra - Farias
Brito/CE. CEP. 63.185-000. telefone: (88) 3544-1568.
5.a nas RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. Adespesa decorrente desta licitação correrá à canta das Dotações Orçamentárias constantes no quadro abaixa:
Drgãa

Unid. Dr .

Fonte de Recuso
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07
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s.a DA PARTICIPAÇÃO, na CREDENCIAMENTO EDA DECLARACÃO
6.l. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistemµ BLL (Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil) no site bttps://bllcotnpras.com.
6.1.1. As regras para credenciamento estarão dis#fu11{V~is na sítio eletrfilnic1lóµnstante no subitem2.2; deste edital.
6.L2. Qualquer dúvida em relação ao acessa na sisten1a op~racional (bllc11f11pras.cam) pqderá ser esclarecida
através ..de uma empresa .. asso~i8:da. pu.•pela. !~l~fµn~ HH 3D87-46UD... ou. ainda através da 6olsa de . Licitações qo
BrasiL peln.e-mail: ~antataOObllcârri1iras.tJrg.br.··
:'+ '. \.<. <· . · .
•. , L
•mi.i .. /·
8.2. Poderão partiçipar desta licitação empresas so.~;·ª?·g~;~~;~Jr;1Ç1ç·ªº de saci~gªdes empreságias (saciaqaQ.~.~ e~ ·.
nome. coletivo. em comandita simples, em camanditp ppr ações.·· anônima e limitada) e de sociedades simples,
associações. fundações e saciedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou nãTJ no
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de forJªs Brita, e que satisfaçam a todªs a~ cpndiÇões<da
legislação em vigor e desteeditàL
6.3. Alicitante que participar desta licitação çpf11,SUªª ~P~~içQ~s.d~ ~ª~ili~ªç~~·f~ingH:~afil~~\·ª9;d9p;LI:Temto Certificad.a
de Registro Cadastral. obriga-se, após a emissão duGRC,a dedararsub ·Elª··ip~{~aJiqélª~~·ªª·l~tª.ª·up;ervenjênc.ia de
fato impeditivo de.sua habilitação.
.
6.4. Poderá participar destt1 Jicitaçãa.Jodt1 . e. qualquer· pessnajurídica idônea cuja natUrêia seja .4umpatív~lbam n
objeta licitado.
6.5. Será garantido aos licitantes enquqdradus camnmicroempre~~s, e111pre~.~~de peque~qpárte e aKc.ooper8:tivas.
que se enq~adrem nos termosdu art. 34, da Lei F~de~~I n. º ll.488/:~m07, pomn~ritério de Clesempate, preferênçia de
contratação. o previsto na Lei Complementar nªJ23/20U6, em seu Capítulo V-.. UO ACESSO AOS MERCAUDS I DAS
AQUlS1ÇÕES PÚBLICAS.
6.6 .•. • Tratando-se. de microempresas . . ª empresas···· de peqUêno··· porte· deverãoideclar~r pâ,Sis~êma.iBLL .·(Hal.sa de
Licitações e .Leilões da Brasil) nn site https://bUcampras.com, o exercício da prnferêm::ia prevista na Lei
Complementar nº 123/2006.
6.7. Aparticipação implica a aceitação integral dos termos deste edital.
6.7.l. Évedada a participação de pessoa física e jurídica nas seguintes casas:
6.7.2. Sob a forma de consórcio. qualquer que seja sua constituição;
6.7.3. Oue tenham em comum um ou mais sócios catistas e/ou prepostos com procuração;
6.7.4. Oue 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;
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 públicpsda Administração Pública·Municipal Oireta:pu . lnqireta;
6.7.8. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país:
6.7.ID. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação.

7.a. DA FDRMADE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA EDOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar. àxélns.ivamente por meio do Sistema da Bolsa de Licitações do Brasil,
no sítio eletrônico https://bllcontpraslcani osudori~mentos de habiljtaç~a exigidos neste EdiWI. Com relação à
proposta inicial. basta que a mesma sejá cada.stf'a~a.na plataforma; co111a g.escrição do objeto ofertado e seus
respectivos preços. até a data e o horárin estt1belenid0Sc para abertura dase~são pública, n~o sendo necessário o
envio da .proposta inicial como arquivo digitalizada élTl.anexo.
7.1.1. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá pr~encher a "Descrição Detalha~.ª do Objeta11fartado",
devendo constar os dados necessários ao exame de adequabili~ade da proposta rmm o objeta liCít[ldO.
7.2. Oenvio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá par meio de
chave de acesso e senha. obtidas junto à Bolsa de Dcitijções go Brasil (https://bllcompras.com).
7. . 3:.. ·o·.~. . li.citanie·s .~. íl.~M~df.élQ~~>~• ~•ITT.~···•·M.É. . . º.u . EPP dev~~~º•··~~~~rinhar a dac.u~·~·~. ~.ª.~.:~·~. . 9... ....~i;\i;}~~ã.~:?.ainda.q•~.e•.·h·~jél
alguma .restrição de ··regularidade fiscaloutrabalHista; nas· termos do J\rt;fr:~3; §'.l~, ª;~µebColilplementar n.º
123/2006.
7.4. No campo "Informações adicionais", deverá constar necessariamente o ség1.rintê;
a} Indicação da. lote eespecificação do objeto liçitadocom todos seus itens, de acordo c91']1q di~po~'to no ANE~Hl:
TERMO DEREFERÊNCIAdeste Edital:
.
b) Preço global do lote cotada e[119lgarisff1a~;
c) Prazo de validade dàpropasta, que ~ão'ppôerã sêr inferior iá,~pç~~ss(~Qt8:)<~.i~~: . . . . •. .•.
..... ·...·. · .... / ·.. ·
7.5. O. licitante·· deverá informar a cnndiçãudgmiçra~n1pp~sª(ME) oue111p~es9àepgqueno porte (EPP)quef~zjusao
tratamento diferenciado da Lei Compl~mentar n~ 123, de 20.Dp. ou cooperaNva de que trata o artigo 34 da Lei n.º
11.488, . . de zoo1... na . . ato do .encaminhamento .• ~.ª proposta g qa . dg.cumentaçãu de .habili,tação, p.or . ·•intermádio de
funcionalidade disponível· no ·sistema eletrônico nos.ite:bttps://bllcampras.com.
7.6. Incumbirá au licitante acompanhar as operaçõBs rnlsistema eletrônico .gorante a sgssãa pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente 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 procedimentos de negociação e julgamento das propostas.
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7.8. Ssrá vsdada a idsntificação do licitants.
7.ID. Os documsntos que compõsm a proposta e a habilitação do licitants melhor classificado somsnts serão
disponibilizados para avaliação do Prsgoeiro e para acesso público após o sncerramento do envio ds lances.
7.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, em~argos previdenciários. trabalhistas.
tributários. comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/prestação
de serviços.
..· ·. ·. · · x·.•··· . .
·>·< .< •. :·. •·····.·.>···•···., > • 0
7.12. Os preços ofertados. tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seràâ dê exdusiva responsabilidade
do licitante. não lhe assistindo o direito de pleitsar qualquer alteração sob alegação de erra, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7.13. Anão apresentação dos.documentos de habilitação exigidos neste edital.exclusivamente pormeia do Sistema
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões. di Brasi.IL nq sítio eletrônico https://bllcompras.com, até a data e horário
estabelecidos para abertura da .sessão pybli~a. ~c:~ITl'~~ará na inabilit~~·ªH/9esclassificação do proponente. sendo
convocado o lici.tante subsequente, eassim sucessiva111ente. ob~ervad:aa urd~rqrde classificaçãm
•i .....···········•·······•········· '

· •·

e.a. DA ABERTURA EJULGAMENTllDAS PRIJPlllSTAS
8.1. Abertas as propostas. o(a) pregoeiro(a) fará as 9evidas verificações, avaliandoa aceitabilidade das mesmas.
Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser fundanientada e registrada np sistema, com ácompanhamgnto em
tsmpo real por todos os participantes.
8.2. Os preços deverão ser expressos em reais. com até. 2 (duas) casas decimais em seus valores .globais e
unitários. inclusive . em propostas de adequação, quandáforo caso.
8.3. O .sistema ordenará automaticamente as <propostas classificadas pelij{à} pregoeira(a} e somente estas
participarão da etapa de lances.
8.4. Na elaboraçã~ da proposta. o preço cotado poderáultra~assar o limitemáxi111g.di~fitl~i~ad.~ BP Anexo T.. TERMD
DE REFERÊNCIA. presente nos .auto~ ·.d~.· process~>eT.~pfgr~f~t entretanto. na .fase deiil~~:f1;~,c9 la~ce fiqal dever.@
atingir preço igual uu inferior aolimitemáximo constante na Termo. de Referência, caso o lote eotacfo seja eompásto
de itens. o preço unitário duitem deverá ser'igual ou inferior àquele.limite. Caso não seja realizada a fase de lances,
o licitante que cotou na proposta .escrita o menor preço deverá. r~du~ihlo aum valorjgual ou inferiorao limite
máximo doreferido no Termo de.Ref8rência:
8.5. Serão desclassificadas as prop.ostas que:
8.5.t- •Furemelahor[ldas• em . .des9cordg cm~p~·1.~.rrroq~da~tê Ed.i1~1,~ de)seus"~n~xns:.H~~J9:~êrp.orniss.~s, y~gas ou
que aprês~ntarem irregularidades Jnsanáyeis ou d~~ei~~~rcagazes· de âifipult~r:njµl~~~ento: q.~ey~e .qp9nnam a
qualquer dispositivo legal vigente .. mormente no que·tange aos aspeetus<tributárius: pu que c:untenha 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. Osistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

lG

s.a. DA ETAPA DE LANCES
8.1. O(A) pregoeiro(a) dará iníGio à etapa Gompetitiva na horária previsto na subitem 3.3, quando, então, os liGitantes
poderão enGaminhar lanGes que deverão ser apresentados exGlusivamente por meio do sistema eletrâniGo.
8.2. Para efeito de lanGes, será Gonsiderada o valor global do lote.
8.2.1. Na fase de lanGes. o lanGe final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máxima Gonstante no Termo de
ReferênGia: e. Gaso o lote Gatado seja Gampasta de itens, a pre~Il unitária da jtem deverá ser também igual ou
inferior àquele limite. Caso não seja 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 ReferênGia.
8.2.2. Os liGitante~ poderão ofertar lanGes suGessivas, desde que inferiores ao seu últimal;;inGe registrado na
sistema, ainda que este seja malar q~~.•~.f:BB118Ll~~Ge já ofertado por outro liGitanW
8.2.3. Em Gaso de dois ou mais lancffs de igual valar. prevaleGe aquele que for reGebido e registràdo em primeiro
lugar.
8.3. Durante a sessão públiG~ de disputa, as Jicitant~~ serã~ informa.dos .• ~rrflempo real, dovafor da menor lanGe
registrado. Osistemanão identifieará.o autor dos· lance~ aa(a)pr~goeira(a)nern aos de~~.is partiGipante·s:
8.4. No easude desGonexãa entre u(a} pregaeiro(;;i) Busisterna no dm:orrer dá etapa Gompetitiva. o s.iste1T11:1 poderá
permaneGer aGessível à recepção dos lanGes. retarnando.µ{;;i)prª.gqeira(a), quando passível. sem prejuí~Qs#os atos
realizadas.
.. . . . · .·. ·.· · · ..
8.4.1 . Uuando a desGonexão do sistema eletrônico pàra a ~regoeiro per~istfr por um tempo SlJperior.a lO {dez)
minutos. a sessão públiGa será suspensa e reinic.iada sarnente deGurridas 24 (vinte e quatro) horas após a
GomuniGação do fato aos partiGipantes, no sítio eletrâniGu utilizado para a divulgação.
8.4.2. Caberá ao licitante a responsabilidade por· qualquer ânus de.Garreri~e da per~a de .neg~do diante da
inobservânGia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.oud.a descunexãmdaparte da própria licitante.
8.5. o modo de disputa adotado para este Gertame será o "Aberto e FeGhàda", nostermos·duArt3L incisa lldc Art.
33, da OeGreto Federal n.º I0.024/20!8, observada os seguintes termas:
8.5.L Aetapa inlr::ial.de envio deJanGes desta sessão publica têrà duração de 15 (quinze) minutas.
8.5.2; Encerrado aprazo previsto.no item anima. a .sistema enGaminhará o avisa de feGhamento iminBnte duslanGes
e. transcorri.da o perfodo .• de•.•até•·•• IH(dez) minutas, aleatµriam.e~t~· de~er~.iD.~do, i.~.necepção de.Japce~;será
automatiGamente enGerrada. ·.·........ · · · ·•·•·•.· · · · · · · · · . . •.• •·• . >.·<y:r J>i?·.·. >
8.5.3. EnGerrada o prazo aleatoriamente determinaqa, conforme item acima (até IO minutas). o sistelTlâ ·abrirá a
oportunidade para que o autor da oferta de. valar mais haixne os autores das.9fertas Gorny~lores até IH% (dez por
cento}superiore~ . àquela.possam ofertar um lanGe finalefeGhadoem·até5 (Gippa)rninut[JS, que. serasigilusa até o
enGerramento deste prazo.
8.5.4. Na ausênGia de. no mínimo, 3 (três) ofertas nas Gondições de que trata o item 8.5.3, os autores dos melhores
lanGes subsequentes. na ordem de GlassifiGação, até o máxima de 3 (três), poderão ofereGer um lanGe final e
fechado em até 5 {GinGo) minutos, que será sigiloso até a enGerramento deste prazo.
8.5.5. EnGerrados os prazos estabeleGidas nos itens anteriores, o sistema ordenará as lanGes em ordem GresGente
de vantajosidade.
<

<

::;

G;OVEtt.:NO.MUNlClPAL

FARIAS BlllTO

Jl.türt .f'.uiJtt$'.. Btft:t:}••·fipra···•tof:HJ::t

8.5.6. Na ausência de lance final e fachada classificado nos termos dos itens S.5.3 e 8.5.4. haverá a reinício da etapa
fechada para que as demais licitantes. até a máxima de 3 (três), na ardem de classificação, passam ofertar um lance
final e fechada em até 5 {cinco) minutas. que será sigilosa até a encerramento deste prazo, observada, após esta
etapa. o disposto no item editalício 8.5.5.
8.5.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o Pregoeiro poderá. auxiliado pela Eqüipe de Apuiu, mediante jus.tif.ii::ativa. admitir o reinício da etapa
fechada, nas termos estipuladas na item 8.5.6.
8.6. 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 çlassificadas. para o fim de aplicar-se d;disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar n.º 123/2006. regulamentada pelo Decreto n.º 8538/20!5.
8.7. Nessas condições. as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se .encontrarem com
preço de até 5% fotnco por cento) acima da mel~pf prgppsta 04 melharlance~.~rão consideradas empatadas com a
primeira colocada, nqcaso de~ta.n~ae~~ªF~fl.q~~~f'él:B~.~9m~·M{qufPP.
8.8. A•.·rnelhor. classificada . nas lermus·âo•••itelll áhteriar )terá o·· direita de êhGàmihhâF um.a últirna ofertJtpara
desempate. obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada. no prazo de até 5 {i::ineo} minutos
controlados pelo sistema. contados após a comunicaçãnautomática para tanto.
8.8. Caso a microempresa ou empresa de pequeno prírte melhor classificªda desista ou não se wanifestena prazo
estabelecido. serão cunvocadas as demais licitantes (ME ouEPP) que se encontrem naquele intervªlo de 5% (dncu
por cento). naord~.rn. de.plé]ssificaçãq.para·º··exercíciU'durne~mo direito. no pr~z~es.~~.~.~J~.qi.pp'nHit~~ ariterior.
8.10. Nu caso de equivalência dp~ y~lurgs ªpre~ª~lª·~º~·pela~ ·ri.G.rnernpr~~~~;;p~ ~.t11RR~~~~0~W.~~~HeFJp porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nus itegs ····qnteriores~ sep,á·.·.•realiza.~o sorteiµ;.entr~r.efas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar fl)B.lhur oferta.
· ·.· · · · ·.· . . ·. · · . .•
8.lf. Aordem de apresentação das propostas ~elos liçitantes é utilizada como um dos cri!:éf'íqs.de çlassificagão; de
maneira qüe só poderá haver empate entre propostas iguais (nãus'eguidas de lances). ou entrá lapces finais dafase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.12. Osistema informaráapruposta de menor preço ao encerrar afàse de disputa.

ta.UUDllCII ANTE ARREMATANTE IDA NEIJ(]CIACÃD O.A PRUPUSTA
IO.l.Encerradaa etapa de enviode lànces dasessãu púhlrçá a(a) •. Pregueira{a)deverá encarninhªr. pelo sistema
eletrõnico. contraproposta ao licitan~e que tenha apresentªda·umelhor preço.gªra .Quês~Jwobtida melhor pfoposta.
vedada a negociaçãuemeundiç~es dif~rentes das previstas mf Edital.
. '•··· . . . . . . . . .·.··••·:<
I0.2. Anegociação será realizada por meia do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
I0.3. 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 § 8º do art. 26 do Decreto n.º
I0.02412018 e verificará a habilitação do licitante, conforme disposições do edital.

I0.4. Apartir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas. através de e-mail
(licitacaa@fariasbrita.ce.gav.br) a proposta de preços e, se necessário, documentação complementar. devendo a
proposta estar adequada ao último lance ofertado apás a negociação referida no item IO.l deste edital.
I0.4.L Onão 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. Anão apresentação dos drn~umentos de habilitação exigidos neste edital, exclusi\lam~nte por meio do Sistema
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil), no sítio eletrônico https://bllcampras.cam, até a data e horário
estabelecidos para abertura da sessão pública. acarretará na inabilitação/ desclassificação du proponente, sendo
convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a orderride classificação. ·

11.0 DA PROPOSTA DE PREGOS FINAL{PROPDSTACBNSOLIDADA)
11.1. Aproposta final .deverá ser apresentada em viá.úhica originaLcrim os prêços ajustadas .ao m~nor lance, nos
termos do Anexo li - Proposta de preços deste edital . comJpdas asJalhas rubrieadª~· devendo a últíma folha vir
assinada pela representante legaLda licitante citado na dtumrnentação de habilitação, em linguagem clara e cancisa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas. com as especificações técnic:as e quantitativos.
li.LI. Aapresentação da proposta em desacordo com o pl'gV[~to· nn item acim?, acarretará nápesclassificaç~o da
mesma.
ILZ. Prazo de validad1fnão inferior a Bfffaessenta)dias,cantàdos a partir da data da sua emissão.
11.3. Olicitante não poderá cotar proposta com quantitativa dé item/lote inferior ao determinadono edital.
11.4. Na cotação do preço unitário! nãoserá admiti~uo fracionamentodo centav~.
11.5 .. Nus. preços propostos já estarão incluídas as· despesas.referentes afretg~ Jrihutus.eidl:?nfrais . ârtus atinentes··· à
entrega do objeto.
ILB. No caso da licitante.ser c.ooperativa que ~~e,putafá(~ntregará) o objeto da licitBçãq;~!~~.v~~ de,iemp~e~a~p~; a
mesmagozará dos·privilégiosfi~c.ais.gprevidenci~rio~ R~rfinentesao regime das cooperativçs:d~vendo.~. proposta
apresentar exequihilidadenoaspecta tributário.esuJeHar-se 110mesmq regime de qualquer outro agente econômico.
11.7. Após a apresentação da proposta nãufraberáde~istência.
12.U DA HABILIT ACÃO
12.1. as DUCUMENTUS DE .HABILITAÇÃO DEVERÃP. S~RA~R~~ENTADDS DA ~EGUINIE FORMA:
a) Cópia do Cartão· de inscrição no CNPJ/MF:
b) Cópia da lnsr:riçãoEstadual 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 fisr:al 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 Tempa de Serviço (FGTS):

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal 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 dir~toria em exercício;
m) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcioílagiento no País, e ata de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, q~ando a atividafüi,~ssim o exigir;
n) Certidão Negativa de Falência ou C~nqp.rdata, ~xpedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídic~;
o) Comprovação de aptidão paradese·gipe~~ude~tivipade pertinente e compatível em característic~s. quantidades e
prazos com o objeto da lii::itaçãu, sendn esta feit~ mediante a apresent~ção de atestada(s).fornei::ido(s) por
pessaa(s) jurídica(s)de direito público oü privado;
o.I} Nu caso de atestado emitida <por pessoa jurídiGa. de direHo pri'l/aqd, este d~verá ser apresentada com firma
devidamente reconhecida em cartório competente 04.acompanhadode·dacumento· de identidade do signatário para
confrontaçã.a da assinatura;
p) Declaração emitida pela lii::itante de que não passuFe1;rl seu quadro de pessoal, empregadas mennres de lB
(dezoito) anos em trabalho noturno; perigosouu .ins~lulJre e menores de IB (dezesseis) anos em qualquertrabaJho,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatórze}ar1bs, nas termas do inciso XXXlll, do Art. 7Q da Constituição
Federal;
q) ·oeclaraç ão emitida pela· licitante• dallda ciênciadequ e. tumpre. pie namentH<Qs.requisil@deJmg.ilitaçiãa.
12.2; Os Documentos que não tiverem prazo de val}idád~deélàrada nfrprópri!J·amriqmgn~tóWi.~~[lJels.~a·~armáquehãÍJ
conste previsão em legislação específica, deverão ter sidnemitidos há, no máxima. SO(n~~~nta)dras, cont?dosaté a
data da realização da licitação ou, se .egiitidns ppr prazo indete!'minado. conforme legislação dp órgão expedidor.
12~2.I. Ficam excluídas da vaUdadé de HO{naventa) dia:fOs atestados tépnii::os e comprovações dBTllscriçães.
12.3. Os documentos que nãfrpossuíremcampoprópria para anexação no sist~ma deverão ser inseridos no c:ampo
"OUTROS om:UMENTOS".

13.DDIJTRAs·u1SPDSICÕES
13.L Havendnrestrição quanta •. àregularidade fiscaletrpbqll"tistadàmicraempt~sft .daerT1ffiresa Ôff p~qu~n,~ parte ou
da cooperativa que se enquadre nps. termas da art. 34,dalelFederal n.º ltA88/2U07i será assegurada a prazo de 5
(cinco) dias úteis, cantadas da i::onvacaçãa do(a) pregoeira(a), para a regularização da(s) dacumenta(s), podenda tal
prazo ser prorrogado par igual período, conforme dispõe a Lei Complementar n.º 123/2008.
13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final da prazo estabelecida, implicará na
decadência da direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, senda facultado ao(a) pregaeira(a) convocar as licitantes
remanescentes. por ordem de classificação.
~

\j

14.0 oos CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
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
parâmetro, para tanto. o menor preço coletado, na sequência, ou a média de preços, sempre buscando alcançar a
maior vantajosidade.
14.1.1. Adisputa será realizada por lote., sendo os preços registrados em ata.
14.1.2. Aproposta final para o lote não poderá conter item com valor superior ao estimadp pela Administração, sob
pena de desclassificação, independentemente do valor total do lote, devendo o licitante, readeq~ar o valor do lote aos
valores constantesrm mapa de preços.
14.1.3. Na fase de lances. o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante daquele
Termo de Referência: Caso não seja realiwda aJase de lances, o licitante que cotou na propostaescrita o menor
preço deverá reduzi-lo a um val.orlgualou inferiorâllli1Tiite máximo doreforido Termo de Referênçia.
14.1.4. Se a proposta de menor preço nãa for. aceitável, ou, ainda, se à. licitante desatender às exigências
habilitatórias, o(a) pr.egoeiro(a)• examin9rá •. a. pra,pa~ia:~ubs~~Ernnte, verif.ica~d~su~ ~º. ~pati~flidade ·e . a h.abili.tação
do participante, na ordemde.dass.ificaçãu, e.assi!l'l S·ºcessivamente, até·aapuração de uma propostaqueªtenda a
este edital.
·
14J5; D lil::itante remanescente que esteja enquadp?dq p~ percentual est.pbelecido no art. 44, § 2t da lei
Complementar n;º 123/2008, no dia e hora. desigâadds> pelo(a) pregoeiro(a), será convocado na. ordem de
classificação, nu "chat de mensagemrr, para ofertar hava lànce inferior ao melhor lance registrada. para;na prazo
de 05 {cinco) minutos, utilizar~se da direito de preferência.
15. DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS:
15.LAs propostas se rãa desclassificadas quando apresentadas em condições ilegais, ca111qmissães, ou conflitos .com
as exigências deste edital.
15JL Com preços superiores dos ITENS/LOTES aBs constantes na Termo de Referência no prbc.~ssa em epígrafe,
após a fase de lanGesaucompsoy~9,~rnteinexe.qqí~eis.
15;2. A·desclassificaçãuserásemprefundamentadEFeregistradánu sfüfama;

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS EDA IMPUGNACÃD DO ATO CONVDCATáRm
16.1.·ns pedidasde.esclarecimentasrefererites aa prm::.e.ssq li~.itatório deverãh.,ªerCBnviadg§ao(a) . . p.regaeirà(a).··até 3
(três) dias úteis anteriores à data fixada para ab~rturadas• propàstas; exc~usivamént~· par meip· eletronicn, no
endereça licitacaa@!fariasbrita~ce..gav. br, informando o número deste pregªp na~isJerµ,acla,bUrmmpras.cam e a
órgão interessado.
18.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhadas, as interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e
nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pBssoa física) e disponibilizar as
informações para contato (endBreço completo, telefone e e-mail).
18.3. 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 a
presente edital. mediante petição par escrita. par meia eletrônica, através da plataforma na site
https://bllcampras.cam. ou pela e-mail licitacaaOOfariasbrita.ce.gav.br.
16.5. Acolhida a petição contra a ata i::anvocatória, a decisão será comunii::ada aos interessados.
16.6. As respostas aos pedidas de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal cama se dele fizessem
parte. vinculando a Administração e os licitantes.
16.7. Qualquer modifii::açãona Edital exige divulgação pelo mesmo instrumenta de publicaçêo em que se deu o texto
original. reabrindo-se aprazo inicialmente estabelei::ida. exi::eta quando. inquestianavelmenté;;a alteração não afetar
a formulação das propostas.
16.8. Não serão cunhei::idas as impugnações apresentadas fora da prazo legal e/ou subscritas por representante não
habilitado legalmente. exi::eto se tratar.de matáFia de>ordem pública.
16.8. Aimpugnação não possui ~feJta.~·uspensivp ~;c~p~rá ao(à) PregoeirP{ê) dei::idir sabre a me.ªrna no prazo de 2
(dois) dias úteis. contado da datade.recebirrmntadesta~
16.ID. Ai::olhida a impugnação eontra o edital. será designada nuva data para Elrealização datertame. exi::eta se a
alteração não afetar a formulaçãudas prapustas;

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.L OeGlarado o veni::edor. qualquerlii::itante pudJ~rá ~~ni!~~;tàr. de forma motivada. a intenção deinterparren~psa.
em i::ampo próprio dusistema, quando lhe será cancedi#o 9 ~razo de 3(três) dias para apresentaçã9 das ra~Q.es p9r
escrita, por·.· meia ·. . eletrônica, através da plataforma no site https/(~ll~arngr~.~·~~~·m õu pelo ·• e:-mail
licitacaaOOfariasbrita.ce.gav~hr; Os •. demais U~itantes ficam des.de. Ioga . • cuny1d~das a llP~ese.n]ar>.cantrarrazões
dentro de igual prazo, que i::ameçará a cantar a.partir da término du prazud.g :recurrente. sendPdhes assegurado
vista imediata dos autos.
17.2. Nãuserão.cnnhecidus os recursas intempestivas·•e/ausubscritos por representante)nãahabilitada IB,galmente
ou não identifii::ado nuprai::essu lii::itatáriupara respanderpela proponente.
17.3. Aausência de manifestação imediata e motivada dci licitante quanto à intenção de recorrer, nas ternias do
disposto nu item 17.1 deste edital.. importará na decadência desse direito e u(a) PregoBirõ{a) estará autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante dBclarada vencedor.
17;4 Oacolhimento de recurso importará nainvaliclaç~a apenas dos.atos insuscetf'IBis dB aproveitamento.
17.5.•···•A<dBclsãa em .urau • . dB• recµg~o ~erá q~füffitiM:9;;g···dgbrdar-se1ã. :cunhª~if1Jento,êg~J.iç. itª.nt~s;• nO.J~qdereço
eletrônico constante no subitem 2;2~ deste editab
18. DA ADJUDICACÃD EDA HDMDLDGACÃD
18.1. Aadjudicação dar-se-á pBlo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de rBcursos. Casa i::antrário, a
adjudicação ficará a c:argo da autoridade competente.
18.2. Ahomologação da licitação é de respansabilidadB da autoridade competente e só poderá ser realizada dBpois da .
adjudicação do objeto ao vencedor.
~

18.3. Na casa de interposição de recursa, senda a adjudicação da competência da titular da origem desta licitação,
dm::idido o rBcurso, BstB homologará ojulgamento do(a) pregoeiro(a) e adjudicará o objeto ao vencedor.
18.4. Dtitular da origem dBsta 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 mediantB fundamBntação
Bscrita.
18.5. O sistema gerará ata circupstam::iada, na qual estarãnregistradas..to.Qos .as atas da prm~edimenta e as
acarrêm:ias relevantes.

18. DAS SANÇÕES.ADMINISTRATIVAS
18.1 Olicitante que ensejar a retardam~nta da execução do certame, não mantiver a proposta. falhar ou fraudar na
execução do Contrato. comportar-sede modo i.flidâneo. fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação Bda ampla defesa, firrnrá im.pedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
dB até 5 {cinco) anos. enquanto perdurarem as motivos detBrminantes da pµnição ou até que sBja promovida a
reabilitação pBrante a própria autoridade que apfü:oua penalidªde, semprejuTiu das multas previstas no edital e no
termo de contrato e das demais.cominaçõeslegais.
18.Z.AGnntratada ficará, ainda, sujeita às sBguintes pe~~li~~~~~·.e~çaso de inexe~u.ção4ot~ldyparcialg~·/~~qtratQ,
erro de execução; execução imperfeita. mora de B3<ecução; inaâimplemento .contratual ou ·não veracida.de. das
informações prestadas. garantida a prévia defesa:
1- advertência, sanção de que trata o incisa 1da ark87, da Lei n.º 8.866/83. poderá ser aplicada nas seguintes
casos:
a) descumprimento das obrigações eresponsabiligades assuniidas.na licitação;··
b) outras ·ocorrências que possam acarretar•transtornos·· âp de~ªnvolyime~tP.,dµs s.er~j~.o~(g~'.C9ntratante, desd~
que. não caiba a aplicação de sanção mais grave. .•·• · ·
. ·....·. •.•· •· ·
· .·.· ·
L<
+
li - •multas (que poderão ser . recolhidas emqualq~erjagêHcia .·integrante da Rede ~trepªâadora de Rêc'.eit~.s
Municipais, par meia de Dm:umento deArre.Gadação .Municipal-DAM, a ser preenchido de acordo com instruções
fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) soHre ovalar contratualtotal do exercfciu. po{dia de atraso na prestação dos serviços ou
indisponibilidade do mesmo, limitada afü% dum~sn:iovalor:
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual tatatdu axercícia, porinfração a qualquer cláusula nu condição
da contrato, não.especificada.nasdemaisalíneas deste im:i~o>apBcadaemdobro na reip.cJ~Mcia;
e) de5% (cinco por eento)do valor contratual total da e~ereício.pelarecusaem ~orrigirqu9lqm:ir serviçorejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 {cinco) dias que se . segtrirem à data da
comunicação formal da rejeição;
Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de i::ontratar com o Município de Farias Brito,
por prazo não superior a 2 (dois) anos:
IV - declaração de inidaneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que sBja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a

~

penalidade. depois do ressarcimento à Administração pelas prejuízos resultantes e depois de decorrida a prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
18.3 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 18.2 supra e IO (dez) dias
corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.
18.4 Ovalor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Tesuurn Municipal nn . prazn de 5 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão da recurso. Se o valor da multa não for pago. ou depositadp. será automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insúfiçiência de crédito da
Contratada. a valor devido será cabrada administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa dOMunicípio e cobrado
mediante processo de execuçãofiscal. comosencargos correspondentes.
18.5 As sanções. previstas nos inc.isas llLe IV do item 18.2 supra. poderão ser aplicadas às empresás que. em razão
do contrato objeto desta licitação:
1- praticarem atos ilícitos. visallda frustrar as ohjetivn~ .da lici!ação;
li - demonstrarem não possuir idoneidade para cohtratar cgrll a Adn1inistraçãll Pública. em virtude de atas ilícitos
pratit:ados;
Ili - sofrerem condenação definitiva por praticarem. ppgR]eias dulosus. fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributas.
18BAs sanções previstas nos incisos 1. Ili e IVdo item18.2süpra poderão seraplicadas juntamente com a du.inuisa li
do mesmo item.facultada a defesa prévia do interessado nq ~espectivo processo. no prazo de 5 (cinco) dias Qte,ls.
18.7 A• Jicitanteadj4Qiq~tári.9)~ue §ertc.usar . . injustifit:à~árnen!e, em firmar º . ~.~nt.rat~. de,ntsg~.~pr~tº ·dêS(clncu~
dias úteis a cantar da notificação que lhe será encaminhada, e,stará sujeita àmultade 5%.tcincBpur çento) do valor
totaladjudicado. sem prejuízo das demáis penalidades capfVeis, par caracterizar ~esçull'lprlmentototâl da obrigação
assumida.
18.8 As sanções previstas no .item.18.7 supra nãu se apli?am às demais licitantes tjüe;.fl~es~rde pão vemrndorasl
venham a ser convocadas para celebrar.em oJermo de Contrato, de acordo com este edital. e. no prazo.de.48h
comunicarem seu desinteresse.

20. DA GDNTRATACÃD
20.l ..·.A.adjudicatária terá o prazo de .5.{cinco). di9s qtei~.pa~tados. aparti~ da .convocação. para a assin~.~urado
contr.ata.. Este. prazo . poderá ser·.··.·prorrogado gll]a yez •. • pprigual.··.P.erfodo. desde que ...solicitado durante.o seu
transcurso e, ainda assirr1. se devidamente justificado e ape,itu~
20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condiçãês de, fiabilitáç~I] 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 habilitatários e feita a negociação, assinar o contrato.
/
20.4. Aforma de pagamento. prazo contratual. reajuste. recebimento e demais condições aplicáveis à contrataq<
. . ãL
estão definidas no Anexo V- Minuta do Contrato. parte deste edital.
,,/! ·
j

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Esta licitação não importa nacassariamanta am contratação, podando a autoridada compatanta ravogá-la por
razõas da intarassa público, anulá-la por ilagalidada da ofício ou par pravrn::ação da tarceiros, madianta dacisãa
davidamanta fundamantada, sam quaisquer raclamaçõas ou diraitos à indanização ou raambolso.
21.2. Éfacultada ao(a) prego~iro{a)ouàautaridade superior; em qUalqt:ter<fase.gª.IJçiJ9ção, a promoção de diligência
destinada a esclaracar ou a camplamentar a instrução do processo licitatário, vedádª a inclusão posterior da
documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na documentação de habilitação.
21.3. Ddescumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) pregoeiro(a) ou [] gão atendimento às
solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou l~ABILITAÇÃO.
21.4. Toda a documentação fará P.~rte dos auto~ ~nãg.~erá devolvida ao licitante, ainda que se trate de originais.
21.5. Na contagem dos prazos estah~lecid~s nHsmn ~9It;~I excluir-se-ão, o~ ?i~s de início e inclu,.ir~se.-ão os dias de
ve.ncimento. Us. prazos estabelecidos neste edital ªªiniciam e s.e veac~m 1 somente em dia de! expediente na
PrafeituraMunh::ipalde Farias Brita.
21.S. Os· licitantes são respansáveis .·pela•fidelidáde·e Jªgifimiclade ··das ·informa~ãês·· e das·· docgmentos apre~entªdos
em qualquarfase da licitação.
21.7. Odesatendimento de exigêm:ias formais não esS:enciais não implicará na. . .afastamento do<licitante, desde que
seja possívela aferição da sua qualificação e a exata 1:rhmpreênsão da sua propasta.
21.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em ariginal ou por qualquer processo de reprografia
autenticada por cartório competente. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet só será aceita após
a confirmação de sua autenticidade.
21.8. Caberá ao licitante acompanhar as operações no .sisternaeletrânico.• ficanpurespon~.ªv~lp,el~·ânus decorrente
da perda de negºpios diante da inobservância de q~~i.~q~er ~~n8:agens emitidas:p~lp~;i?:l• . . ,,~~qHsu,:~descqr,~~ão.
21.IO..Todas e quaisquer ºH[Ilunicações com o(a) prewo~iro(a) deyerão se dar por esnri.~~'.:ç.p~:o .9~vida.ppafaculp
com sede na Comissão Permanente de Lic:itaçãa, via e-mail institucional licitacaa@fariasbrita~ce.gav.br, nu no
próprio chat da plataforma do site https://bllcampras.cam "salavirt.ual" onde estará acontecendo o certaíllê.
21.11 .. Fica·terminantement~proihido. au(a) pregoeirn(a) prestar·.qyaisqueri~fP:];~·ações . êobrê o pregã~.Jã.publicado
e/ ou em andamento. sob qualquer hi.pótese ou. pre.texto us(lndo telgfoniafixa uu móvel. como forma de garantir a
lisura do certame.
21 . 12.••0.s• ·c·aso.s ·PJ11•i.s.~•.a.s. •.s.e•.rã.º•·•r esolvidos ·p.el.~··(~~··. PF~g~~iriJ(ª},i90~.·.·~.e;rn10.ê•••·t1a.··rH~i~Jªç ~·P•.·••P~·:r.Ug.7nt.e . .•. . . • · •.· . •· •· . . .•·. .
21J3. As normas quedisciplinameste. pregãu serãu~ernpp@:in~erpretadas HiqJJ~~gp.·dflªIJ1PJip,;ãa da di~put?.
2t.14. Aapresentação. por parte.dgs licitantes, de DEELARAÇ~O FALSA relati~a ao CtJfl1P[in:ie.nto 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 123/2008,
independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização penal, com fundamento no art. 288 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, diante da ausência de assinatura. desclassificada a proposta ou
inabilitada a empresa, conforme a fase em que a declaração deva ser apresentada.
21.16. Oforo 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 deReferência (Orçamento Básico)
ANEXO li - Proposta de Preços
ANEXO Ili - Modelo de Dei::laração RelativaauTrabalho de Empregado Menor
ANEXO IV - Modelo de Dei::laraçãn deCumprimenta das Requisitos de habjJitaçã,o
ANEXO V- Minuta da Contrato
Farias Brito/CEr14.d~.maio d~2022.

Tiago. de Araujo Leite
Pregoeiro Oficial
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem destinados
ao atendimento das necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do Município de
Farias Brito/CE.

2 . JUSTIFICATIVAS
2 .. 1 .. CONTRATAÇÃO
2 .. 1. Objetivando proporcionar a regular execução das partidas de futebol durante a
realização de diversos campeonatos de futebol, eventos que conta com a participação de
desportistas de todo o município e proporcionam opção de lazer e diversã-o para a
comunidade em geral.
2.2. LOTE ÚNICO
2 .. 2.1 . Quanto à composição do lote, temos que os itens foram unificados em "LOTE" em virtude
dos mesmos guardarem compatibilidade entre si 1 ou seja1 estão unificados pela semelhança 1 são
similares e específicos, observando-se, inclusive as regras mercadológicas para a prestação dos
serviços, de modo a não prejudicar a concorrência entre os participantes, mantendo a
competitividade necessária à disputa.
2 .. 2 .. 3. No objeto em tela, caso fosse adotado o critério de julgamento por item, ou em vários
lotes, poderia se gerar um número grande de vencedores para o atendimento de um mesmo
objeto, o que dificuttaria a coordenação das atividades. Desta feita, optamos peto critério de
julgamento "Menor Preço por Lote,,, contudo, ressaltando que o valor global do lote depende
diretamente dos valores unitários de cada item explícito na proposta de preços, atendendo, desta
forma, as necessidades da Administração e ao interesse público.
2 .. 2.2. No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contratar a proposta mais
vantajosa1 indMdualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a Administração Pública e
encarece o contrato final, uma vez que os licitantes possuirão uma margem de negociação bem
maior por estarem comercializando uma maior parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na
unificação em lote do objeto em tela, há um grande ganho para a Administração na economia de
escala, tendo em vista que implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa
redução de preços a serem pagos pela Administração.
3 .. DESCRIÇÃO DO VEÍCULO E ORÇAMENTO BÁSICO:
3 .. 1. A empresa a ser contratada, deverá executar os serviços conforme descrição na planilha
abaixo:

1Item1
1

1

1Unid., Qtde. [u!:-.:w1 Valor Total

1

·~~~~~~~~~~-LO_~_E_0_1~--S_ER_V_I~O_S_D_E_A_RB~IT~RA~G_E_M~r--~-,-~~~~-~~-_jl

lo1

l

Especificação

Prestação de serviços de arbitragem de partidas de futebol de campq
02 gandula$erviçol 300
!e 02 maqueiros.
1
1

r- 01 árbitro principal, 02 assistentes, 01 árbitro reserva,

295,0

88.500 0q
~/
1

1

~
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1

100,00

Total:

3.2. Conforme ex1genc1a legal, o Município de Farias Brito realizou pesquisas de preços de
mercado e estimativa de custos junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizandose como base tegat a instrução Nonnativa no 73, de 05 de Agosto de 2020.
3.3. O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro
mil e quinhentos reais). Foi utilizado corno metodologia para obtenção do preço estimado para
a futura contratação o menor dos valores obtidos nas pesquisas de preços, conforme Art. 6º da
supracitada instrução.

4 .. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços serão prestados no Município de Farias Brito/CE;
4.2. A contratada será responsável pela execução dos serviços em partidas de futebol de campo e
futebol de salão durante os mais diversos campeonatos que serão realizados;
4.3. Os campeonatos ocorrerão na zona urbana e na zona rural do Município;
4.4. Os serviços serão executados nos recais e horários estaberecidos pera contratante;
4.5. Serão de total responsabilidade da contratada todas as despesas com os profissionais
utilizados tais como deslocamento, alimentação, hospedagem, ou quaisquer outras necessárias
para a execução dos serviços.
S.. OJUGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro
Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório.
6 .. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
6 .. 1. O futuro Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou

enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da vigência do mesmo.
7. DO PAGAMENTO
7 .. 1.. Os pagamentos serão efetuados pela Administração, mensalmente, obedecidas as
requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e
certificado peta setor competente ttmrtando-se o desembotso máxtmo em conformrdade com a
disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta)
dias.
7 .. 2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.

8 . . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA_
8 .. 1. As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as discriminadas na Minuta Contratual, parte
integrante do Edital, independente de sua transcrição.

1·j

e;

1;.. ;:)
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9 .. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9 .. 1. As obrigações da COi'\I r RATANTE são as discriminadas na Minuta Contratuat, parte integrante
do Edital, independente de sua transcrição.

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2022.

Uly Sammy Feitosa de Morae
Ordenadora de Despesas do Fundo Geral
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ANEXO li
PROPOSTA DE PREÇIJS
Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os do
Decreto nº to.02412019 e das Leis nº to.520/2002 e 8.BSB/1993, bem como às cláusulas e condições da
modalidade Pregão Eletrônica nli 2D22Jl5J3J.
Om:laramosainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitaçârlpreliminar, não ocorreu
fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, caso
sejamos vencedor(es) da presente Lii::itaçã11
Dbieto: Gi:mtrataçãrr de empresa esµeciaHzada para prestaçãn de serviços de arb~tragem desUnados
ao atendim.ento das necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do Município de Farias Brita/CE,
conforme especificações apresentadas abaixo.
1

j···· ..

ltem .• /

1
1

Especificação

LOTE m- SERVIÇDS DE ARBITRAGEM

Proponente: ............. ;..... '..;.u.r.;u.~............................
m••·
Endereço: .................... ;......... ;................................................ ;....................... .
CNPJ: ........ :;:.. ......................... ;;...... .
Data da Ahertüra: .............................. ;.............
Horáf'in de Abertura: ...................... ;.......... ;.. ;.
w

..................... ;;,,,. ......

Prazo•.de••·.Entrega:····Unnfa.rme•.• Edital•.e·· .•G.ontra.to.
Validadeda.Prupusta:·SO (sessenta}dias.
Data: ..................................................... .

~~~·········

...........................
Assinatura do Proponente

.

!

Umd. l Otde.

1
j

Valor
··

Unitária

1

1

Valnr.Tôtal
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ANEXO Ili
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
(NOMINA EHUAUFICAffFORNECEOORJ, DECLARA, para as devidosJins de direito, especialmente
para fins de prova em. processo licitatório, Pregão Eletrônico n.11 2022.05.13.1, junto ao Município de Farias
Brito/CE, que não possui em seu quadro de pessoal, empregadas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturna,
perigoso ou insalubre e menores de 1E (dezesseis) anos em qualquer trabalha, salvo na condição de aprendiz a partir
de 14 (quatorze) anos, nos termos do ineisoXXXHLdo Art. 7º da Constituição Federal.
Pelo que, por seraêxpressãrrdaverdade, firma a pr~sente, sob as penas da Lei.

••••••••• ••••~•••••••••••••••••·"'-'•'•••·••"•••·••••.i-ll•a-a•11·,..,.,.,, •• _..,,111a••••••

DECLARANTE
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ANEXDIV
MDDELD DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
(NOMINA f.UUALIFIGA O< FORNECEUORJ, DECLARA. pára ns devidos fins de direita, especialmente
para fins de prova en1 processa licitatória, Pregão Eletrônica n.!! 2022.05.13.1, junto ao Município de Farias
Brito/CE, que cumpre integralmente os requisitos para sua habilitação, conforme prescreve tiinciso VIL do artigo 4º.
da Lei n. ºl0.520 de17 de Julho de 2002, estanda ciente das penalidades aplicáveis nas casos de descumprimento.
Pelo que, purseraexpressãádáverdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Cidade/Estada, .•.•.•......... ;;.... ;.. ,., .................... .
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.D ...........................
8rrntratcr dé ptffftaçãrr de se'Mftçrrn hrrmrdrr entre cr Murrraf~tcr de fartas
Brita/GE, através do(a) Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, e
............................................., para ofim que nele se declara.

OMunicípio de Farias Brito,Istadodo Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito nn CNPJ/MF sob o
n.º 07.585.572/000!-00, através.do(aJSecretaria.de Cultura, Esporte e Juventude. neste ato representado pelo(a)
......................................................, ofo) Sr(a): ......................................... .,........... , inscrito(a) no CPF n.º
....................................................... ap.enas..· · · •rlen9~in~da .· de··• .· FIINTRAT~NTE, e dll autro
lado
•••••• ;; .............. ; .............. , •• ; ................:u........ ,. estabelecida .na ............................................................................................ , ..inscrita . no
G~PJ snn ª no "'""""~'""~"•«<<;.,..,,,~«~«<r na~tif afü reµre-santàda jlnr .
lnsr.ritn(afd{!,•.• UPf nº
apenas denominada{ o) de CDNTRATADA(D),resulvem firmar a presente Contrata, tendoerrrvista
o resultado da Licitação na.modalidade PRE.GÃD ELEI~ÔNICU. n!I 2022.D5J3J, tudo de acordo com as normas
geraisdalei nº 8.BSS/83, e suas alterj3ções posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes.
•n•<Mmn<mu<cnm••umr<«mr«««•rn-•(

............... i ................... ,

~tÁllSUlA PRiMEt~A ~nnFUNDAMENTil LEGAL
1J -·Processa de Licitação na mndalldade ~REGÃB ELETRÔNICO 11º 20ZZ,U5.13.t de

acordo com a~ Leis Federais l1"
10.520/2002 e 8.BSS/83, devidamente homologado pelo(a) ..................... ~.'.~...... ~ ...,o(al Sr. (a) ...... "'. ...... ~ ......,"'................ ,......... ..
CLÁUSULA··SEGUNDA ... UOUBJETD
2J ...·o . presente···ln8:trümento:tempnr ahjetoa uontrataçãn•.daempresa especializada para prestação de . serviços.de
arbitragem . destinado~.·.ªº ate~dirnento das necessidades da Ser:retaria de Cultura, Esporte :.Juventudedo. Município
de Farias Brito/CE, conformeesp.ecHiuaçães}.canstantes na Anexo l da Edital Cnnvocatárin, nas quais a Ca.ntratada
sagrou-sevencedora. na forma discriminada noquadro abaixo:

c·LAUSULATERCEIRA··.-•nA·• F.D.RMA··DE···EXECUÇÃD···oas··.sE.RVIÇDS
3.1- ACONTRATADA seobriga a executar as serviços na regime de execuçãffindiretà;
CLÁUSULA IIUAIITA ... nu PREÇil, [JAS CIJNUiÇÜES [Jf i1AGAMENTil, D1J REAJUSTAMENTU Eon REBmllfBRm
ECDNÔMIC:D-FINANCEIRD
4.1- Oobjeto contratual tem a valor global estimado de R$ ................................
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4.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta} dias,, contados a partir da data final da período
de adimplementa da prestação das serviços abjeta da presente Contrata, mediante apresentação dos documentas
hábeis de cobrança junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Farias Brito.
4.3 - Os pagamentos serão efetuadas através de transferência bancária.
4.4 - AContratante se reserva na direito de cancelar a presente Pregão Eletrônico, no todo ou em parte, de acordo
cum as crrndrçfies estahetecrdas m:l teyrstaçãn µert!rrerrte, assrm tamu reduzrr uu aumentar resµertadrrs as Umites de

25% (vinte e cinco por cento), sem que caiba ao Contratado o direito de reclamação ou indenização.
4.5 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratado e a
retribuição da Administração para a justa remuneração das serviços, desde que abjetivandn a manutenção da
equilíbrio econômico-financeiro inicialdn contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis,
porém, de consequências incalculávefs,retardadorespu impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em casa de
força maior, casa fortuito ou fato tlo príncipe, configurando álea econô~i.ca extraordinária e extracontratual, nos
termos do art 85, inciso IL alínea d''; da Lei .federal nº 8.6BS/H3, idevendo ser formali.zada através de ato
administrativa.
11

ClÁUSULADUINTA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1.- Oprese~te Cofltrato terávigêm~ia até 31/12/2022,ácuntarâa data de s4a assinatura, ou enquanto dei::Orrer a
prestação dos serviços dentro da vigência do mesmo.
CtÁUSütA SEXTA-nDSRECtlRSOS
MENTÁRHJS
6.l ···As. despesas deste Contrato .currerãoJ1ur. canta•. de . ··.·recursos oriundos/do Tesouro Müni.cipa[\previstos nas
seguintes dotações orçamentárias:

CLAUSULA· SÉTIMA.-DAS DBRIGAÇâESDAI!DNTRATANTE
7.1-A.Contratante obriga--sea:
7.2-.Exigir da Contratado ufietcumprimento doEditaL Termo de ReferênciaieContrato, bem como zeli1 na prestação
das serviços e a cumprimento dus prazos.
1.3~HejefütP, rra trrd& rm em f}ttF't~,as.serv~ç&sreati.zadasemdesaEardri>Eilff} uTerma de RefarêtlEta;
7.4 • -•• Proporcionar··to.da•s.•··as··.·çundiç.õ.es ·.~ecessári.as•·.ao.ho.m· • andamento •·da.··••prestação . .dos .• . ~•.erviços.. .·c.onfrat·ado~.
7.5·-Notificar,P.or escritu,.àcun.tratada,m1orrência de eventuais imperfeições no .cur.so de· execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção.
7.6 - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumenta.
CLÁUSULA DITAVA - DAS DBRIGAÇÕES"DA CONTRATADA
B.1- AContratada obriga-se a:
B.2 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, tod~s
condições de habilitação e qualificação exi[lidas na licitação.
~
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8.3 - Cumprir fielmente a objeto da presente instrumenta. seguindo a legislação vigente.
B.4 - Manter um preposto à disposição da Contratante, munida de sistema de comunicação que permita sua

localização imediata para atendimento fora do horário estabelecido, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
8.5 - Repassar à Contratante eventuais vantagens concedidas pelas companhias terrestres e aéreas, tais como
promoções, cortesias e demais vantagens.
8.6 - Prestar as:m:s:scrramerrtu para deftrrrçãir fürmethrrr ruterrn, hrrrãrtrr e frgquêm::ta dff vurrs {µarttcta/dmgcrdaJ,
conexões etarifas promocionais.
8.7 - Providenciar ofornecimento de passagens e embarque de passageiras fora do expediente administrativo de
trabalha, im:luindosábados, domingos e feriados.
B.B - Promover reembolso de passagens não utilizadas pela Contratante, mediante solicitação· feita por meio de
documento oficial, na prazo máximD de. 3U (trinta} dias, a cantar da recebimento do referida documento, com
emissão de ordémde crédito a favor dál1ontratante.
B.S - Arcar com eventuais prejüízos causadas à Contratante e/o.u. ai terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida por seus emppegadosou prepnstos na execução dos se~viços.

BJll .. Uuandn snfü~~tadn ns sBrviçns, ohjetn. destB c~mtratn, a Cmitratada deverá sfünfJrB huscar e ind~cé!-riusfolh~te.s
terrestres e aéreos de menor preço que atendam às necessidades daCnntratante.
8.11 .- As tarifas praticadasserão aquelas adotadas pelas cmnptinhias terrestres e aéreas, inclusive quantfr às
tarifas promocionais.
8.12 - Responder por todos os ônus referente aos serviços ara contratados, desde os salários do pessoal nefês
empregados, comota111bémosencargos.trabathistas, previdem:iários, fiscais e.comerciais, que venham illciâir sobre
opresente contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PROIBIÇÕES

S.1 - Não será admitida a subcontratação soh· qualquer pretexta ou aleyação, devendll Oi.Contrato ser executado
diretamente pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DU INADIMPLEMENTO
10.1 ~O Inadimplemento das obrigações previstas.no presente Contrato, ou ·•·a ocarrênda de quaisquer dassituações
descrttasrttrArt. 78, da let 8.BSB/H&, e suas rlem~i~ t}~taeaçfies, seráetrmurrteadn pe~a parte pre}ufüe~da àautra,
mediante notificação por escrito, entreguediretament.enu por via .Postai. com aviso derecehimento ..·afim de que
sejaprovidenciadaaregularizaçãnnn.praznde 05 (cincn) dias úteis.
10.2 - Anão regularização poderá ensejar; a critério da parte prejudicada, a.rescisã11do>iGohtratn, sem prejuízo de
outras sanções, bem como no caso de não pagamento, a suspensão da prestação dos serviços pela CONTRATADA até
a sua normaifzação
10.3 - A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o vínculo contratual,
estará sujeita às seguintes sanções:
~,,,,__..
10.3.1- advertência;
'"
10.3.2 .. suspensão temporária do direita de participar de licitação;

3G
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10.3.3 - impedimento de contratar com a Administração;
10.3.4 .. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 .. ACONTRATADA pagará à CONTRATANTE a título de multa pelo não cumprimento do estabelecido no presente
Crrntrata, m::urrendrr as segurntes sitm:J~ã'es~
11.2 .. Atraso injustificado na execução das serviços, causando, consequentemente atraso nos prazos, multa
correspondente a 3%{três por cento), calculada sabre o montante total da contratação.
11.3 .. lnexecução total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa correspondente a IU% (dez por cento),
calculada sobre a montante total da contratação.
11.3.1 .. Caso ocorra qualquer umadassituações descritas no sub-item anterior, aCONTRATANTE fica desobrigada do
pagamentoda(s) parcela(s) restante(s),. independentemente da multa pelaimNTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA .. DA RESCISÃD
l2.l H nãn cumµr~numt1J das d~srmfü~fie-s. es~etlficadas m~sta Grmlratll impHcará autnmafoamente ·em que.hra de
Contráto, ensejando>rescisão administrativa prevista no art. 77da Lei•Federal B.SBS/93, reconhecidas desdéjá os
Direi.tos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas .em Lei ou Regulamento dispostas no
presente Instrumento.
12.2 - Opresente contrato 8 rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou Extr8judiciat
nos casos de:
12.2.1 -Omissão de pagamentu.pelaCUNTRATANTE:
12.2.2'" Inadimplência de qualquer de suas cláusutaàpnr qualquer uma dás partes;
12.2.3 .. Acerto em comum acorda par iniciativa de uma das partes, mediàntea\fiso por e~erito cmn 30 (trilltà)diaS
deantecedêncfa •.. semfinus para.ambasas. partes;
12.2.4 .. No casa de não cumprimentu.de~uaJquer das cláusulas deste contrata, a parte que se sentir. prejudicada
poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no
subite111 anterior.
m

ClÃUSULA DÉCIMA TERCEIRA ~.DAAUERAÇÃUEDRTRAlUAl
t3.t ;Uuaisquer·•·alterações que venham. a .ocorrer na execuçãn doS .serviç[Js serão E?fetuadas medíante Termo
Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA DUARTA - DA PUBLICAÇÃO
f4.f - Este Contrato deverá ser pubficaáo por afixação em focaf de costume até o 5° (quinto) dia útií do mês
subsequente ao de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - nas ANEXOS

