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A PREFEITLJRA MUNICIPAL DE ABAIARA sito a Rua Expedito Oliveira Das Neves, n° 70, Centro, 
Abaiara/CE par intermedio do Pregoeiro e Membros da equipe de apoio designados pela Portaria n° 
0401060/202.1, de 04 de Janeiro de 2021, torna publico, para conhecimento dos interessados, que no dia e 
hara abaixo indicados sera realizada licitacao na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR 
PRECO que sera regida pela Lei Federal n°. 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006, Decreto Federal n° 10.024, de 20/09/2019, e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de 
21/06/1993, 'alem das demais disposicoes legais aplicaveis. A presente licitacao sera no site 
https://bllcompras.com/ 

2a Parte: DAS CLAUSULAS EDIT ALiCIAS 

1.0 DO OBJETO 
1.1 Aquisigao de kits rnamae bebe destinados as familias em estado de vulnerabilidade social, junta a 
Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do Municipio de Abaiara/CE, conforme anexos, partes integrantes 
deste edital. 

2.0 DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZACAO. 
2.1. O edital esta disponlvel gratuitamente nos sitios: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes; e bllcompras.com. 
2.2. 0 certame sera realizado no endereco eletronico: 
bllcompras.com. 

3.0. DAS DAT AS E HORARIOS DO CERT AME 
3.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01 de Junho de 2021 as 08:00 horas. 
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 de Junho de 2021, as 08:00 horas. 
3.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRE�OS: 15 de Junho de 2021, as 08:30 horas. 
3.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo utilizadas pelo sistema sera observado o 
horario de Brasilia/OF. 
3.5_. Na hip6tese de. nae haver expediente au ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao 
do certame na data prevista, a sessao sera remarcada, para no minima 48h (quarenta e oito horas) a contar 
da respectiva data. 

4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSAVEL PELA LICIT AC.AO 
4.1. A Prefeitura Municipal de Abaiara/CE esta localizada na Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70 - Centro 
-Abaiara/CE, CEP. 63.010-000, telefone: (88) 98136-6099. 

5.0 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 
5.1. A despesa decorrente desta licitacao correra a conta das Dotacoes Orcarnentarlas constantes no quadro 
a baixo: ' 

3.3.90.32.00 
Elemento de Despesa 

I 
I Projeto/Atividade 

08.243.0057.2.055.0000 09 I 02 I 
Orgao I Unid. Ore, I 
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6.0 DA PARTICIPAC.AO, DO CREDENCIAMENTO EDA DECLARAC.AO 
6.1. Os interessados em participar deste certame deverao estar 
bllcompras.com. 
6.1.1. As regras para credenciamento estarao disponiveis no sifio eletronico constante no subitem 2.2. deste 
edital. 
6.1.2. Qualquer duvlda em relacao ao acesso no sistema operacional (bllcompras.com) podera ser 
esclarecida atraves de uma empresa associada ou pelo telefone (41) 3097-4600, ou ainda atraves da Balsa 
de Licitacoes do Brasil, pelo e-mail: contato@bllcompras.com. 
6.2. Poderao participar desta licitacao empresas sob a denomlnacao de sociedades ernpresarias (sociedades 
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por acoes, anonirna e limitada) e de sociedades 
simples, associacoes, fundacoes e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais, 
cadastrados ou nae no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, e que satisfacarn a 
todas as condicoes da leqislacao em vigor e deste edital. 
6.3. A licitante que participar desta licitacao com suas condicoes de habilitacao vinculadas ao documento 
Certificado de Registro Cadastral, obriga-se, ap6s a ernissao do CRC, a declarar sob as penalidades da lei, a 
superveniencia de fato impeditivo de sua habilitacao. 
6.4. Podera participar desta licitacao toda e qualquer pessoa flsica e juridica idonea cuja natureza seja 
compativel com o objeto licitado. 
6.5. Sera garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e as 
cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, como criteria de 
desempate, preferencia de contratacao, o previsto na Lei Complementar n° 123/2006, em seu Capitulo V - 
DO ACESSO AOS MERCADOS I DAS AQUISl�OES PUBLICAS. 
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverao declarar no Sistema 
bllcompras.com o exercicio da preferencia prevista na Lei Complementar n° 123/2006. 
6.7. A parficipacao implica a aceitacao integral dos termos deste edital. 
6.7.1. E vedada a participacao de pessoa fisica e juridica nos seguintes casos: 
6.7.2. Sob a forma de cons6rcio, qualquer que seja sua constituicao: 
6.7.3. Que tenham em comum um ou mais s6cios cotistas e/ou prepostos com procuracao: 
6.7.4. Que estejam em estado de insolvencia civil, sob processo de falencia, concordata, recuperacao judicial 
ou exirejudicial, dissolucao, fusao, cisao, incorporacao e 1.iquidac;ao; 
6.7.5. lmpedidas de licitar e, confratar com a Administrac;ao;: . . . . .: 
6.7.6.' Suspensas temporariamente· de. participar de 'licitacao e impedidas de contratar com a Adrninisfracao: 
6.7.7. beclaradas inidoneas pela Adrninistracao Publics, enquanto perdurarem os motives determinantes 
desta condicao: 
6.7.8. Servidor publico ou empresas cujos dirigentes, gerentes, s6cios ou componentes de seu quadro tecnico 
sejam funcionarios ou empregados publicos da Administracao Publica Municipal Direta ou lndireta; 
6.7.9. Estrangeiras nae autorizadas a comercializar no pals; 
6.7.10. Empresas cujo estatuto ou contrato social nao inclua o objeto desta ucitecao. 

7.0. DA FORMA DE APRESENTAC.AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAC.AO 
7 .1. Os licitantes deverao encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do sistema da Bois a de ucitacoes do 
Brasil, no sitio eletronico www.bllcompras.com, os documentos de habfitacao exigidos neste Edita!. 
7 .1.1. Com relacao a proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada na plataforma, com a descricao do 
objeto ofertado e seus respectivos precos, ate a data e o horario estabelecidos par abertura da sessao 
publica, nao sendo necessario o envio/anexacao da proposta inicial como arquivo digitali ado em anexo. 
7 .1.2. Ao cadastrar a proposta no sistema, o licitante devera preencher a "Descricao talhada do Objeto 
Ofertado", devendo constar os dados necessaries ao exame de adequabilidade da p� pasta com o objeto 
licitado. 
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7.2. O cadastramento da proposta inicial, bem como o envio dos documentos de habilitacao \'�,g.i�os neste •.. :l< I 
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha, obtidas junto a Bolsa de Licita95'eef,a'@q:;�{�J\1;}2}.,_. 
(bllcompras.com). 
7.3. Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverao encaminhar a docurnentacao de habilitacao, ainda 
que haja alguma restricao de regularidade fiscal cu trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1 °, da Lei 
Complementer n° 123/2006. · ' .. · · · · · ' 
7.4. No campo "lntorrnacoes adicionais", devera constar necessariamente o seguinte: 
a) lndicacao do lote e especflcacao do objeto licitado com todos seus itens, de acordo com o disposto no 
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA deste Edital, devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto; 
b) Pre90 global do lote cotado em algarismos; 
c) Prazo de validade da proposta, que nae podera ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
7.5. O licitante devera informar a condicao de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que 
fazjus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou cooperativa de que trata o artigo 
34 da Lein° 11.488, de 2007, no ato do encaminhamento da proposta e da docurnentacao de habilitacao, por 
interrnedio de funcionalidade disponivel no sistema eletronico bllcompras.com. 
7.6. lncurnbira ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletr6nico durante a sessao publics do 
Preqao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de neg6cios, diante da inobservancia de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao da parte do pr6prio licitante. 
7.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitacao, por eles 
apresentados, ate a abertura da sessao publica . . 
7 .8: t-;iafr sera estabelecida nessa etapa do certame.ordem de classiticacao entre as propostas apresentadas, 
O que somente ocorrera ap6s a realizacao dos procedimentos de neqociacao e julgamento das propostas. 
7.9. Sera vedada a identiticacao do licitante. 
7.10. Os documentos que compoern a proposta e a hsbilitacao do licitante melhor classificado somente serao 
disponibilizados para avaliacao do Pregoeiro e para acesso publico ap6s o encerramento do envio de lances. 
7.11. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, 
trabalhistas, tributaries, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos. bensprestacao de services. 
7 .12. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva 
responsabilidade do licitante, nae lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao sob aleqacao de erro, 
omissao OU qualquer oufro pretexto. . . . 
7.13: A nae apresentacao dos documentos de habilitacao exigidos neste edital, exclusivamente par meio do 
sistema eletr6nico (bllcompras.com), ate a data e horario estabelecidos para abertura da sessao publica, 
acarretara na inabilitacao/desclassiticacao do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim 
sucessivamente, observada a ordem de classificacao. 

8.0. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1. Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fara as devidas verificacoes, avaliando a aceitabilidade das 
mesmas. Caso ocorra alguma desclassiflcacao, devera ser fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real par todos os participantes. 
8.2. Os precos deverao ser expresses em reais, com ate 2 (duas) casas decimais em seus valores globais e 
unitarios, inclusive em propostas de adequacao, quando for o caso. 
8.3. 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a) e somente estas 
participarao da etapa de lances. 
8.4. Na elaboracao da proposta, o preco cotado podera ultrapassar o limite maxirno di criminado Anexo I - 
TERMO DE REFERENCIA presente nos autos do processo em epigrafe; entretanto, a fase de lances, o 
lance final devera atingir preco igual ou inferior ao limite maxima constante no Termo d Referenda caso o 
lote cotado seja composto de itens, o preco unitario do item devera ser igual ou inferi aquele lirnite. Caso 
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nae seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta escrita o menor preco dev�r:��quzi-lo a o;/1 1 

um valor igual ou inferior ao limite maxima do referido no Termo de Referenda. '...'-..,.(:'F?/"' U\. p-.v' 
8.5. Serao desclassificadas as propostas que: 
8.5.1 - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que forem omissas, 
vagas ou que apresentarem irregularidades insanaveis ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; que se 
oponham a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos trlbutarios: ou que 
contenha precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, precos unitarios simb61icos, precos irris6rios ou 
com valor zero e ainda, precos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; ou que contenha 
ldenflficacao do licitante. 
8.5.2 - Que ap6s a fase de lances ou negociacao, quando houver, permanecerem com seus precos unitarios 
e total dos itens superiores aos precos no Anexo I (Termo de Referenda). 
8.6. 0 sistema disponibilizera campo pr6prio para troca de mensagens entre o Preqoeiro e os licitantes. 

9.0. DA ETAPA DE LANCES 
9.1. O(A) pregoeiro(a) dara inicio a etapa competitiva no horario previsto no subitem 3.3, quando, entao, os 
licitantes poderao encaminhar lances que deverao ser apresentados exclusivamente par meio do sistema 
eletronico. 
9.2. Para efeito de lances, sera considerado o valor global do late. 
9.2.1. Na fase de lances, o lance final devera atingir preco igual ou inferior ao limite maxima constante no 
Termo de Referenda; e, caso o late cotado seja composto de itens, o preco unitario do item devera ser 
inferior aquele limite. Caso nae seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor 
preco devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite maxima do referido Termo de Referenda. 
9.2.2. Os licitantes poderao ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu ultimo lance registrado no 
sistema, ainda que este seja maior que o menor lance ja ofertado par outro licitante. 
9.2.3. Em caso de dais ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e registrado em 
prirneiro lugar. . . . 
9.3. Durante a sessao publica de disputa, OS licltantes serao informados, em tempo real, do valor do merior 
lance registrado. O sistema nae identiticara o autor dos lances ao(a) pregoeiro(a) nem aos demais 
partidpantes. 
9.4. No caso de desconexao entre o(a) pregoeiro(a) e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o sistema 
podera permanecer acessivel a recepcao dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando possivel, sem 
prejuizos dos atos realizados. 
9.4.1. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir par um tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessao publics sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas ap6s 
a comunicacao do fato aos participantes, no sltio elelronico utilizado para a divulqacao. 
9A.2. Cabera ao licitante a responsabilidade par qualquer onus decorrente da perda de neg6cio diante da 
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao da parte do pr6prio licitante. 
9.5. 0 modo de disputa adotado para este certame sera o "Aberto e Fechado", nos termos do Art. 31, inciso II 
etc Art. 33, do Decreto Federal n° 10.024/2019, observado os seguintes termos: 
9.5.1. A etapa inicial de envio de lances desta sessao publica tera duracao de 15 (quinze) minutos. 
9.5.2. Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encarninhara o aviso de fechamento iminente dos 
lances e, transcorrido o perlodo de ate 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcao de lances 
sera automaticamente encerrada. 
9.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (ate 10 minutos), o sistema abrira 
a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas co valores ate 10% 
(dez par cento) superiores aquela possam ofertar um lance finale fechado em ate 5 (cinco) inutos, que sera 
sigiloso ate o encerramento deste prazo. 
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9.5.4. Na ausencia de, no minima, 3 (tres) ofertas nas condicoes de que trata o item 9.5.3, -��1!!.tq�r�si?9$:'"?;/ 
melhores lances subsequentes, na ordem de classiticacao, ate o maxima de 3 (tres), poderao ofei:ete.i:--ttrn 
lance finale fechado em ate 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso ate o encerramento deste prazo. 
9'.5.5. Encerrados as prazos estabeletidos rios itens anteriores, o sistema ordenara os lances em ordem 
crescente de vantajosidade. 
9.5.6. Na ausencia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.5.3 e 9.5.4, havera o reinicio 
da etapa fechada para que os demais licitantes, ate o maxima de 3 (tres), na ordem de classificacao, possam 
ofertar um lance final e fechado em ate 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso ate o encerramento deste prazo, 
observado, ap6s esta etapa, o disposto no item editalicio 9.5.5. 
9.5.7. Na hip6tese de nae haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigencias 
para habilitacao, o Pregoeiro podera, auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio 
da etapa fechada, nos termos estipulados no item 9.5.6. 
9.6. Ap6s a etapa de envio de lances, o sistema identficara, em coluna pr6pria, as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a cornparacao com os valores da primeira colocada, 
se esta for empresa de maior porte, assim coma das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 
nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8538/2015. 
9.7. Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 
com preco de ate 5% (cinco par cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas 
empatadas com a.prirneira colocada, no caso desta nao estar enquadrada coma ME ou EPP. 
9.8. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da prirneira colocada, no prazo de ate 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados ap6s a cornunicacao automatics para tanto. 
9.9. Caso a rnicroernpresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nae se manifeste no 
prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se encontrem naquele intervalo 
de 5% (cinco par cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido 
no item anterior. 
9.10. No caso d� equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno 
ports que se encontrern nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas 
para qd� 'se identifique aquela que pnmeiro podera apresentar melhor oferta. 
9.11. A ordern de apresentacao das propostas pelos licitantes e utilizada coma um dos criterios de 
classificacao, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), au 
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado, quando sera realizado o devido 
sorteio para definicao do vencedor. 
9 .12. 0 sistema informara a proposta de menor preco ao encerrar a fase de disputa. 

10.0 DO UCITANTE ARREMATANTE EDA NEGOCIACAO DA PROPOSTA 
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o(a) Pregoeiro(a) devera encaminhar, pelo 
sistema eletronico, contraproposta ab licitante que tehha apresentado o melhor preco, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a neqociacao em condicoes diferentes das previstas no Edital. 
10.2. A neqociacao sera realizada par meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais licitantes. 
10.3. Encerrada a etapa de neqociacao, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro 
lugar quanta a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao maxima estipulado para 
contratacao no edital e seus anexos, observado o disposto no paraqrefo unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 
do Decreto n° 10.024/2019 e verificara a habilitacao do licitante, conforme disposicoes do edital. 
10.4. A partir da sua convocacao, o arrematante devera encaminhar no prazo de 2 (duas) oras, atraves dee- 
mail (liciara2017@outlook.com) a proposta final e, se necessario, docurnentacao comp ernentar, devendo a 
proposta estar adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a neqociacao referida no item 10. deste edital. 
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1 O .4.1. o_ n_ao cumprime�to da entrega da propo_sta final, dentro do prazo acima 
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acarretara desclassificacao, sendo convocado o licitente subsequente, e assnn sucessivamente, obseP.l.filta.a..- . 
ordem de classificacao. 
10.4.2. A nae apresentacao dos documentos de habilitacao exigidos neste edital, exclusivamente par meio do 
sistema eletronico (bllcompras.com), ate a data e horario estabelecidos para abertura da sessao publica, 
acarretara na inabilitacao/desclassiticacao do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim 
sucessivamente, observada a ordem de classificacao 

11.0 DA PROPOST A DE PRE COS ESCRIT A 
11.1. A proposta devera ser apresentada em via unica original, com os precos ajustados ao menor lance, nos 
termos do Anexo II - Forrnulario de Proposta deste edital, com todas as folhas rubricadas, devendo a ultima 
folha vir assinada pelo representante legal do licitante citado na docurnentacao de habilitacao, em linguagem 
clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especficacces tecnicas, quantitativos, 
devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto e demais inforrnacoes relativas ao bem ofertado. 
11.1.1. A apresentacao da proposta em desacordo com o previsto no item acima, acarretara na 

<:> cesclassificacao da mesma. 
11.2. Prazo de validade nae inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua ernissao. 
11.3. 0 licitante nao podera cotar proposta com quantitativo de item/late inferior ao determinado no edital. 
11.4. Na cotacao do preco unitario, nao sera admitido o fracionamento do centavo. 
11.5. Nos precos propostos ja estarao incluidas as despesas referentes a frete, tributos e demais onus 
atinentes a entrega do objeto. 
11.6. No caso da licitante ser cooperativa que executara (entreqara) o objeto da licitac;:ao atraves de 
empregados, a mesma qozara dos privileqios fiscais e previdenciarios pertinentes ao regime das 
cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto fributario e sujeitar-se ao mesmo 
regime de qualqueroutro agente economico. 
11.7: Apes a aberlura do certame nae cabsra desistencia par parte do licitante. 

12.0 DA HABILITACAO 
12.1. OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO DEVERAO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: 
a) C6pia do Cartao de inscricao no CNPJ/MF; 
b) C6pia da lnscricao Estadual ou Municipal, se houver; 
c) Prova de regularidade fiscal junta a Fazenda Municipal de seu domicilio; 
d) Prova de regularidade fiscal junta a Fazenda Estadual de seu domicilio; 
e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribuicoes federais; 
n Certidao Negativa·cte Debitos quanta a Divida Ativa da Uniao: 
g) Prova de regularidade fiscal junta a Seguridade Social (INSS) - CND; 
h) Prova de reqularidade fiscal junta ao Fundo de Garantia par Tempo de Service (FGTS); 
i) Cerfidao Negativa de Debitos 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 par acoes, acompanhada 
de documentos de eleicao de seus administradores; 
k) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
Licitante; 
I) lnscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 
exercicio; 
m) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funci �amento no Pais, 
e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, q lando a atividade 
assim o exigir; 
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n) Certidao Negativa de �alencia ou Concordata, expedi�� pelo distri.buidor da sede d� 
pes��f.t�9.t r:,:a·,5/ 

o) Cornprovacao de aptidao para desempenho de atividade perfinente e cornpativel em carndefl'.sJi.cas, 
quantidades e prazos com o objeto da licitacao, sendo esta feita mediante a apresentacao de atestado(s), 
fornecido(s) par pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado; 
o.1) Nos casos de atestado emitido par pessoa juridica de direito privado, este devera ser apresentado com 
firma devidamente reconhecida em cart6rio competente ou acompanhado de documento de idenlificacao do 
siqnatario para controntacao da assinatura; . 
p) Declaracao emitida pela licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condicao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7° 
da Constituicao Federal. 
12.2. Os Documentos que nae tiverem prazo de validade declarado no pr6prio documento, da mesma forma 
que nao conste previsao em leqislacao especifica, os referidos deverao ter sido emitidos ha, no maxima, 90 
(noventa) dias, contados ate a data da realizacao da licitacao ou, se emitidos par prazo indeterminado, 
conforme leqislacao do 6rgao expedidor. 

'...._/ 12.2.1. Ficam excluidos da validade de 90 (noventa) dias os atestados tecnicos e cornprovacoes de 
inscricoes. 

Observacao: 0 documento de identifica9ao do signatario exigido na subalinea "o.l" devera ser inserido na 
Plataforma bllcompras.com no campo destinado ao ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, podendo 
ainda ser anexado no campo OUTROS DOCUMENTOS. 

13.0 OUTRAS DISPOSICOES · TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME OU EPP (LC N° 123/2006) 
13.1. Havendo restricao quanta a 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° 11.488/2007, sera 
assequrado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da convocacao do(a) pregoeiro(a), para a reqularizacao 
do(s) d6cumento(s), podendo tal prazo ser prorrogado par igual periodo, conforme disp6e a Lei 
Complementar n° 123/2006. 
13.2. A nao comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, ate o final do prazo estabelecido, irnplicara na 
decadencia do direito, sem prejuizo das sancoes cabiveis, sendo facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar os 
licitantes remanescentes, par ordem de classificacao. 

. '. . ··.· .. 

14.0 DOS CRITERIOS.DE JULGAMENTO 
14. f Parajulqamento das propostas sera adotado o criteria de MENOR PRE<;O, observado o estabelecido 
nas condicoes definidas neste edital e o disposto no Termo de Referencia que norteia a contratacao, 
tomando-se coma pararnetro, para tanto, o menor preco coletado, na sequencia, ou a media de precos, 
sempre buscando alcancar a maior vantajosidade. 
14.1.1. A disputa sera realizada par late, sendo os precos registrados em ata. 
14.1.2. A proposta final para o late nae podera canter item com valor superior ao estimado pela 
Adrrmistracao, sob pena de desclassiticacao, independentemente do valor total do late, devendo o licitante, 
readequar o valor do late aos valores constantes no mapa de precos. 
14.1.3. Na fase de lances, o lance final devera atingir preco igual ou inferior ao limite maxima constante 
daquele Termo de Referencia: Caso nao seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta 
escrita o menor preco devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao Ii mite maxi mo do r ferido T ermo de 
Referencia. 
14.1.4. Se a proposta de menor preco nao for aceitavel, ou, ainda, se o licitante desaten r as exiqencias 
habilitat6rias, o(a) pregoeiro(a) exarninara a proposta subsequente, verificando sua com atibilidade e a 
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proposta que atenda a este edital. -.......__ ,.- ' " · 
14.1.5. 0 licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, § 2°, da Lei 
Complementar n° 123/2006, no dia e hara designados pelo(a) pregoeiro(a), sera convocado na ordem de 
classficacao, no "chat de mensagem", para ofertar nova lance inferior ao melhor lance registrado, para, no 
prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de preferencia. 

15. DA DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTAS: 
15.1. As propostas serao desclassificadas quando apresentadas em condicoes ilegais, com omissoes, ou 
conflitos com as exiqencias deste edital. 
15.1.1. Com precos superiores dos ITENS/LOTES aos constantes no Termo de Referencia no processo em 
epigrafe, ap6s a fase de lances ou comprovadamente inexequiveis. 
15.2. A desclassficacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema. 

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS EDA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO 
16.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitat6rio deverao ser enviados ao(a) 
pregoeiro(a), ate 3 (tres) dias uteis anteriores a data fixada para abertura das propostas, exclusivamente par 
meio eletronico, no endereco liciara2017@outlook.com, inforrnando o nurnero deste preqao no sistema do 
bllcompras.com e o 6rgao interessado. 
16.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverao se identificar (CNPJ, Razao 
Social e name do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica e CPF para pessoa fisica) e 
disponibilizar as iniorrnacoes para cantata (endereco completo, telefone, fax e e-mail). 
16.3. Os esclarecimentos serao prestados pelo(a) pregoeiro(a), par escrito, par meio de e-mail ou atraves da 
pr6pria plataforma ori-llne, aqueles que enviaram solicitacoes. 
16.4. Ate 3 (tres) dias uteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa podera 
impugnar o presente edital, mediante peficao par escrito, par meio eletronico, atraves da plataforma 
bllcompras.com, ou pelo e-mail liciara2017@outlook.com. 
16.5. Acolhida a peticao contra o ate convocat6rio, a decisao sera comunicada aos interessados. 
16.6. As respostas aos pedidos de irnpuqnacoes e esclarecimentos aderem a esse Edita! tal coma se dele 
fizessem parte, vinculando a Adrninistracao e os licitantes. 
16.7. Qualquer modificacao no Edital exige divulga9ao pelo mesmo instrumento de publicacao em que se deu 
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteracao nae afetar a formulacao das propostas. 
16.8. Nao serao conhecidas as impuqnacoes apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas par 
representante nao habilitado legalmente, exceto se tratar de rnateria de ordem publica. 
16.9. A impuqnacao nae possui efeito suspensivo e cabera aota) Pregoeiro(a) decidir sabre a mesma no 
prazo de 2 (dais) dias uteis, contado da data de recebimento desta. 
16.10. Acolhida a impuqnacao contra o edital, sera designada nova data para a reallzacao do certame, exceto 
se a alteracao nae afetar a formulacao das propostas. 

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
17.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar, de forma motivada, a intencao de interpor 
recurso, em campo pr6prio do sistema, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (tres) dias para presentacao 
das razoes par escrito, par meio eletronico, atraves da plataforma bllcompras.com, o pelo e-mail 
liciara2017@outlook.com. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar Jontrarrazoes 
dentro de igual prazo, que cornecara a contar a partir do termino do prazo do recorren� 1, sendo-lhes 
assegurado vista imediata dos autos. 

. ffi 
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17 .2. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nac()iai!Ji!il�90Y-i� 
legalmente ou nae identificado no processo licitat6rio para responder pelo proponente. ·- 
17 .3. A ausencia de rnanitestacao imediata e motivada do licitante quanta a intencao de recorrer, nos termos 
do disposto no item 17.1 deste edital, irnportara na decadencia desse direito e o(a) Pregoeiro(a) estara 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
17.4 O acolhimento de recurso irnportara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 
17 .5. A decisao em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento aos licitantes por meio da 
pr6pria plataforma on-line ou pore-mail. 

18. DA ADJUDICAC.AO E DA HOMOLOGAC.AO 
18.1. A adiudicacao dar-se-a pelo(a) pregoeiro(a) quando nao ocorrer interposicao de recursos. Caso 
contrario, a adjudicacao ficara a cargo da autoridade competente. 
18.2. A homoloqacao da licita9ao e de responsabilidade da autoridade competente e s6 podera ser realizada 
depois da adiudicacao do objeto ao vencedor. 
18.3. No caso de interposicao de recurso, sendo a aojudicacao da cornpetencia do titular da origem desta 
licitacao, decidido o recurso, este homoloqara o julgamento do(a) pregoeiro(a) e aojudicara o objeto ao 
vencedor. 
18.4. 0 titular da origem desta licitacao se reserva ao direito de nao homologar ou revogar o presente 
processo por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e 
mediante fundarnentacao escrita. 
18.5. 0 sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrencias relevantes. 

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
19.1. 0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nae assinar o Contrato oriundo 
desta licitacao, deixar de entregar ou apresentar docurnentacao falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardarnenlo da execucao de seu objeto, nae mantiver a proposta, comportar-se de modo inidoneo ou 
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Abaiara/CE e sera 
descredenciado .. no Cadastro da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 
encuanto perdurarern os motivos d_eterminantes da punicao ou ate que seja promovida a resbilitacao perante 
a propria autoridade 'que aplicou a penalidade sem prejuizo das multas previstas neste edital e no contrato e 
das demais corninacoes legais. 
19.2 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a 
Administracao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao 
ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo 
das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais corninacoes legais. 
19.3 A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou parcial do 
contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento contratual ou nae 
veracidade das inforrnacoes prestadas, garantida a previa defesa: 
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.0 8.666/93, podera ser aplicada nos 
seguintes casos: 
a) descumprimento das obriqacoes e responsabilidades assumidas na licitacao: 
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos service 
desde que nae caiba a aplicacao de sancao mais grave. 
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II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer aqencia integrante da Rede 
Arrecad;�Of;�?e Receitajo/ 

Federais, par meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a ser preenchido "c!e:_��� 
instrucoes fornecidas pela Contratante); 
a)· de 1 % (um par cento) sob re o valor contratual total do exercicio, par dia de atraso na prestacao dos 
servcos au indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2% (dais par cento) sabre o valor contratual total do exercicio, par infra9ao a qualquer clausula ou 
condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia: 
c) de 5% (cinco par cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer service 
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem a 
data da comunicacao formal da rejeicao; 
Ill - suspensao ternporaria de participacao em licitacao e impedimenta de contratar com o Municipio de 
Abaiara/CE, par prazo nao superior a 2 (dais) anos; 
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Aorninisfracao Publica, enquanto perdurarem 
os motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que 
aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Adrninistracao pelos prejuizos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior. 
19.4 No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e a ampla defesa, 
garantida nos prazos de 5 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incises I, II e Ill do item 19.3 supra 
e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item. 
19.5 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesauro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar 
da nofificacao ou decisao do recurse. Se o valor da rnulta nae for pago, ou depositado, sera automaticamente 
descontado do paqarnento a que a Contratada fizer jus: Em caso de inexistencia au insuficiencia de credito da 
Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito coma Divida Ativa do Municipio e 
cobrado mediante processo de execucao fiscal, com os encargos correspondentes. 
19.6 As sancoes previstas nos incises Ille IV do item 19.3 supra, poderao ser aplicadas as empresas que, em 
razao do contrato objeto desta licita9ao: 
I:.... praficarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao; . . 
II - dernonstrarern nao possuir idonedadepara contratarccm a Adrninistracao Publics, em virtude de ates 
il,f cites praticacos: . < • • • • • • • • • ' • • • 

Ill - sofrerem condenacao definitiva par praticarem, par meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributes. 
19.7 As sancoes previstas nos incises I, Ille IV do item 19.3 supra poderao ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respective processo, no prazo de 5 
(cinco) dias uteis. 
19.8 A licitante adiudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 5 
(cinco) dias uteis a contar da notiticacao gue lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5% (cinco par 
cento) do valor· total aojucicado, · sern prejuizo -. das demais penalidades cabiveis, . par caracterizar 
descumprimento total'da obriqacao assumida. · . ' · · .... · .• . . .: ... · . . ', 
19.9 As sancoes previstas no item 19.8 supra nae se aplicam as demais licitantes que, apesar de nae 
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse. 

20. DA C�N�RA ! �CA� . . , . /'\ 
20.1. A adiudicataria tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocacao, pa a)a assinatura 
do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez par igual periodo, desde que solicit � nte o seu 
transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito. 
20.2. Na assinatura do contrato sera exigida a cornprovacao das condicoes de habilita o exigidas neste 
edital, as quais deverao ser mantidas pela contratada durante todo o periodo da contratacao. 

Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70 -Centro -ABAIARA/CE - CNPJ: 07.411.531/0001-16 - FONE: 8835581254 



g Prefeitura Municipal de Abai� 
. ' GOVERNO MUNICIPAL &Fis. �5 �\ 

""""'" .. ,,.,�"' CNPJ n° 07.411.531/0001-16 I\�; :5z:ii?: ? I 
20.3. Qu�ndo ·a adjudlcataria na_o comprov.ar as condi9�e.s habilitat6rias consig.nadas neste �d%�)

1
�u r�cusa�-�{/ 

se a assmar o contrato, podera ser convidado outro licitante pelo(a) preqoeirota), desde qu·e,�sr:1�\1t,�da'(a ,/ 
ordem de classficacao, para, depois de comprovados os requisitos habilitat6rios e feita a negocia9a·o-;-assirrar 
o contrato. 
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condicoes aplicaveis a 
contratacao estao definidas no Anexo IV - Minuta do Contrato, parte deste edital. 

21. DAS DISPOSICOES GERAIS 
21.1. Esta licitacao nae importa necessariamente em contratacao, podendo a autoridade competente revoqa- 
la por raz6es de interesse publico, anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante 
decisao devidamente fundamentada, sem quaisquer reclarnacoes ou direitos a indenizacao ou reembolso. 
21.2. E facultada ao(a) pregoeiro(a) ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitacao, a prornocao de 
diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo licitat6rio, vedada a incfusao 
posterior de documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na docurnentacao de 
habilitacao. 
21.3. 0 descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) pregoeiro(a) ou o nao atendimento 
as sohcitacoes ensejara DESCLASSIFICA�Ao OU INABILITA�Ao. 
21.4. Toda a docurnentacao fara parte dos autos e nao sera devolvida ao licitante, ainda que se trate de 
originais. 
21 S Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ao os dias de inicio e incluir-se-ao os dias 
de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente 
na Prefeitura Municipal de Abaiara/CE. 
21.6. Os licitantes sac responsaveis pela fidelidade e legitimidade das intormacoes e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitacao. 
21 :7. 0 desatendlmento de exiqencias formais nao essenciais nao irnplicara no afastamento do licitante, 
desde que seja p6ssivel a atericao da sua qualifica9ao e a exata cornpreensao da sua proposta. 
21.8. Toda a docurnentacao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo de 
reprografia autenticada por cart6rio competente ou por Servidor da Aomnisnacao. Caso esta documentacao 
tenha sido emitida pela internet, s6 sera aceita ap6s a confirmacao de sua autenticidade. 
21.9. Cabera ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletronico, ficando responsavel pelo onus 
decorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexao. 
21.10. Todas e quaisquer comunicacoes com o(a) pregoeiro(a) deverao se dar por escrito, com o devido 
protocolo · com sede na Cornissao · Permanente de Licitacao, via e-mail institucional 
liciara2017@outlook.com, ou no pr6prio chat da plataforma do bllcompras.com "sala virtual" onde estara 
acontecendo o certame. 
21.11. Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar quaisquer inforrnacoes sobre o preqao ja 
publicado e/ou em andamento, sob qualquer hip6tese ou pretexto usando telefonia fixa ou m6vel, como forma 
de garantir a lisura do certame. 
21.12. Os casos omissos serao resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da leqislacao pertinente. 
21.13. As normas que disciplinam este preqao serao sempre interpretadas em favor da arnpliacao da disputa. 
21.14. A apresentacao, por parte dos licitantes, de DECLARA�AO FALSA rel ftiva ao cumprimento dos 
requisitos de habilitacao, aos impedimentos de parficipacao ou ao enquadramen d como microempresa ou 
empresa de pequeno porte suieitara o licitante as sancoes previstas neste ital, e art. 37 da Lei 
Complementar n° 123/2006, independentemente da adocao de providencias qu to a responsabilizacao 
penal, com fundamento no art. 90 da Lei n° 8.666/93 e art. 299 do C6digo Penal Bra ·1 iro. 
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21.15. Serao considerados coma nao apresentadas as declaracoes, nao assinadas pelo represen(�:nt�..J�.9?,1 :;$'// 
das empresas ou seu procurador, considerando-se, diante da ausencia de assinatura, desclass1fteamL� 
proposta ou inabilitada a empresa, conforme a fase em que a declaracao deva ser apresentada. 
21.16. 0 faro designado para julgamento de quaisquer questoes judiciais resultantes deste edital sera o da 
Comarca de Abaiara/CE, Estado do Ceara. 

22. DOS ANEXOS 
22.1. Constituern anexos deste edital, dele fazendo parte: 
ANEXO I - Termo de Referencia (Orcamento Basico); 
ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos: 
ANEXO Ill - Modelo de Declaracao Relativa ao Trabalho de Empregado Menor; 
ANEXO IV - Minuta do Contrato. 

de maio de 2021 . 
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