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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24.11.2021.03
PREGAO ELETRONICO NQ 19.01.2022.01-PE
A Prefeitura Municipal de SANTANA DO CARIRI, sediada na rua Doutor Placido Cidade
Nuvens, 387, Centro, Santana do Cariri, CE, por meio do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, torna
publico que realizara licitacao, na modalidade PREG.AO, na forma ELETRONICA, com criteria
de julgamento MENOR PRE<;:OGLOBAL POR LOTE, regime de execucao indireto, nos termos
da Lei nQ 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n.Q 10.024, de 20 de setembro de
2019, do Decreto nQ 7.892, de 23 de marco de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993 e as
exigencias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/01/2022 as 17:00hs
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/02/2022 as 09:00hs
INICIO DA SESSAO E DISPUTA DE PRE<;:OS:08/02/2022 as 13:00hs
LOCAL:www.licitacoes-e.com.br
1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacao ea escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATA<;:AODE

EMPRESA PARA PRESTA<;:AODE SERVI<;:OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, OBJETIVANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMO<;:AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS
ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE, conforme
condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edita! e seus anexos.
1.1.
A licitacao contera lotes conforme tabela constante do Termo de Referencia-Anexol
deste edital, facultando-se ao licitante a participacao em quantos lotes forem de seu interesse.
1.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.2.1. Anexo I - Termo de Referenda
1.2.2. Anexo I- "A" Das categorias e especiflcacoes e das exigencias para os veiculos
1.2.3. Anexo I- "B" Georreferenciamento das rotas
1.2.4. Anexo II - Proposta de Precos:
1.2.5. Anexo III - Modelo de Declaracoes:
1.2.6. Anexo IV - Minuta Termo de Contrato.

2.- DA DOTA<;:AOOR<;:AMENTARIA

2.1. As despesas ocorrerao a conta de recursos especificos, consignados no respectivo
Orcamento Municipal, inerentes a Secretaria e o fundo municipal de Educacao: Orcarnento:
2022 atividade: 01.14.01.12.122.0002.2035-Manutenyao
das atividades da Secretaria de
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fonte

de Recurso: 500100100-Receitas
de impastos e de transferencias de
Fonte de Recurso: 570000000-Transferenias
do governo federal
referentes a convenios e outros repasses vinculados a Educacao, Fonte de Recurse:
571000000-Transferencia do estado referentes a convenios e outros repasses vinculados a
educacao:
01.14.02.12.361.0024.2037-Gerenciamento
e manutencao
do transporte
escolar/ensino fundamental, fonte de recurso: 500100100-Receitas de impastos e de
transferencia
de irnpostos-Educacao:
fonte de recurso: 553000000-Transferencias
de
recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte escolar (PNATE);
Ol.14.03.12.361.0022.2052-Gerenciamento
e manutencao do ensino fundamental-FUNDEB
30%, fonte de recurso: 540000000-Transferencia dos estados referentes a royalties do
Petr6leo, fonte de recurso: 541000000-Transferencias do FUNDEB 30%-Complementas:ao da
Uniao-V AAF, fonte de recurso: 542000000-Transferencias do FUNDEB 30%-Complementas:ao
Uniao-VAAT, 01.14.03.12.365.0029.2054-Gerenciamento
e manutencao do ensino infantilFUNDEB 40%, fonte de recurso: 540000000-Transferencia dos estados referente a royalties
do petr6leo, fonte de recurso: 541000000-Transferencias do FUNDEB 30%-Complementas:ao
Uniao-VAAF, Fonte de recurso: 542000000-Transferencia do FUNDEB 30%-Complementas:ao
Uniao-VAAT, Ol.14.03.12.366.031.2056-Gerenciamento
e manutencao do ensino de jovens e
adultos-FUNDEB 40%, fonte de recurso: 540000000-Transferencia
dos estados referente a
royalties do petr6leo, fonte de recurso: 541000000-Transferencias
do FUNDEB 30%Complernentacao da Uniao-VAAF, fonte de recurso: 542000000-Transferencias do FUNDEB
30%-Complementas:ao
da Uniao-V AAT;
01.14.01.12.122.0002.2035-Manutens:ao
das
atividades da Secretaria de Educacao, fonte de recurso: 500100100-Receias de impastos e de
transferencia de irnpostos-Educacao, fonte de recurso: 570000000-Transferencias do Governo
federal referentes a convenios e outros repasses vinculados a educacao, fonte de recurso:
571000000-Transferencias
do estado referentes a convenios e outros repasses vinculados a
educacao. 01.14 .. 02.12.362.0024.2042-Gerenciamento
e rnanutencao do transporte Escolar
/Ensino media, fonte de recurso: 500100100-Receitas de impastos e de transferencia de
impostos-Educacao,
fonte de recurso: 571000000-Transferencia do estado referentes a
convenios e outros repasses vinculados a educacao, elemento de Despesas: 3.3.90.39.000utros Services de terceiros-Pessoa jurf dica.

impostos-Educacao:

2.1. DA SUBCONTRATACAO
2.1.1 Sera aquele percentual maxima estabelecido

no termo de referenda anexo I deste edital.

3. DO ACESSO AO EDIT AL E DO LOCAL DE REALIZACAO
3.1.

0

edital

esta

disponfvel

https:j/santanadocariri.ce.gov.br/

gratuitamente
no sitio https://licitacoes.tce.ce.gov.br,
e https://www.licitacoes-e.eom.br/aop/

3.2. 0 certame sera realizado por meio do sistema do Banco do Brasil, no endereco eletronico
www.Iicitacoes-e.com.br.
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4. DA PARTICIPA~AO NO PREGAO
4.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compatfvel com
o objeto desta licitacao, sendo vedado a qualquer pessoa, ffsica ou jurfdica, representar mais
de um licitante na presente licitacao.
4.2. Os interessados em participar deste certame deverao estar credenciados junta ao sistema
do Banco do Brasil S.A.
4.3. A participacao implica a aceitacao integral dos termos deste edital.
4.4. Nao pcderao participar desta licitacao os interessados:
4.4.1. Proibidos de participar de licitacoes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;
4.4.2. Que nao atendam as condicoes deste Edita! e seu (s) anexo (s);
4.4.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;
4.4.4. Que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9Q da Lei nQ 8.666, de 1993;
4.4.5. Que estejam sob falencia, concurso de credores ou insolvencia, em processo de
dissolucao ou liquidacao:

DA PARTICIPA~AO DE CONSORCIOS:
4.5. No caso da participacao de empresas reunidas em cons6rcio, devera acompanhar os
documentos de habilitacao, a cornprovacao de compromisso publico ou particular do
cons6rcio, subscrito pelas empresas consorciadas, com apresentacao da proporcao de
participacao de cada uma das consorciadas e indicacao da empresa lider, que devera
representar as consorciadas perante a contratante, observadas as normas do art. 33 da Lei
Federal nQ 8.666, de 21 de junho de 1993.
4.6. Deverao ser apresentados os documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei Federal nQ
8.666, de 21 de junho de 1993, por parte de cada consorciado, adrnitindo-se, para efeito de
qualificacao tecnica, o somat6rio dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de
qualiftcacao econ6mico-financeira,
o somat6rio dos valores de cada consorciado, na proporcao
de sua respectiva participacao.
4.7. As empresas consorciadas serao solidariamente responsaveis pelas obrigacoes do
cons6rcio na fase de licitacao e durante a execucao do contrato.
4.8. Antes da celebracao do contrato, devera ser promovida a constituicao e o registro do
cons6rcio, nos termos do compromisso referido no item 4.2.3.
4.9. Apenas os cons6rcios compostos exclusivamente por beneficiaries indicados no item 4.3
poderao usufruir dos beneffcios legais da Lei Complementar Federal nQ 123, de 14 de
dezembro de 2006, desde que a soma do faturamento das empresas consorciadas nae
ultrapasse o limite previsto no inciso II, artigo 3Q, da Lei Complementar Federal nQ 123, de 14
de dezembro de 2006.
4.10. Como condicao para participacao no Pregao, o licitante assinalara "sim" ou "nao" em
campo pr6prio do sistema eletr6nico, relativo a seguinte declaracao:
4.10.1. Que cumpre os requisitos para a habilitacao definidos no Edita! e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigencies editalicias;
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4.11 o descumprimento de qualquer condicao de participacao tera como consequencias:
4.11.1.
Exclusao do licitante do certame, com o nao recebimento dos envelopes de
habilitacao e propostas de precos, ou, caso ja os tenha sido recebido, serao devolvidos.
4.11.2.
Desclassificacao da proposta, caso ja tenha sido iniciado a fase de classificacao
das propostas;
4.11.3.
lnabilitacao, caso [a tenha sido iniciado a fase de habilitacao:
4.11.4.
Demais consequencias que a legislacao permita.

4. DA FRAUDE AO PROCESSO LICITATORIO
4.12
Alern da exclusao do certarne, os licitantes que impedirern, perturbarem ou fraudares o
processo licitat6rio serao punidos coma rege a legislacao:
4.13 Serao apurados os atos que correspondem a frustrar ou fraudar, mediante ajuste,
cornbinacao au qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitat6rio
publico:
4.14 Alern dessas prernissas, constitui ilicito punfvel afastar ou procurar afastar licitante, por
meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

5. DA APRESENTA<;:AODA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA<;:AO
Da Proposta Escrita - (Anexada)
5.1. Os licitantes encarninharao, exclusivamente por meio do sisterna, concomitantemente com
os documentos de habilitacao exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado
e o preco, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa docurnentacao.
5.1.1. Na proposta anexada, com base no inciso anterior, devera constar, necessariamente o
seguinte:
a) 0 preco global proposto devera atender a totalidade da quantidade exigida, por lote, nao
sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
b) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias;
c) Nos precos propostos deverao estar incluidos todos os tributos, encargos sociais, financeiros
e trabalhistas, taxas e quaisquer outros onus que porventura possam recair sobre a execucao
do objeto da presente licitacao, os quais ficarao a cargo unica e exclusivamente da contratada.
d) Atender o Modelo constante no anexo ao presente edital.
5.1.2. A proposta devera ser apresentada, em linguagem clara e concisa, sem emendas,
acrescirnos, borr6es, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omiss6es que acarretem lesao ao
direito dos demais licitantes, prejuizo a adrninistracao ou impecarn a exata cornpreensao de
seu ccnteudo, com as especificacoes tecnicas, quantitativos e, quando for o caso, prazo de
garantia (nao inferior a 90 dias], devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto e
demais informacoes relativas ao bem ofertado.
5.1.3. A Proposta de Precos anexada, sob pena de desclassificacao. devera ser elaborada em
forrnulario especffico, conforme o Anexo deste instrumento, e enviada exclusivamente par
meio do sistema eletronico, sem a identiflcacao da licitante (proibido a inclusao do endereco,
telefone entre outras inforrnacoes que possam identificar o licitante), caracterizando o
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produto proposto no campo discriminado, contemplando todos os equipamentos e materiais,
ate o limite de caracteres do campo;
5.2. Em caso de erro ou cotacao incompativel com o regime tributario a que se submete, serao
adotadas as orientacoes a seguir:
5.2.1. Cotacao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda
a execucao contratual.
5.2.2. Cotacao de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reducao, quando da
repactuacao, para fins de total ressarcimento do debito.
5.2.3. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a media dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimas doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro
ou a fiscalizacao, a qualquer tempo, comprovacao da adequacao dos recolhimentos, para os
fins do previsto no subitem anterior.
5.2.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
services, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos neste Edita!,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentacao de
habilitacao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1Q da LC nQ 123, de 2006.
S.S. Incumbira ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletr6nico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de neg6cios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
5.6. Ate a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema;
5. 7. Nao sera estabelecida, nessa eta pa do certame, ordem de classificacao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera ap6s a realizacao dos procedimentos de negociacao e
julgamento da proposta.
5.8. Os documentos que cornpoern a proposta e a habilitacao do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para acesso publico ap6s o encerramento do envio de lances.
5.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispoe o Termo de Referencia, assumindo o
proponente o compromisso de executar os services nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensflios necessaries, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
6. DO PREENCHIMENT
O DO CAMPO "OFERECER PROPOSTA"
6.1. 0 licitante devera encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletr6nico
do sistema LICITA-E, ate a data e horario marcados para abertura da sessao, quando entao
encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

Rua Dr. Placido Cicladc Nuvcns.

387. CEP: 63190-000

I CNP J: 07.597.34 7/000 I -02 I

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTANA DO CARIRI
Of<'ja.1%0

cle

ser Sa.lftal(el(~e

6.2. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanta na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nae !he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
6.3. Os licitantes devem respeitar os precos maxi mos estabelecidos nas normas de regencia de
contratacoes publicas, quando participarem de licitacoes publicas:
7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICA~AO DAS PROPOSTAS E FORMULA~AO DE
LANCES
7.1
A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2
No tocante ao preenchimento da tela "Oferecer Proposta" o Pregoeiro verificara,
desclassificando desde logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edita!, contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou nao apresentem as
especificacoes exigidas no Termo de Referenda.
7.2.1. Tambern sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
7.3
0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.
7.4
0 sistema disponibilizara campo pr6prio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
7.5
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
7.6
Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
7. 7
0 licitante somente pod era oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.8
Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa "aberto e
fechado", em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
7.9
A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Ap6s esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrera o periodo de tempo de ate dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qua!
sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.
7.10 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos ate dez por cento superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em ate cinco minutos, o qua! sera sigiloso ate
o encerramento deste prazo.
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7.10.1 Nao havendo pelo menos tres ofertas nas condicoes definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, ate o maxima de tres,
oferecer um lance finale fechado em ate cinco minutos, o qua! sera sigiloso ate o encerramento
deste prazo.
7.11
Ap6s o terrnino dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinfcio da etapa fechada, para que os demais licitantes, ate o maximo de
tres, na ordem de classificacao, possam ofertar um lance finale fechado em ate cinco minutos,
o qua! sera sigiloso ate o encerramento deste prazo .
7.13 Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as
exigenctas de habilitacao.
7.14 No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletronico podera permanecer acessfvel aos licitantes para a recepcao dos lances.
7.15
Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
7.16
A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultirna oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a cornunicacao autornatica
para tanto.
7.17
S6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.18 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criteria de desempate sera
aquele previsto no art. 3Q, § 2Q, da Lei nQ 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia,
sucessivamente, aos services:
7.18.1 Prestados por empresas brasileiras;
7.18.2 Prestados par empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais:
7.18.3 Prestados par empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deflciencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacao,
7.19
Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas ou os lances empatados.
7.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condicoes diferentes das
previstas neste Edita!.
7.21 §1Q A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.22 §2Q O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4(quatro)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada,
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acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessaries a
confirrnacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.23 Ap6s a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.
8. DAACEITABILIDADE DAPROPOSTAVENCEDORA
8.1
Encerrada a etapa de negociacao. o Pregoeiro exarninara a proposta classificada em
primeiro lugar quanta a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao
maxima estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
paragrafo unico do art. 7Q e no§ 9Q do art. 26 do Decreto n.? 10.024/2019.
8.2
A analise da exequibilidade da proposta de precos englobara a proposta inicial
(anexada) e a Planilha de Custos e Forrnacao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em
relacao a sua proposta final.
8.2.1. O Pregoeiro podera exigir que a planilha de forrnacao de precos (proposta consolidada)
seja enviada conforme planilha gerada no sistema de informacao utilizado pela Prefeitura
Municipal de Santana do Cariri, CE.
8.3
A Planilha de Custos e Forrnacao de Precos (Proposta consolidada) devera ser
encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema ou por outro meio indicado pelo
Pregoeiro, no prazo de 4 (quatro) horas, contado da solicitacao do Pregoeiro, com os
respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Pregoeiro no
momenta da aceitacao do lance vencedor.
8.4
A inexequibilidade dos valores referentes a equipamentos e materiais isolados da
Planilha de Custos e Forrnacao de Precos nao caracteriza motivo suficiente para a
desclassificacao da proposta, desde que nae contrariem exigencias legais.
8.5
Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
8.5.1 Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.5.2 Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;
8.5.3 Nao apresente as especificacoes tecnicas exigidas pelo Termo de Referenda;
8.5.4 Apresentar preco final superior ao preco maxima fixado (Acordao n. 1455/2018- TCUPlenario ), percentual de desconto inferior ao minirno exigido ou que apresentar preco
manifestamente inexequfvel;
8.5.4.1 Quando o licitante nao conseguir comprovar que possui ou possuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de
precos ou menor lance que:
8.5.4.1.1
For insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao, apresente precos
global ou unitarios simb6licos, irris6rios ou de valor zero, incompatfveis com os precos dos
insumos e salaries de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocat6rio da licitacao nao tenha estabelecido limites minirnos, exceto quando se referirem
a materiais e instalacoes de propriedade do pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da rernuneracao.
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8.5.4.1.2
Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigat6rio, tais como leis, medidas provis6rias
e convencoes coletivas de trabalho vigentes.
8.6
Se houver indfcios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligencias, na forma do § 3° do
artigo 43 da Lein° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.7
O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponfvel no sistema, no prazo de ate quatro horas, sob pena de
nao aceitacao da proposta.
8.7.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.8
Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.9
O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na Planilha
de Custos e Formacao de Precos com aqueles praticados no mercado em relacao aos insumos
e tambern quanto aos salaries das categorias envolvidas na contratacao:
8.10 Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que nao haja majoracao do preco.
8.10.1 0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;
8.10.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passive! de correcao a indicacao de
recolhimento de impastos e contribuicoes na forma do Simples Nacional, quando nao cabfvel
esse regime.
8.11 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacoes do objeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do service ou da area
especializada no objeto.
8.12 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
8.13 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no "chat" a nova
data e horario para a continuidade da mesma.
9. DA HABILIT A~AO
9.1. Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) podera verificar o eventual
descumprimento das condicoes de participacao, especialmente quanto a existencia de sancao
com o municfpio de Santana do Cariri-Ce, conforme lei 8.429 /92 lei de improbidade
administrativa, que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral
da
Uniao
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
<http: //www.portaldatransparencia.gov.br /ceis> );
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b) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis par Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
[ustica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/ consul tar_requerido. php
<http://www.cnj.jus.br/improbidade adm /consul tar requerido.php> ).
9.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em name da empresa licitante e tambern de seu
socio rnajoritario, par forca do artigo 12 da Lein° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sancoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermedio de pessoa jurfdica da qua! seja socio
majoritario.

9.1.2. Constatada a existencia de sancao, o(a) Pregoeiro(a) reputara o licitante inabilitado, par
falta de condicao de participacao,
9.2. Nao ocorrendo inabilitacao, a documentacao de habilitacao do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar sera verificada.
9.2.1. Os documentos poderao ser apresentados em original, em copia autenticada par
cartorio competente ou par servidor da Administracao, ou par meio de publicacao em orgao
da imprensa oficial.
9.3. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:
I - HABILITA~AO JURIDICA
a) copia da Cedula de Identidade do (s) socio (s), Titular ou representante legal da empresa;
b) registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de todas as alteracoes:
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e todos os seus aditivos ou ultimo aditivo, desde
que consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso
de sociedade par acfies, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;
d) inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio:
e) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autortzacao para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas (CNPJ);
b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao dornicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c) prova de regularidade fiscal junta a Fazenda Municipal de seu domicilio (Certidao Negativa
de Debitos Municipais);
d) prova de regularidade fiscal junta a Fazenda Estadual de seu dornicilio:
e) prova de regularidade fiscal para com os tributos e contribuicoes federais ea divida ativa
da uniao, abrangendo inclusive as contribuicoes sociais previstas nas alfneas 'a' a 'd' do
paragrafo unico do art. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991;
f) prova de regularidade fiscal junta ao Fundo de Garantia par Tempo de Service (FGTS);
II -
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g) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a [ustica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nQ 452, de 1 Q de maio de 1943 Alterada pela Lei NQ
12.440, de 07 de julho de 2011- DOU DE 08/07 /2011;
Obs. O licitante que for isento de tributos municipais, ficara livre de apresentar a certidao
negativa de tributos municipais desde que apresente em substituicao a essa um documento
que comprove a referida isencao,

III - QUALIFICA~AO TECNICA
a) Cornprovacao de aptidao para efetuar o fornecimento cornpativel com as caracterfsticas com
o objeto da licitacao, atraves da apresentacao de atestados de desempenho anterior, fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprobat6rio da capacidade tecnica para
atendimento ao objeto da presente licitacao, compreendendo os requisitos abaixo
relacionados:
b) 0 licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo Pregoeiro, todas as informacoes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, c6pia do contrato que deu suporte a contratacao. endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as atividades;

c) A apresentacao dos documentos de habilitacao em desacordo com o previsto neste
item inabilitara a proponente e podera ser aplicada penalidade de acordo com o
estabelecido pela autoridade competente;
d) A apresentacao dos documentos de habilitacao em desacordo com o previsto neste item
inabilitara a proponente e podera ser aplicada penalidade de acordo com o estabelecido pela
autoridade competente;
e) Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverao es tar
em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverao estar no nome da filial, exceto
aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz;
f) 0 nao atendimento de qualquer das condicoes aqui previstas provocara a inabilitacao do
licitante vencedor.

IV - QUALIFICA~AO

ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica. dentro do prazo de validade;
b) Balance Patrimonial e dernonstracoes contabeis do ultimo exercfcio, ja exigiveis e
apresentados
na forma da lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balances
provis6rios, podendo ser atualizado, quando encerrados ha mais de 3 (tres] meses da data de
apresentacao de proposta, pela variacao do IGP-DI (fndice Geral de Precos - Disponibilidade
Interna, publicado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV) ocorrida no periodo, ou de outro
indicador que o venha substituir, comprovando que a licitante possui boa situacao financeira,
avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um) inteiro.
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c) Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balance Patrimonial e Dernonstracoes
Contabeis, devidamente datadas e assinadas pelo responsavel da empresa, e por profissional
de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
c.1) Por Balance Patrimonial apresentado na forma da Lei, considere-se o seguinte:
I) No caso das sociedades por acoes, devera ser apresentado o balance patrimonial publicado
em orgao de imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal nQ 6.404/76;
II) Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED), devera
trazer o balance patrimonial autenticado tambern pela Junta Comercial, conforme
entendimento constante no Parecer nQ 13/2017 de 22 de agosto de 2017, da lavra do
Procurador Autarquico da Junta Comercial do Estado do Ceara - JUCEC.
d) 0 Balance Patrimonial e Dernonstracoes Contabeis deverao ser apresentados em c6pia
autenticadas das folhas do livro diario onde os mesmos se encontram transcritos,
acompanhados de c6pia autenticadas dos termos de abertura e encerramento dos respectivos
livros, ou por publicacoes em jornais de grande circulacao ou diario oficial, quando se trata de
Sociedade Anonirna,
e) As pessoas jurfdicas obrigadas a adotar a Escrituracao Contabil Digital - ECD, bem coma as
sociedades ernpresarias que facultativamente aderiram ao sistema, nos termos da Instrucao
Normativa da Receita Federal do Brasil nQ 1420/13, poderao apresentar a ECD, desde que a
documentacao coritabil corresponda, necessariamente, ao exercfcio anterior a licitacao.
f) A cornposicao da boa situacao financeira da empresa sera verificada por meio do calculo do
indice contabil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que
apresentarem os indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores ou iguais a 01 (um), extrafdos das seguintes formulas:
LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG =
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

f.1) JUSTIFICATIVA: Os Indices coadunam-se com o art. 31, da Lei 8.666/1993 e foram
estabelecidos em valores razoaveis para avaliar a qualificacao economico-financeira dos
licitantes. 0 fndice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo,
relacionando tudo que se convertera em dinheiro no curto prazo com as dfvidas tambern de
curto prazo. lndice menor do que 1,00 demonstra que a empresa nao possui recursos
financeiros para honrar suas obrigacoes de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade
das atividades da empresa. 0 fndice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento
da empresa a longo prazo, relacionando tudo que se convertera em dinheiro no curto e no
longo prazo com as dividas tambern de curto e de longo prazo. lndice menor do que 1,00
demonstra que a empresa nao possui recursos financeiros suficientes para pagar as suas
dfvidas a longo prazo, o que pode comprometer a continuidade das atividades da empresa.
Nesse azo, os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § So, da Lei 8.666/93, pois
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permitem a cornprovacao da situacao financeira da empresa de forma objetiva, foram
estabelecidos observando valores usualmente adotados para a avaliacao da situacao financeira
das empresas e nao frustram ou restringem o carater competitivo do certame, pois foram
estabelecidos em patamares minimos aceitaveis:
g) Cornprovacao de capital rninimo de 10% ( dez por cento) do valor estimado da contratacao
(para cada lote cotado pelo licitante);
h) As empresas optantes pelo sistema simples de tributacao, ficarao isentas de apresentacao
do que se refere o item acima, conforme art. 25 c/c art. 26, paragrafo 2° e art. 27 da Lei
complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, mediante apresentacao dos seguintes
documentos:
h.1) Declaracao do contador da empresa licitante, constando que a empresa e optante pelo
Sistema Simples de Tributacao (Simples Nacional), estado assim isenta da apresentacao das
dernonstracoes contabeis para fins de participacao em certames licitat6rios;
h.2) Declaracao anual do Simples Nacional.
V - DECLARA~OES
a) Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nQ 9.854, de 27 /10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituicao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algurn, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
b) Declaracao de conhecimento de todos os pararnetros e elementos do produto/servicos a ser
ofertados e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
c) Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo
da habilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores,
conforme modelo constante dos Anexos do edital (art.32, §2Q, da Lei n.? 8.666/93.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no
decorrer da execucao do contrato e aplicacao de eventual sancao a Contratada, se for o caso.
10.2. Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
11. DOS RECURSOS
11.1 0 Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o case, conceders o prazo
de no minima trinta minutes, para que qualquer licitante manifeste a intencao de recorrer, de
forma motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisaof oes] pretende recorrer e por quais
motives, em campo pr6prio do sistema;
11.2 Havendo quern se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existencia de motivacao da intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso,
fundamentadamente;
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Nesse momenta o Pregoeiro nae adentrara no merito recursal, mas apenas verificara as
condicoes de admissibilidade do recurso;
11.2.1 A falta de manifestacao motivada do licitante quanta a intencao de recorrer importara
a decadencia desse direito;
11.2.2 Uma vez admitido o recurse, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de tres dias
para apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambern pelo sistema eletronico, em
outros tres dias, que cornecarao a contar do terrnino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses;
11.3 O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetf veis de
aproveitamento;
11.4 Os autos do processo perrnanecerao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edita!.
12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessao publica podera ser reaberta:
12.1.1. Nas hip6teses de provimento de recurso que !eve a anulacao de atos anteriores a
realizacao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao publica,
situacao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §lQ da LC nQ 123/2006,
serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta:
12.2.1. A convocacao se dara por meio do sistema eletronico chat ou e-mail de acordo com a
fase do procedimento licitat6rio.
12.2.2. A convocacao feita pore-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos nas
propostas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13 DA ADJUDICA~AO E HOMOLOGA~AO
13.1 0 objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a
regular decisao dos recursos apresentados.
13.2 Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente hornologara o procedimento licitat6rio.
14 DA GARANTIA DE EXECUf;AO
14.1 Nao havera exigencia de garantia de execucao para a presente contratacao,
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15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1. Ap6s a hornologacao da licitacao, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente, que obedecera as regras constantes no
Termo de Referenda e Minuta de contrato decorrentes deste processo licitat6rio;
15.2 O adjudicatario tera o prazo de 5(cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme
o caso (Nata de Empenho/Carta Contrato/ Autorizacao], sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejufzo das sancoes previstas neste Edita!;
15.3 Na hip6tese de o vencedor da licitacao se recusar a assinar o contrato ou outro
instrumento equivalente, a Administracao sem prejufzo da aplicacao das sancoes das demais
cominacoes legais cabfveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificacao, para, ap6s a cornprovacao dos requisitos para habilitacao, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato o
termo de contrato ou outro instrumento habil.
16 DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL
16.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no Termo de
Referenda, anexo a este Edita!.
17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO EDA FISCALIZA~AO
17.1 Os criterios de aceitacao do objeto e de fiscalizacao estao previstos no Termo de
Referenda.
18 DAS OBRIGA~OES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADA
18.1. As obrigac;:6es da Contratante e da Contratada sac as estabelecidas no Termo de
Referenda.
19 DO PAGAMENTO
19.1 As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referenda, anexo a
este Edita!.
20 DAS SAN~OES ADMINISTRATIVAS
20.1 As regras acerca das sancoes administrativas sao as estabelecidas no Termo de
Referenda, anexo a este Edita!.
21 DA IMPUGNA~AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. Ate 03 [tres) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edita!.
21.2. A impugnacao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail
licitasantana2021@gmail.com, ou por peticao dirigida ou protocolada no enderec;:oRua Doutor
Placido Cidades Nuvens, 387, Centro, Santana do Cariri, CE.
21.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edita! e seus
anexos, decidir sabre a impugnacao no prazo de ate tres dias uteis contados da data de
recebimento da impugnacao.
21.4. Acolhida a irnpugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.
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21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser enviados
ao Pregoeiro, ate 03 (tres) dias uteis anteriores
data designada para abertura da sessao
publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco indicado no Edita!.
21.6. O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos.
21.7. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

a

22 DAS DISPOSI~OES GERAIS
22.1
Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico,
22.2
Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.
22.3 Todas as referencias de tempo no Edita!, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horario de Brasflia - DF.
22.4 No julgamento das propostas e da habilitacao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessf vel a to dos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitacao e classificacao.
22.5 A hornologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao.
22.6
As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nae comprometam o interesse da
Adrninistracao, o princf pio da isonomia, a finalidade ea seguranca da contratacao,
22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas
e a Admirustracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitat6rio.
22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edita! e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracao,
22.9
0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja passive! o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.
22.10 Em caso de divergencia entre disposicoes deste Edita! e de seus anexos ou demais pecas
que cornpoern o processo, prevalecera as deste Edita!.
Santana do Cariri-CE, 24 de janeiro de 2022
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