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EOITAL DO PREGAO ELETRONICO N.i 0204�01/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU torna publtco, para conhecimento dos lnteressados, que a
Pregoelra nomeada atraves da Portaria nJ! 002/2019 e sua equipe de apoio, recebera e abrlra
eletronicamente ate a hora, data e local abaixo indicados PROPOSTAS DE PRE(:OS e em momento
seguinte DOCUMENTA(:AO DE HABILITA(:AO, referente
licita�ao na modalidade PREGlO
ELETRONICO, objetivando a escolha de proposta mais vantajosa, observadas as normas e condicoes
do presente Edita! e as dlsposicoes contidas na Lei n.2 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Federal n2 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar Federal n2 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto Estadual n2 28.089, de 10 de janeiro de 2006, e, subsidiariamente a Lei Federal n2.
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteracoes.

a

OBJETO:

ORIG EM:
MODALIDADE:
LOCAL DO PREGAO:
DATA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:

e

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:
INfCIO DA SESsAO DE DISPUTA DE PREtOS:

CONTRATA(AO DE PESSOA JuRrD,cA PARA
PRESTA(AO DE SERVl<;OS DE MAO DE OBRA
TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTrNuA, REGIDO PELA
CONSOLIDA<;AO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT),
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARAU/CE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
PREGAO ELETR0NICO N.2 0204.01/2019
www.bbmnetlicitacoes.com.br
da publicacao do edital ate o dia 06 de maio de
2019, as 08h30min.
06 de maio de 2019, as 09h30min
06 de maio de 2019, as 10h30min

1. DO TIPO: Menor Preco
2. DO REGIME DE EXECUtAO INDIRETA: Empreitada por preco global.
3. DA BASE LEGAL: Lei n.2 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n2 5.450, de 31 de maio
de 2005, Lei Complementar Federal n2 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual n2
28.089, de 10 de janeiro de 2006, e, subsidiariamente a Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas alteracoes e do disposto no presente edital e seus anexos.
4. OBJETO: CONTRATA<;AO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA<;AO DE SERVl<;OS DE MAO DE OBRA
TERCEIRIZADA, DE FORMA coNTrNuA, REGIDO PELA CONSOLIDA<;AO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT),
PARA ATENDER 'As NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARAU/CE.
5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZA(:AO
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5.1. 0 edital esta disponfvel gratuitamente no site: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/.
5.2.

0

certame

sera

realizado

atraves

do

endereco

eletrOnico

http://www.bbmnetlicitacoes.eom.br/ -"Acesso ldentificado no link - licita�oes publicas", em

sessao publica por meio de comunicacao via internet.

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME
6.1. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: da publicacao do edital ate o dia 06 de maio de 2019, as
08h30min.
6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06 de maio de 2019, as 09h30min.
6.3. INrCtO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 06 de maio de 2019, as 10h30min.
6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referendas de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horarlo de Brasilia/OF.
6.5. Na hip6tese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que irnpeca a
realizacao do certame na data prevista, a sessao sera remarcada, para no mfnimo 48h (quarenta e
oito) horas a contar da respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo pr6prio
sistema eletronlco.

7. DO ENDERECO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTACAO:
7.1. Enderei;o da Cornlssao de licitai;ao: Av. Nicodemos Araujo, n" 2105, Bairro Vereador AntOnio

e

Livi no da Silveira - Acarau/CE.
7.2. Canter no anverso do envelope o nome da Pregoeira, numero do pregao e o nome do 6rgao.
7.3. Horatio de expediente do Setor de licitai;oes e Contratos: 08h as 12h.

8. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
8.1. A despesa decorrente da contratacao serao provenientes das Ootacces Orcamentarlas a seguir:

UNIDADE ORCAMENTARIA
Gabinete do Prefeito
Gabinete
do
Prefeito
Procuradoria Geral
Controladoria Geral
Sec. de Adrninistracao e Financas
Sec. de Educai;ao - Sede
Sec. de Saude
Sec. de lnfraestrutura

ORGAOPROGRAMA/ATIVIDADE

ELEMENTO DE
DESPESAS

FONTE DE
RECURSO

3.3.90.39.00

1001000000
1111000000
1211000000

02.01-04.122.0001. 2.003
02.0l-04.091.0001.2.002
03.01-04.121.0001.2.011
04.01-04.122.0001.2.012
OS.Ol-12.361.0044.2.027
06.0l.10-122.0045.2.053
07.01-15.122.0001.2.065
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Sec. de Turismo e Cultura
Sec. de Oesporto e Juventude
Sec. de Agroneg6cios, Pesca,
lrriga�ao e Desenvolvimento
Economico
Sec. de Meio Ambiente
Sec. de Asslstencla Social - FMAS
Seguranca e Transito

e

08.01-13.122.0030. 2.074
09.01-27.122.0004.2.086
10.01-20.122.0007. 2.088
11.01-18.122.0050.2.093
12.01-08.122.0046.2.097
13.0l-04.125.0041.2.130

9. DA PARTICIPAtAO:
9.1. Podera participar do pregao qualquer pessoa juridica, localizada em qualquer Unidade da
Federa�ao, desde que atenda a todas as exigenclas constantes deste edital e seus anexos.
9.1.1. 56 podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer
empresa licitante no presente certame, representante legal habilitado, devendo apresentar os
seguintes documentos:
I - documento oficial de identidade;
II - procuracao por instrumento publico ou particular, (acompanhado com os atos constitutivos da
pessoa jurfdica, ata de sua elei�o, contrato social, requerimento de empresarlo individual, etc, nos
quais estejam expressos poderes para o outorgante exercer direitos e assumir obrigacoes em
decorrenda de tal investidura). OBS: nao serao aceitas procuracoes (publicas ou particulares) com
prazo de emissao acima de 01 {um) ano civil, a contar da data da sua emissao.
9.1.2. Caso o representante seja s6cio da empresa licitante com poderes de representacao, sociogerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados juntamente
com o documento de identidade, documentos que comprovem tal condicao (atos constitutivos da
pessoa juridica, ata de sua elelcao, etc.), nos quais estejam expresses seus poderes para exercer
direitos e assumir obrlgacoes em decorrencta de tal investidura.
9.1.3. Para particlpacao na presente llcltacao todo interessado devera proceder a prevlo
credenciamento junto Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM.
9.1.4. Para acessar o sistema eletronico, os interessados deverao estar credenciados junto Bolsa
Brasileira de Mercadorias - BBM e o envio das Cartas Propostas comerciais se dara diretamente
pela empresa licitante atraves de pessoa devidamente habilitada.
9.1.5. As pessoas juridicas deverao credenciar seus representantes junto a BBM, mediante a
apresentacao de:
a) Termo de Adesao ao Sistema Eletronlco da BBM declarando cumprir as exlgencias do edital, bem
como nomeando operador devidamente credenciado a Bolsa e outorgando poderes espedficos de
sua representacao no pregao.
b) comprovante do pagamento da Taxa de utiliza�ao dos recurses de tecnologia da informacao.
9.1.6. Quando se tratar de socio, proprletarlo ou dirigente da empresa proponente, devera ser
apresentado c6pia do respective Estatuto ou Contrato Social, na qual estejam expresses os poderes
para exercer direitos e assumir obrigacoes.

a
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9.1.7. 0 Custo de operadonallzacao e uso do sistema de Pregao letronico ficara a cargo do licitante
que pagara a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrontco, valor a titulo de
taxa pela utiliza�ao dos recursos de tecnologia da lnformacao.
9.1.8. 0 acesso do operador ao pregao para efeito de encaminhamento de Carta Proposta de precos
e lances sucessivos de precos, em nome da licitante, somente se dara mediante previa definlcao de
senha privativa.
9.1.9. A chave de ldentlftcacao e a senha terao validade de 01 (um) ano e podera ser utilizada em
qualquer Pregao Eletronlco, salvo quando cancelada por solicitacao da empresa cadastrada ou da
Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM do Brasil, devidamente justificada.
9.1.10. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a Prefeitura de
ACARAU ou a Bolsa Brasileira de Mercadorias, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do seu uso indevido, ainda que por terceiros.
9.1.11. 0 credenciamento do fornecedor e de seu representante legal no sistema eletrentco implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de capacidade tecnlca para realizacao
das transacoes inerentes ao pregao eletrOnico.
9.1.12. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
9.1.12.1. Os procedimentos para credenciamento e obtencao da chave e senha de acesso poderao
no
de
site
no
diretamente
iniciados
ser
enderec;o
licitac;oes
eletronlco www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso "credenciamento - licitantes (fornecedores)".
9.1.12.2. As duvldas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletronico poderao ser
dirimidas atraves da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail,
disponiveis no enderec;o eletronlco www.bbmnetlicitacoes.com.br.
9.1.12.3. Qualquer duvida dos interessados em relacao ao acesso no sistema BBMNET uctacoes
podera ser esclarecida atraves dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de
segunda a sexta-feira, das 8 as 18 horas (horarto de Brasilia) atraves dos canais informados no
site www.bbmnetlicitacoes.com.br.
9.1.13. PARTICIPACAO/PROPOSTAS/LANCES�
9.1.13.1. A partlcipacao no certame dar-se-a por meio da digitac;ao da senha pessoal e intransferfvel
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos, por meio do
sistema eletrenlco no sitio www.bbmnetlicitacoes.com.br, op�ao "Login" op�ao "Licita�o Publica"
"Sala de Negocia�ao"
9.1.13.2. As propostas de preco deverao ser encaminhadas eletronicamente ate data e horarlo
definidos, conforme lndlcacao na primeira pagina deste edital.
9.1.13.3. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacoes no sistema eletronlco durante a sessao
pubhca do pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de neg6cios diante da
Inobservancla de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
9.1.13.4. Caso haja desconexao com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do pregao, o
sistema eletrentco podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuacao no certame, sem prejuf zo dos atos realizados.
9.1.13.5. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao do pregao
sera suspensa e tera reinicio somente ap6s reagendamento/comunicac;ao expressa aos
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particlpantes via "chat" do sistema eletrOnico, onde sera deslgnado dia e hora para a contlnuidade
da sessao,
9.1.13.6. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregao, tendo em vista a quantldade de lotes,
o pregoeiro designara novo dia e horario para a continuidade do certame.
9.1.13.7. O andamento do procedimento de licita�ao entre a data de abertura das propostas e a
adjudlcacao do objeto deve ser acompanhado pelos participantes par meio do portal
"www.bbmnetlicitacoes.com.br'', que velculara avisos, convocacoes, desdassiflcacoes de licitantes,
justificativas e outras dedsoes referentes ao procedimento.
9.2. DAS RESTRlt0ES A PARTICIPAtAO:

9.2.1. Nao podera participar empresa declarada inidOnea ou cumprindo pena de suspensao, que
lhes tenham sido aplicadas, par forca da Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, e ainda;
a) Que tenham sido declaradas inidOneas para licitar ou contratar com a Administra!;ao Publlca,
de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas lnidOneas e Suspensas {CEIS). A Pregoeira
reallzara pesquisa no site http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis quando da
analise da Habilltacao, declarando desclassificado do certame os participantes que se
enquadrem nesta situacao:
b) Cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Prefeitura Municipal de

Acarau:

c) Estejam sob falencia, concordata, dlssolucao ou liquida�ao, fusao, clsao au de lncorporacao:
d) Reunidos sob forma de cons6rcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vlnculo profissional com servidor au dirlgente de orgao ou
entidade contratante ou responsavel pela licita�ao;
f) Autor do Termo de Referencia ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
g) De empresas cujos s6cios ou diretores pertencarn, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9Q, seus
incises e paragrafos, da Lei Federal n2 8.666/93 e suas posteriores atualizacoes:
j) De cooperativas nos termos do art. SQ, da Lei Federal nQ 12.690, de 19 de julho de 2012,
publicada no D.0.U de 20/07/2012.
9.2.2. Para averiguacao do disposto contido no item "a" acima, a licitante podera apresentar no ato
do envio da habllitacao consulta impressa do Cadastro Nacional de Empresas lnidOneas e Suspensas
- CEIS, emitido via internet no sitio do portal da transparencia do governo federal
(http:ljwww.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis), para cornprovacao ou nao se a empresa
sofre sancao da qual decorra coma efeito restricao ao direito de participar em licita�oes ou de
celebrar contratos com a Adrninistracao Pubfica.
9.2.3. Nao podera participar empresa que nao explore ramo de atividade compatfvel com o objeto
desta licita�ao.
9.2.4. Quando um(a) dos(as) s6cio(a)s representantes ou responsavel(eis) tecnicostas) da licitante
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta udtacao, somente uma delas
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podera participar do certame licitat6rio. Caso n:lo seja felto a escolha pelo s6cio representante ou
responsavel tecnlco ambas serao excluldas do certame.
9.2.5. E vedado ao servldor dos 6rgaos e/ou entidades da Admlnlstracao Publlca Municipal de
ACARAU, Autarquias, Empresas Publlcas ou Fundacoes, instituidas ou mantidas pelo Poder Publico
Municipal de Acarau/ct, participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por interposta
pessoa, dos procedimentos desta Licitacao.
10. DA FORMA DE APRESENTAtAO DA PROPOSTA ELETR0NICA
10.1. Os licitantes deverao anexar suas propostas ate a data e hora designadas para a abertura das
mesmas, consignando o preco global do lote incluido todos os custos diretos e indiretos, de acordo
com o especificado neste edital.
10.2. A "PROPOSTA" devera conter os seguintes elementos:
a) numero do processo e do pregao;
b) a proposta devera explicitar exclusivamente o valor referente Taxa de Adminlstracao que
compoe a Planilha de Cornposlcao de Custos do Anexo I - Termo de Referencia. a qual nao devera
ser inferior a 1,0% (um por cento) ou superior a 7% (sete por cento), transcrita em Reais (R$) de
acordo com a formula do item seguinte;
c) as propostas deverao conter seus valores expressos em Real (R$), oriundos do produto obtido
conforme abaixo:
c.1) Valor Global para 12 Meses (Conforme Planilha de composl�5o de Custos) = Valor do Lance
(R$)
d) os licitantes deverao anexar a sua Planilha de Composicao de Custos quando da fase de proposta
eletronica, sob pena de desdassificacso:
e) prazo de validade nao podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da abertura das
propostas;
f) as propostas deverao ser, obrigatoriamente, apresentadas com, no maximo, 02 (duas) casas
decimais.
g) quando o resultado da formula constante no item 10.2, letra c, deste instrumento, ultrapassar 02
(duas) casas decimals, a licitante devera valer-se da regra do arredondamento, obrigatoriamente e
sob pena de desdasslficacao, da maneira que se segue:
1) quando o algarismo imediatamente seguinte ao ultimo algarismo a ser conservado for inferior a
5, o ultimo algarismo a ser conservado permanecero sem modifica�ao.
Exemplo:
1,333 3 arredondado segunda decimal tornor-se-a 1,33.
2) quando o algarismo imediatamente seguinte ao ultimo algorismo a ser conservodo for superior a
5, ou, sendo 5, for seguido de no mfnimo um o/garismo diferente de zero, o ultimo olgarismo a ser
conservado devera ser aumentado de uma unidade.
Exemplo:
1,666 6 arredondado segunda decimal tornar-se-o: 1,67. 4,850 5 arredondados segundo decimal
tomar-se-tio: 4,85.

a

a

a
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3) quando o algar/smo lmediatamente seguinte ao ultimo a/gar, mo a ser conservado for 5 segu/do
de zeros, dever-se-a arredondar o algarlsmo a ser conservado para o algarlsmo par mais proxlmo.
Consequentemente, o ultimo a ser retirado, se for lmpar, aumentara uma unidade.
Exemp/o:
4,550 O arredondados segunda decimal tomor-se-iio: 4,55.
4) quando o algarismo imediatamente seguinte ao ultimo a ser conservado for 5 seguido de zeros,
se for par o algarismo a ser conservado, ele oermonecera sem modificafao.
Exemplo: 4,850 O arredondados segunda decimal tomar-se-tio: 4,85.
10.3. Serao desclassificadas as propostas que contenham limita�ao ou condicao substancialmente
contrastante com os termos do presente edital.
10.4. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte devera ser apresentada
declaracao visando ao exercfcio da preferencla prevista na Lei Complementar n° 123/2006.
10.5. o campo "tnforrnacoes Adicionais" podera ser utilizado a criteria do licitante.
10.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas par eles apresentadas, ate o terrnino
do prazo para recebimento.
10. 7. Sera vedada a identifica�ao do licitante, sob pena de desclassifica�o.
10.8. Os services objeto desta licita�ao deverao ser executados par empregados da CONTRATADA,
sob inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vf nculo de subordinacao dos
trabalhadores para com a empresa contratada, sabre os quais mantera estrita e necessaria

a

a

fiscallzacao.

10.9. 0 lancamento, pela licitante, de valores diversos implica em desclassiflca�ao.

11. DA ABERTURA E ACEITABIUDADE DAS PROPOSTAS
11.1. Abertas as propostas, a Pregoeira fara as devidas verificacoes, avaliando a aceitabilidade das
mesmas. Caso ocorra alguma desdassiflcacao devera ser fundamentada e registrada no sistema.
11.2. Os precos deverao ser expressos em reais, com ate 2 (duas) casas decimais.
11.3. 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro, e somente
estas participarao da etapa de lances.
12. DA ETAPA DE LANCES
12.1. 0 pregoeiro dara inicio a etapa competitiva no horarlo previsto no subitem 6.3, quando,
entao, os licitantes poderao encaminhar lances.
12.2. Para efeito de lances, sera considerado o valor global.
12.2.1. Na fase de lances, o lance final devera atingir preco dentro do limite estabelecido no item
5.3 (Valor Global Maximo Estimado) - Anexo I - Termo de Referenda. Caso nao seja realizada a fase
de lances, o licitante que cotou na proposta o menor valor global devera reduzi-lo a um valor igual
ou inferior ao limite maxima do item 5.3 (Valor Global Maximo Estimado) - Anexo I - Termo de
Referencia, deste Edital.
12.2.2. Os licitantes poderao ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu ultimo lance
registrado no sistema, ainda que este seja maier que o menor lance ja ofertado par outro licitante.
12.2.3. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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12.3. Durante a sessao de disputa, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. 0 sistema nao ldentificara o autor dos lances a Pregoeira nem aos demais
participantes.
12.4. No caso de desconexao entre a Pregoeira e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o
sistema podera permanecer acessfvel
recepcao dos lances, retornando a Pregoeira, quando
posslvel, sem prejulzos dos atos realizados.
12.4.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera
suspensa, sendo reiniciada somente ap6s comunicacao expressa da Pregoeira aos participantes,
atraves de mensagem no sistema, divulgando data e hora da reabertura da sessao. Cabera ao
licitante a responsabilidade por qualquer onus decorrente da perda de neg6cio diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao,
12.5. A etapa inicial de lances sera encerrada pela Pregoeira, seguida do tempo randomico, que
podera ser de 1 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatorlamente determlnado pelo sistema
eletronlco.
12.6. Transcorrido o tempo randornico, o sistema detectara a existencia de situacao de empate
ficto. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar n2 123/2006, a microempresa e a
empresa de pequeno porte que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n2 11.488/2007 e
que ofertou lance de ate 5% (cinco por cento) superior ao menor preco da arrematante que nao se
enquadre nessa sltuacao de empate, sera convocada pela Pregoeira, na sala de disputa, para, no
prazo de 5 (cinco) minutes, utilizando-se do direito de preferencia, ofertar novo lance inferior ao
melhor lance registrado, sob pena de preclusao.
12.6.1. Nao havendo manlfestacao do licitante, o sistema verificara a exlstencla de outro em
situacao de empate, realizando o chamado de forma automatlca, Nao havendo outra sltuacao de
empate, o sistema emitira mensagem, cabendo a Pregoeira dar por encerrada a disputa do late.
12.7. 0 sistema inforrnara a proposta de menor preco ao encerrar a fase de disputa.
12.8. Os lances deverao center seus valores expresses em Real (R$), representados atraves do Valor
Global para 12 meses (R$), conforme Planilhas de Composlcao -Anexo I - Termo de Referenda,

a

13. DO UCITANTE ARREMATANTE - APRESENTAClO DOS DOCUMENTOS DE HABIUTAClO E
OILIGENCIAS
13.1. A Pregoeira podera negociar exclusivamente pelo sistema, em campo pr6prio, a flm de obter
melhor preco.
13.2. A partir da sua convocacao, o arrematante devera encamlnhar no prazo maxima de 30 (trinta)
minutes, atraves do e-mail (licitaacarau@hotmail.com) ou via sistema proposta de precos e a
documentacao de habilitacao, e no prazo maxlmo de ate 03 (tres) dias utels a contar do terrnlno da
sessao virtual, o arrematante devera entregar, no setor de Licita<;oes e Contratos da Prefeitura
Municipal de Acarau, no endereco constante no subitem 7.1, os documentos mencionados no item
15 em original ou par c6pia autenticada.
13.2.1. Todos os documentos de habllltacao exigidos nesse processo deverao ser apresentados em
original ou c6pia autenticada, mesmo os documentos digitalizados (enviados par email), que devem
retratar fielmente a condlcao do documento original ou autenticado. Caso o licitante contrarie ou
deixe de apresentar qualquer uma dessas exigendas, o mesmo sera inabilitado.
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13.2.2. Podera o arrematante optar pelo envio postal dos documentos (proposta de precos e da
docurnentacao de habllltacao) em original ou por c6pia autenticada, o que devera ocorrer no prazo
maxima de ate 03 (tres) dias utels a contar da convocacao, obrigando-se nesse caso a envlar a
cornprovacao da postagem/c6digo de rastreamento pela plataforma eletrontca do
www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou pore-mail. (licitaacarau@hotmail.com)
13.3. Decorridos 03 (tres} dias utels da convocacao e, constatada pela Pregoeira a ornissao do
arrematante quanta a comprovacao da postagem da docurnentacao, dentro do prazo estabelecido
no item acima, dedarara sua desclassiflcacao/lnabllltacao, passando a convocar o(s) licitante(s)
remanescente(s), observada a ordem de classiflcacao.
13.4. 0 Arrematante que efetuar a entrega da proposta de precos e da documentacao de
habilltacao, na sede do setor de ucltacoes e Contratos da Prefeitura de Acarau, em conformidade
com o subitem 13.2, no prazo maxima de 30 (trinta) minutos, contadas da sua convocacao, fica
dispensado de encaminhar os mesmos documentos atraves do e-mail.
13.5. Efetuando o arrematante a entrega da docurnentacao no prazo e na forma dos itens 13.2 e
13.4 a pregoeira passara a anahse da mesma, dando prosseguimento ao certame.
13.6. Estando a proposta de precos, com a exequibilidade devidamente comprovada e aceita pela
pregoeira, e a docurnentacao de habllltacao em conformidade com as disposlcoes deste Edital, e,
desde que constatada a necessidade, sera realizada dlllgencia para averiguacao das instala�Oes
ffsicas da licitante arrematante, conforme orlentacoes a seguir:
13.6.1. A data e hora de realiza�ao da diligencia serao definidas pela equipe da Comlssao
Permanente de licita�o e comunicadas a licitante arrematante com 2 (dois} dias uteis de
antecedencia, atraves de oficio.
13.6.2. A dillgencla sera realizada por equipe designada pela Comissao, informada atraves de oftclo,
que elaborara parecer tecnlco assinado por todos os integrantes, e devera seater a verlflcacao das
lnstalacoes fisicas e equipamentos, a fim de comprovar que a licitante arrematante detem as
condicoes mfnimas necessarias para atender a contratante e os empregados prestadores de
services, bem como a boa execucao do contrato.
13.6.3. Havendo parecer favoravel a arrematante, a mesma sera declarada vencedora do certame.
13.6.4. Sendo desfavoravel o parecer, a licitante sera inabilitada, sendo convocado o licitante
subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classlflcacao.
14. DA PROPOSTA DE PREtO
14.1. A proposta devera ser apresentada preferencialmente em 1 (uma) via e numerada, com os
precos ajustados ao menor lance de valor global, com todas as folhas rubricadas, devendo a ultima
folha vir assinada pelo representante legal do licitante citado na docurnentacao de habllltacao, em
linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificacces tecnicas,
quantitativos, de acordo com o Anexo I deste edital.
14.2. Prazo de validade nao inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua

emlssao.
14.3. O licitante nao podera cotar proposta com quantitative de item/late inferior ao determinado
no edital.
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14.4. Na cotacao do preco unitarto, sera admitido o fracionamento do centavo somente no caso da
determlnacao da expressao monetarla de valores que necessitem da avaliac;:ao de grandezas
inferiores ao centavo, sendo as frac;:oes resultantes desprezadas ao final dos calculos, observada a
obrigatoriedade da regra do arredondamento, conforme letra "g" do Item 10 do edital.
14.5. Nos prec;:os propostos ja estarao incluidas as despesas necessarias ao cumprimento integral do

objeto deste Edital.
14.6. Ap6s a apresentacao da proposta nao cabera desistenda.

e

15. DA HABILITA�O
5.1. Para se habilitarem nesta ticltacao, os interessados deverao apresentar a documentacao abaixo
na forma eletrOnlca, atraves do e-mail licitaacarau@hotmail.com no prazo rnaxlmo de 30 (trinta}
minutos, COm posterior encaminhamento do Original OU copia autenticada par cart6rio competente
no prazo maxima de 03 (tres) dias uteis, sob pena de desdassiflcacao contados a partir do 12 dia util
subsequente
data de convocacao para a apresentacao dos documentos. No caso de c6pia
autenticada, a cada face de documento reproduzida devera corresponder uma autenticacao, ainda
que diversas reproducoes sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente leg1veis, em envelope
colado tendo no frontispfdo os seguintes dizeres:

a

PREfEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE
PREGAO ELETRONICO Nt
OBJETO: UCrTANTE:
DOCUMENTOS DE HABIUTAtlO

5.1.1. Os documentos envlados pore-mail deverio ser c6pias dos documentos a serem envlados
em original, sob pena de inabilita�o da Licitante.
15.2. Os documentos de habtlltacao deverao ser apresentados da seguinte forma:
15.2.1. Obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial,
todos da mesma filial, com excecao dos documentos que sao validos tanto para matriz coma para
todas as filiais. 0 contrato sera celebrado com a sede que apresentou a documentacao.
15.2.2. O documento obtido atraves de sltlos oficiais, que esteja condicionado a aceitacao via
internet, tera sua autenticidade verificada pelo pregoeiro.
15.2.3. Caso haja documento redigido em idioma estrangeiro, o mesmo somente sera considerado
se acompanhado da versao em portugues, firmada por tradutor juramentado.
15.2.4. Na hip6tese de o documento nao constar expressamente o prazo de validade, este devera
ser acompanhado de declaracao ou regulamentacao do 6rgao emissor que disponha sabre sua
validade. Na ausencia de tal declaracao ou regulamentacao, o documento sera considerado valtdo
pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emlssao, quando se tratar de

documentos referentes

a habilitac;:ao fiscal e economico-financeira.

15.3. HABILITA�O JUR(OICA:
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a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa ffsica, no registro publlco de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencla,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no Pregao da Junta onde tern sede a
matriz.
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente
registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de
sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de
elei�ao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde tern sede a
matriz.
c) INSCRly\O DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
Cart6rio de registro das Pessoas Jur(dicas acompanhada de prova da diretoria em exercf cio;
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro no Cart6rlo de
registro das Pessoas Jur(dicas do Estado onde opera com averbacao no Cart6rio onde tern sede a
matriz.
d) DECRETO DE AUTORIZAy\O, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.
e) CEDULA DE IDENTIDADE E CPF, de S6cio-Administrador ou do titular da empresa.
15.3.1. Prova de inscri�ao na:

a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Municipal (Cartao de lnscrlcao do ISS).
15.3.2. Alvara de funcionamento.
15.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
15.4.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domidlio ou

sede do licitante:
a) A comprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da Certidao de
regularidade de Debitos relativos a Creditos Tributaries Federais e Dfvida Ativa da Uniao (CND),
emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 2 de
outubro de 2014.
b) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de Certldao
Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dfvida Ativa Estadual;
c) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dfvida Ativa Municipal.
15.4.2. Certidao Negativa de Debitos junta ao Munidpio de Acarau/ct:
15.4.3. Prova de sltuacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Service - FGTS, atraves
de Certificado de Regularidade - CRF;
15.4.4. Prova de lnexlstenda de debltos inadimplidos perante a Justlca do Trabalho, mediante a
apresentacao de certldao negativa, nos termos do Tltulo VII-Ada Consolidacso das Leis do Trabalho,
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aprovada pelo Decreto-Lel no 5.452, de 1Q de malo de 1943." (NR), conforme Lei 12.440/2011 de 07
de julho de 2011.
15.5. QUALIFICAc;Ao TECNICA:
a) Apresentar 1 (um), ou mais, ATESTAOOS DE CAPACIDADE TECNICA, em nome da licitante,
expedido por pessoa jurfdica de direito publlco ou privado, que comprove(m) que a empresa ja
prestou ou vem prestando services compativeis ao objeto deste Pregao, acompanhado do contrato
que originou o referido atestado.
b) Prova de inscrtcao ou registro da LICITANTE junta ao Conselho Regional de Administracao - CRA,
conforme Lei n2 4. 769/65, do ano corrente.
15.6. QUAUFICAc;Ao ECONOMICA-FINANCEIRA:
a) Balance Patrimonial e dernonstracoes contabels do ultimo exerdclo social, ja exlgfveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substitutcao por balancetes ou
balances provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(tres) meses da data de apresentacao da proposta, devidamente assinados por contabilista
registrado no CRC, bem come por socio, gerente ou diretor, acompanhado dos Termos de Abertura
e de Encerramento do livro Diario, devidamente averbados na Junta Comercial da sede ou domidlio
do fornecedor ou em outro 6rgao equivalente;
b) A empresa optante pelo Sistema Publico de Escritura�ao Digital - SPED podera apresenta-lo no
formo do lei.
b.1) Entende-se que a expressao "no forma da lei" constante no item 4.2.5.2 engloba, no
mlnimo:
•
•
•
•

Balan�o Patrimonial;
DRE - uemonstracao do Resultado do Exercfcio;
Termos de abertura e de encerramento;
Recibo de entrega de escrituracao contabtl digital;

b.2) As c6pias deverao ser originarias do Uvro Oiario constante do SPED.
b.3) A Escnturacao Digital devera estar de acordo com as lnstrucoes Normativas (RFB n°
1420/2013 e RFB n2 1594) que tratam do Sistema Publico de Escriturap5o Digital - SPED. Para
maiores informa�<Jes, verficar o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a exigencia de
apresentacao do Balance Patrimonial do ultimo exerdcio social, a ser apresentado no prazo que
determina o art. 52 das lnstrucoes Normativas da RFB, bem como o que determina a Jurisprudencla
no Ac6rdao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
15.6.1. Os documentos exigidos para fins de qualifica�ao economlco-ftnancelra deverao comprovar
o seguinte:
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a) fndlces de Llquidez Geral (LG), Llquldez Corrente (LC) e Solvencla Geral (SG) lguals ou superlores a
1;
15.6.2. 0 licitante devera apresentar as seguintes demonstracoes de indices:

a) Liquidez Geral (LG) � 1,0;
Uquidez Geral (LG) = Ativo Circulante + realizavel a longo Prazo
Passivo Circulante + exigivel a longo Prazo

� 1,00

b) Uquidez Corrente (LC)� 1,00;
Liquidez Corrente (LC)=

Ativo Circulante
Passivo Circulante

� 1,00

c) sotvencta Geral (SG) � 1,00;
Solvenda Geral (SG) =

Ativo Total
� 1,00
Passivo Circulante + exigfvel a longo Prazo

c) Certidao negativa de falencla ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurfdica, dentro do prazo de validade.
d) Certidao Espedfica expedida pela junta comercial da sede da licitante, comprovando todos os
atos da empresa (lnscrtcao, enquadramento, alteracoes de dados etc.), nao superior a 30 (trinta)
dias;
e) Certldao Simplificada expedida pela junta comercial da sede da licitante, comprovando o registro
da empresa e indicando o objetivo, endereco, composlcao da firma e o seu Capital Social
lntegralizado, nao superior a 30 (trinta) dias.
15.7. DEMAIS EXIGtNCIAS:
15.7.1. Declara�ao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n2 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao incise XXXIII, do artigo 7°, da Constitulcao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condlcao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;

15.8. Os modelos anexados a este Edita! servem apenas como orientacao, nao sendo motive de
impedimento ou desdassiftcacao, a apresentacao de declaracoes que sejam elaboradas de forma
diferente e que contenham os elementos essenciais.
15.9. Os documentos exigidos e apresentados para habilltacao, obtidos atraves de sites, poderao ter
sua autenticidade verificada via internet, no momenta da fase de habilita�ao.
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16. OBSERVAt0ES · DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (EPP);
16.1.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n2 123/06, as ME e EPP, deverao
apresentar toda a docurnentacao exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrlcao
com relacao a regularidade fiscal e trabalhista:
a) Havendo alguma restrtcao com retacao a regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado as ME
e EPP o prazo de 05 (cinco) dias utels para a sua regularlzacao, prorrogavel por igual perlodo
mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 12, art. 43, do mesmo
dispositivo na Lei Complementar n2. 123/2006, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a licitante for declarada vencedora do certame, para a regularlzacao da documentacao,
pagamento ou parcelamento do debito, e ernlssao de eventuais certidoes negativas ou positivas
com efeito de certldao negativa.
b) A nao regularlzacao da documentacao no prazo previsto acima lrnpllcara na decadencla do direito
a contratacao, sem prejufzo das sancoes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado a
Adminlstracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de dasslftcacao, para contratacao,
ou revogar a licita�ao.
17. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO
17.1. Para julgamento das propostas sera adotado o criteria de MENOR PRECO GLOBAL.
17.1.1. A disputa sera realizada pelo valor global do lote.
17.1.2. A proposta final devera canter a Planilha de Cornposicao de Custos, juntamente com a
demonstracao da forrnacao dos encargos sociais e explicitado a taxa de admlnlstracao aplicada.
17.1.3. A proposta final nao podera exceder os limites estabelecidos no Item 5.3 (Valor Global
Maximo Estimado) - Anexo I - Termo de Referencia, respeitando o limite estabelecidos a tltulo de
taxa de admlnlstracao, calculado sabre o montante "A" da planilha de cornposlcao de custos, SOB
PENA DE DESCLASSIFICAtAO.
17.1.4. Se a proposta de menor preco nao for aceltavel, ou, ainda, se o licitante desatender as
exigenclas habilitat6rias, a Pregoeira examinara a proposta subsequente, verificando sua
compatibilidade ea habilitacao do part.icipante, na ordem de dasslflcacao, e assim sucessivamente,
ate a apuracao de uma proposta que atenda a este edital.
17.1.5. 0 licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, § 22,
da Lei Complementar n2 123/2006, no dia e hara designados pela Pregoeira, sera convocado na
ordem de dasslftcacao, no "chat de mensagem", para ofertar novo lance inferior ao melhor lance
registrado no late, para, no prazo de 5 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de preferencia.
17.2. As propostas nao desclassificadas serao selecionadas para a etapa de lances, com observancia
dos seguintes criterios:
a) a etapa de lances sera considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulacao de lances;
b) encerrada a etapa de lances, serao classificadas as propostas selecionadas, na ordem crescente
dos valores, considerando-se para as selecionadas o menor valor global ofertado;
c) a Pregoeira podera negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas reducao do valor
global ofertado;
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d} ap6s a negoclacao, se houver, a Pregoeira examlnara a aceitabllidade do menor valor global,
decidindo motivadamente a respeito;
e} sendo aceitavel a proposta final classificada em primeiro lugar, a qual devera apresentar o
MENOR VALOR GLOBAL, observado os limites constantes no item 5.3 (Valor Global Maximo
Estimado) - Anexo I - Termo de Referencia, e ainda respeitando o limite estabelecidos a tftulo de
taxa de adminlstracao, calculado sabre o montante "A" da planilha de composlcao de custos, sera
concedido o prazo definido no item 13.2., para entrega da proposta de precos e a documentacao de
habllltacao:
f} constatado o atendimento das exlgencias fixadas neste edital, podera ainda, desde que
constatada a necessidade, ser realizada dlllgencla para averiguacso das lnstatacoes fisicas da
licitante arrematante, conforme orlentacees no item 13.3, e s6 entao a Pregoeira declarara o
licitante vencedor, e lhe adjudlcara o objeto do certame, caso nao haja lnterposicao de recurses;
g) se a oferta nao for aceltavel, ou se o licitante desatender as exlgenclas para a habllttacao, a
Pregoeira exarninara a oferta subsequente de menor valor global, negociara com o seu autor,
decldira sabre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verlficara as condicoes de habltltacao e
assim sucessivamente, ate a apuracao de uma oferta aceltavel cujo proponente atenda os requisitos
de habilltacao, caso em que sera declarado vencedor;
17.3. Sera observado no criteria de julgamento o que preceitua o art. 44, §§ 12 e 2Q, da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo assegurada as microempresas e
empresas de pequeno porte a oportunidade de se utilizarem o direito de preferencla.
17.3.1. Encerrada definitivamente a disputa do lote, a Pregoeira examinara o porte da empresa
arrematante, e, se esta for empresa de medic ou grande porte, a Pregoeira, em ordem sequencial,
provocara todos que forem Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e cujos valores
contenham ate 5% (cinco par cento) de diferenca do arrematante, utilizando-se do DIREITO DE
PREFERENCIA, para cobrir a proposta do arrematante, sob pena de predusao, de acordo com o
paragrafo 3Q, do art. 45, da Lei Complementar n2 123/2006.
17.3.2. Se a primeira empresa consultada pela Pregoeira, que seja ME ou EPP fechar neg6cio, o late
sera encerrado; se nao, o pregoeiro consultara as demais em ordem sequencial.
17.3.3. Se nenhuma empresa que se encontre nas condlcoes determinadas pela Lei Complementar
n2 123/2006 fechar neg6cio, o pregoeiro considerara a proposta da arrematante.
17.4. Da sessao sera lavrada ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrencias relevantes.
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18. DA DESCLASSIFICAtAO AS PROPOSTAS DE PREtOS:
18.1. Em condlcoes llegais, omtssoes, ou conflitos com as exlgencias deste edital.
18.1.1. Com precos de taxa de admlntstracao diferente dos limites estabelecidos pelo subitem 10.2,
letra "b", deste Edital, ap6s a fase de lances, ou comprovadamente inexequlveis.
18.1.1.1. lnobserv3ncia da regra do arredondamento, conforme dlspoe a letra "g" Item 10 do edital.
18.1.2. E ainda:
a) Que apresentarem precos unltarios irris6rios, de valor zero, ou precos inexequfveis (na forma do
Art. 48 da Lei de Licitac;oes).
b) Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
c) Na proposta prevalecera, em caso de dlscordancia entre os valores nurnericos e por extenso,
estes ultimas.
d) Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
18.2. A desdassrftcacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema.
19. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAt0ES
19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitat6rio deverao ser enviados a
pregoeira, ate 03 (tres) dias utels anteriores a data fixada para abertura das propostas,
exclusivamente por meio eletronico, no endereco licitaacarau@hotmail.com, informando o numero
deste pregao no sistema do www.bbmnetlicitacoes.com.br e o 6rgao interessado.
19.2. Ate 02 (dais) dias uteis antes da data fixada para recebimento das Cartas Propostas, qualquer
pessoa fisica ou jurfdica podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato
convocat6rio deste Pregao.
19.2.1. Decaira do dlreito de impugnar os termos do edital de licitac;ao perante a Admtnlstracao a
pessoa que nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hip6tese em que tal comunicacao nao
tera efeito de recurse.
19.2.2. A lrnpugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedlra de participar do processo
licitat6rio ate o translto em julgado da decisao a ela pertinente.
19.3. Somente serao aceitas soltcltacces de esclarecimentos, providenclas ou irnpugnacoes
mediante petic;ao confeccionada em maquina datilograflca ou impressora eletrcnlca, em tinta nao
lavavel, que preencham os seguintes requisitos:
19.3.1. o enderecamento a Pregoeira da Prefeitura de ACARAU/CE;
19.3.2. a identlftcacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobat6rios) se for o caso, contendo o name, prenome, estado civil, prcflssao,
domidlio, nurnero do documento de identificac;ao, devidamente datada, assinada e protocolada na
sede da Pregoeira da Prefeitura de ACARAU/CE, dentro do prazo editaHcia;
19.3.3. o fate e o fundamento jurldico de seu pedido, indicando quals os itens ou subitens
discutidos;
19.3.4. o pedido, com suas especiftcacoes,
19.4. Cabera a Pregoeira decidir sabre a petlc;ao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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