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EDITAL CON VOCATORIO 
Pregão n° 2019.01.07.2 

1.PREAMBULO 
1.1 - Modalidade: Pregão. 
1.2 - Tipo: Menor Preço For Item. 
1.3 - Encontra-se aberta na Comissão Permanente do Licitaçao da Prefeitura Municipal de Farias Brito, 
situada na Rua José Alves Pimentel, no 87, Centro, Farias Brito/CE, a Licitaçäo na modalidade Pregao, corn a 
finalidade de selecionar proposta(s) mais vantajosa(s) objetivando a Contrataçao do servicos funerários 
especializados a serem prestados junta as famIlias em estado de vulnerabilidade social, por intermédio da 
Secretaria do Assistência Social do MunicIpio do Farias Brito/CE, conforme descriçOes constantes no Anexo I 
deste Edital Convocatório. 
1.4 - 0 Pregao será realizado pelo(a) Pregoeiro(a) Oficial Luclessian Calixto da Silva Alves, e sua Equipe de 
Apoio. 
1.5 - Regem a presente Licitaçao as normas contidas neste Edital Convocatôrio, na Lei Federal n° 10.520, de 
17/07/02, e, no que couber, na Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93, e suas alteraçoes posteriores e nas Lois 
Complementares 123/2006 e 147/2017. 
1.6 - Para os procedimentos do presente Pregäo sera' observado a seguinte: 
1.6.1 - Local de Realizaçãa: Sala de ReuniOes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Farias Brito, situada na Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito/CE. 
1.6.2 - Data de recebimento dos envelopes e abertura da Sessão: 21 de Janeiro de 2019. 
1.6.3 - Horário de abertura da Sessäo: 09:00 horas. 

2.OBJETO 
2.1 - Contrataçao do serviças funerários especializados a serem prestados junto as famIlias em estado do 
vulnorabilidade social, par intermédio da Secretaria do Assistência Social do MunicIpio do Farias Brito/CE, 
conforme descriçoes constantos no Anexo I deste Edital ConvocatOrio. 
2.2 - Os serviços estão devidamente especificados no Anexo I deste Edital. 

3. INF0RMAc6Es E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LlclTAcAo 
3.1 - A realização deste procedimento estará a cargo do(a) Pregoeiro(a) e do sua Equipe do Apoio nomeados 
par esta Administraçao Püblica, através de Portaria do(a) Senhar(a) Prefeito(a) Municipal do Farias Brito. 
3.2 - As decisöes referentes a este Processo Licitatôrio poderâo ser comunicadas aos praponentes par 
qualquer meio do comunicaçao que comprove a recebimento. 
3.3 - 0 interessada poderâ br e abter a texto integral deste Edital e seus Anexos, bern coma obter as 
elernentos, infarmaçoes e esclarecimentos relativos aa Pregao e as condiçOes para atendimento das 
obrigacoes necessárias ao cumprimento do seu objeto, no endereço acima mencionado, ou através do 
telefane (88) 3544-1223, do segunda a sexta-feira, no harária de 08:00 as 12:00 horas. 
3.4 - Os pedidos de esciarecimentas de düvidas em relaçao ao Edital deverão ser encaminhados, par escrito 
ate a 2 0  (segundo) dia ütil anterior a data da abortura das propostas. 
3.5 - 0 caderno do Edital compbeto poderá ser adquirido no mesmo endereço referido no preâmbulo deste, de 
segunda a sexta-foira, de 08:00 as 12:00 horas, dispanibilizado de forma gratuita. 
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4. DAS CONDIçOES E RESTRIcOES DE PARTICIPAcA0 DA PESSOA JURIDICA E DA 
D0cuMENTAcA0 PARA HABILITAcA0 
4.1 - Restriçôes 
4.1.1 - Empresa declarada inidônea de acordo corn o previsto no Art. 87, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, 
e que nao tenha a sua idoneidade restabelecida; 
4.1.2 - Empresa corn falência decretada ou concordata; 
4.1.3 - Empresas em consôrcio. 

4.2 - Das Condicoes 
4.2.1 - 0 licitante terá que oferecer proposta em atendimento ao especificado no Anexo I deste Edital. 

4.3 - Requisitos para Pessoas JurIdicas (Documentacao de Habilitaçao) 
a) Habilitacäo Jurldica: 
a.1 - Conforme o caso, consistirá em: 
a.1 .1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
a.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por açoes, acompanhado de documentos de eleiçao de seus 
adrninistradores. 
a.1.3 - lnscriçao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acornpanhada de prova de diretoria em 
exercicio. 
a.1.4 - Decreto de Autorizaçao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
Pals, e ato de registro ou autorizaçao para funcionamento expedido polo órgao competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
a.1.5 - Alvará de Funcionamento. 

b) Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabaihista: 
b.1 - Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa JurIdica (CNPJ); 
b.2 - Prova de lnscriçao no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao domicllio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatIvel corn o objeto contratual; 
b.3 - Certidäo Negativa de Débitos quanto a Divida Ativa da Uniao; 
b.4 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuiçoes Federais; 
b.5 - Certidäo Negativa de Débitos Estaduais, do domicilio ou sede do licitante; 
b.6 - Certidão Negativa de Débitos Municipais, do domicIllo ou sede do licitante; 
b.7 - Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS; 
b.8 - Certificado de Regularidade de Situaçao junto ao FGTS; 
b.9 - Certidäo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - 1ST. 

c) Documentação Relativa a Qualificaçao Econômico-Financeira: 
c. I - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Juridica; 
c.2 - Balanco patrimonial e demonstraçOes contábeis do ültimo exercicio social, já exigiveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situaçäo financeira da empresa, vedada a sua substituiçao por 
balancetes ou balanços provisOrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais 
de 03 (três) meses da data de apresentaçäo da proposta, nao sendo aceito a sua substituicão por 
auaisauer outros documentos. 
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c.3 - Comprovaçao de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitaçao, devendo 
a comprovação ser feita relativamente a data de apresentaçäo da proposta, mediante apresentaçao da 
Certidäo Simplificada da Junta Cornercial da sede do licitante, emitida em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
da data marcada para recebirnento dos envelopes. 

d) Qualificacao Técnica: 
d.1 - Cornprovaçao de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatIvel em caracteristicas, 
quantidades e prazos corn o objeto da licitaçao, sendo esta feita rnediante a apresentaçäo de atestado(s), 
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito pUblico ou privado, corn firma(s) devidamente reconhecida(s) 
em cartório. 

4.4 - Os docurnentos necessários a habilitaçao poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cOpia autenticada por cartOrio cornpetente ou por servidor da adrninistração ou publicaçao em ôrgao da 
imprensa oficial (Art. 32 da Lei n° 8.666/1993), sob pena de invalidaçao do documento, e, por consequOncia, 
inabilitaçao do licitante. 

5- ORIENTACOES SOBRE A FASE DE HABILITACAO: 
5.1 - Caso a licitante seja Microempresa ou Ernpresa de Pequeno Porte deverá apresentar Declaraçao que 
comprove tal situaçâo. 
5.2 - Na forma do que dispOe o Art. 42, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a 
comprovaçäo da regularidade fiscal das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
5.3 - Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
por ocasião de participaçäo neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentaçao exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriçäo. 
5.4 - Havendo alguma restriçao na cornprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias üteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual perlodo, a critério da Administraçao POblica, para a regularizaçao da documentaçao, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissäo de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de 
certidäo negativa. 
5.5 - A näo regularizaçao da documentaçao, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 
direito a contrataçao, sern prejuIzo das sançOes previstas no Art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a 
Administraçao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificaçao, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
5.6 - Serão inabilitadas as licitantes que näo atenderem as exigencias desta Licitaçao referentes a fase de 
habilitaçao, bern como que apresentarem os documentos defeituosos em seu conteüdo e forma, e ainda, 
seráo inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que näo apresentarem a regularizaçäo da 
documentaçao de Regularidade Fiscal no prazo definido acima. 

6. ENTREGA DOS ENVELOPES 
6.1 - Dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAcAO DE HABILITAçA0". 
6.1.1 - Os envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentaçao de Habilitação" deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues ao(a) Pregoeiro(a), na sessäo pblica de abertura deste certame. 
6.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
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Prefeitura Municipal de Farias Brito 

Pregao N.° 2019.01.07.2 

Envelope n° 01 - Proposta Comercial 

Proponente:.......................................................... 

Prefeitura Municipal de Farias Brito 

Pregão N.° 2019.01.07.2 

Envelope n° 02 - Documentos de Habilitaçao 

Proponente . .......................................................... 

6.2 - 0 Municipio de Farias Brito nao se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e 
"Documentação de Habilitaçao" que não sejam entregues ao(à) Pregoeiro(a) designado(a), no local, data e 
horário definidos neste Edital. 

7. DOS PROCEDIMENTOS 
7.1 - Na data e hora marcadas neste Edital, o Pregoeiro procederá ao credenciamento e identificação dos 
representantes das empresas proponentes, declarando aberta a sessão do Pregao, oportunidade em que näo 
mais aceitará novos interessados, dando inIcio ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e os Documentos da Habilitaçao. 
7.1.1 - A documentação para CREDENCIAMENTO dos interessados sera': 
- Documento oficial de identidade; 

II - Docurnento que comprove a capacidade de representaçäo, na forma da lei, inclusive corn outorga de 
poderes para forrnular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os dernais atos pertinentes e 
especIficos ao Pregao n° 2019.01 .07.2, em norne da licitante. 
Ill - Declaraçao emitida pela Ernpresa de que nao possul em seu quadro de pessoal, ernpregados rnenores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e rnenor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabaiho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso )(XXlll, do Art. 70  

da Constituição Federal (Modelo Constante no Anexo Ill deste Edital). 
IV - Declaraçao de lnexistOncia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitaçao (Modelo Constante no Anexo 
IV deste Edital). 
7.1.1.1 Caso o representante seja socio da empresa licitante corn poderes de representacao, sócio-gerente, 
diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados docurnentos que comprovem tal 
condição (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleiçao, etc.), nos quais estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigaçOes em decorrência de tal investidura. 
7.1.1.2 Nos demais casos, deverão ser apresentados procuraçao por instrumento pUblico ou particular 
acompanhada de cOpia do ato de investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de 
eleiçäo do outorgante, etc.). 
7.1.1.3 Caso seja apresentada procuração por instrumento particular, esta deve ser especIfica para o 
Pregao n° 2019.01 .07.2, e está corn firma reconhecida em cartório, caso contrário, deverá ser anexado 
documento de identidade do outorgante para que seja confrontada a assinatura, sob pena de invalidacão do 	? 
documento. 
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7.1 .2 Estes documentos deveräo ser apresentados fora dos envelopes, para que possam ser analisados no 
inIcio dos trabaihos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços". No caso de cópias, deverão ser 
devidamente autenticadas por cartôrio competente ou estarem acompanhadas dos originals, sob pena de 
invalidaçao do documento 
7.1.3 A nao apresentacao das declaraçOes exigidas nas alineas "b" e "c" impedirá a participação do(s) 
interessado(s) nas fases do certame. 
7.2 - Abertos os envelopes de Propostas Comercials 0(a) Pregoeiro(a) desclassificará, fundamentadarnente, 
as propostas que näo atenderem as exigências do Edital, bern corno as que ofertarem preços manifestamente 
inexeqüiveis. 
7.3 - 0(A) Pregoeiro(a) classificará o autor da proposta de menor preço por Item e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores, em ate 10% (dez por cento) da proposta de 
menor preço, para participarem da etapa de lances verbais. 
7.3.1 - Se não houver, no minimo, 03 (três) propostas de precos nas condiçoes definidas no item anterior, 
0(a) Pregoeiro(a) classificará as meihores propostas subseqüentes, ate o máximo de 03 (trés), para que seus 
autores participern dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
apresentadas. 
7.3.2 - Os proponentes deveräo apresentar suas propostas em atendimento ao constante no Anexo I do 
Edital Convocatório. 
7.4 - ApOs a classificação das propostas para a participaçäo na etapa de disputa de preços, 0(a) Pregoeiro(a) 
dará seqOencia ao Processo de Pregao comunicando, na data e horário definido no Edital, os licitantes 
classificados. 
7.5 - 0 julgamento das propostas será feito pelo valor do menor preço por item apresentado para os serviços 
especificados no Anexo I deste Edital. 
7.6 - 0 valor inicial dos lances corresponderâ ao menor preço ofertado na etapa de abertura das propostas. 
7.7 - Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para nova disputa, por melo de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de major preco e os 
demais. 
7.8 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condiçoes, ficarern empatadas, sera' realizado 
sorteio em ato pblico, para definir a ordem de apresentaçao dos lances, observado o disposto na Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 
7.9 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na rnanutençao do Ultimo preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de posterior ordenação das propostas. 
7.10 - Ao final da etapa de disputa de preços, o Pregoeiro indagara aos licitantes se algum dos mesmos 
deseja interpor recurso. Em caso afirmativo o licitante deverá informar a motivaçao do recurso e o Pregoeiro 
decidiré se acatará ou não. Caso não seja manifestado o interesse de interposição de recurso nesse exato 
momento ocorrerá a decadOncia do direito de recurso e, conseqüentemente, o Pregoeiro adjudicará o objeto 
da licitaçao ao vencedor. 
7.11 - Da reunião, Iavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e 
as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 
licitantes. 
7.12 - Havendo recurso, o mesmo deverá ser encaminhado por escrito, em ate 03 (trés) dias üteis conforme 
previsto neste Edital. Os demais licitantes poderão apresentar contra-razOes em prazo igual. 0 envio do 
recurso fora deste prazo nao sera' considerado e o objeto da Iicitaçao adjudicado, pelo Pregoeiro, ao 
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vencedor. Os recursos serão decididos no prazo de 03 (três) dias (iteis a contar do recebimento das contra-
razOes ou do decurso do prazo. 
7.13 - Após o julgamento dos eventuais recursos, 0(a) Pregoeiro(a) deverâ enviar o resutado via correios aos 
licitantes, cornunicando o vencedor da disputa. 
7.14 - A Comissão verificará a existência de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), para 
o cumprimento do constante na Lei Complementar n° 123/2006, procedendo na forma dos subitens abaixo. 
7.15 - Caso a proposta classificada em 10  lugar nao seja ME ou EPP, a Comissão procederâ de acordo corn o 
seguinte: 
7.15.1 - Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006), preferéncia de contrataçao para as ME e EFP. 
7.15.2 - Entende-se por empate aquelas situaçOes em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores a proposta meihor 
classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordern crescente dos preços ofertados. 
7.15.3 - Para efeito do disposto no subitem 7.15.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte 
forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte meihor classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que sera' classificada em prirneiro lugar e 
consequenternente declarada vencedora do certarne; 
b) nao ocorrendo a contrataçao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da ailnea anterior, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipôtese do subitem 7.15.2, na ordem 
classificatôria, para o exercIcio do mesmo direito. 
7.15.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.15.2, serâ realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada 
em ata. 
7.15.5 - Na hipótese de não contrataçao nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.15.6 - Ocorrendo a situação prevista no subitem 7.15.3, a microernpresa ou empresa de pequeno porte 
meihor classificada sera' convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitaçao da Comissão. 
Todos os atos deverão constar da ata dos trabaihos. 
7.16 - 0 processo licitatOrio findado será encaminhado ao(s) Ordenador(es) competente(s) para a respectiva 
hornologaçao. 

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO 
8.1 - 0 critério de julgamento será o de Menor Preço por Item, observadas as especificaçoes e condiçoes 
definidas neste Edital. 
8.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 0(a) Pregoeiro(a) examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
8.2.1 - Caso nao se realize lance verbal, sera' verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado da contrataçäo. 
8.2.2 - Em havendo apenas urna oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja 
compatIvet corn o valor estimado da contrataçao, esta poderá ser aceita. 
8.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentaçao de 
habilitaçao do licitante que a tiver formulado, para confirmaçao das suas condiçoes habilitatórias. 
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8.4 - Constatado o atendimento pleno as exigências editalIcias, sera' declarado o proponente vencedor, 
sendo-Ihe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
8.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente nao atender as exigências habilitatórias, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificaçao 
das condiçOes de habilitaçäo do proponente, na ordem de classificaçao, ate a apuraçao de uma proposta que 
atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital, 
para o qual apresentou proposta. 
8.6 - Apurada a meihor proposta para cada item que atenda ao Edital, 0(a) Pregoeiro(a) poderá negociar para 
que seja obtido um meihor preço. 
8.7 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e 
as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio, e pelos 
licitantes. 
8.8 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposiçao relativamente ao Pregao, 0(a) 
Pregoeiro(a) devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados, os envelopes de "DOCUMENTAçAO DE 
HABILITAçAO" inviolados, podendo, todavia, retê-los ate o encerramento da licitaçao. 

9. EXECUçAO DOS SERVIOS 
9.1 - 0 regime de execuçäo dos serviços é o indireto. 
9.2 - Os serviços deverão ser executados em atendimento ao estabelecido no Anexo I deste Edital 
Convocatório. 

10.CONDIcOES DE PAGAMENTO 
10.1 - 0(s) pagarnento(s) ao(s) vencedor(es) serâ(ão) efetuado(s) através de cheque nominal, entregue ao 
representante do contratado, apOs a apresentação das respectivas faturas, notas fiscais e recibos a 
tesouraria, correspondentes aos serviços executados, depois de atestado pelo setor competente, ou de 
acordo com o contrato. 
10.2 - 0 Pagamento sera' efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de inIcio da 
prestaçao dos serviços contratados, em conformidade corn a disponibilidade dos recursos financeiros do 
Erário Municipal. 
10.3 - Os preços dos serviços näo serão reajustados. 

11.DOTAcAO(OES) ORçAMENTARIA(S) 
11.1 - As despesas decorrentes da presente Licitaçao correrão a conta de recursos oriundos do 
Cofinanciamento Estadual de BenefIcios Eventuais e Tesouro Municipal, previstos na seguinte dotaçao 
orçamentária: 

Orgão 	Unid. On;. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
04 	 01 	 08.122.0040.2.049.0000 	 3.3.90.32.00 

12.DAS SANcOES 
12.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo 
estabelecido pela Adrninistração caracteriza o descumprimento total da obrigaçao assumida, ficando sujeito, a 
critério da Administraçäo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, Ill e IV do 
Art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93 e multa de 10% (dez porcento) sobre o valor do contrato. 

NY 
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12.1.1 -0 disposto no item 12.1 não se aplica aos licitantes convocados nos termos do item 8.5 deste Edital, 
que näo aceitarem a contratação, nas mesmas condiçOes propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive 
quanto ao preco e ao prazo. 
12.2 - Pelo atraso injustiticado na execução dos serviços, fica sujeito o Contratado as penalidades previstas 
no caput do Art. 86 da Lei Federal n.° 8.666/93, na seguinte conformidade: 
12.2.1 - atraso de ate 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 
12.2.2 - atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, por dia de 
atraso. 
12.3 - Pela inexecuçao total ou parcial do Contrato Administrativo, a Administraçäo poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar as sançöes previstas no Art. 87 nos incisos I, III e IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e multa de 
15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços no executados. 
12.4 - Multa correspondente a diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação 
ou realizaçao da obrigaçao nao cumprida. 
12.5 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer a Contratada, apôs 
a sua imposição. 
12.6 - As multas são autOnomas e a aplicação de uma näo exclui a outra. 

13.DO REAJUSTE 
13.1 - 0 respectivo Contrato não será reajustado em hipótese alguma. 

14.DA ALTERAçAO CONTRATUAL 
14.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condçoes contratuais, os acréscimos ou supressoes 
que se fizerem necessários na execução dos serviços, ate 25% (vinte e cinco por cento) de acordo corn o que 
preceitua o Art. 65, e seus parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93. 

15.DA RESCISAO CONTRATUAL 
15.1 - A rescisão contratual poderâ ser: 
15.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administraçao, nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666193; 
15.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaçao escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração. 
15.2 - A inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela Administração, corn 
as conseqüências previstas no item 12 deste Edital. 
15.3 - Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no Art. 78 da Lei Federal n° 
8666/93. 
15.3.1 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa 
da Contratada, sera' esta ressarcida dos prejuIzos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 
15.3.2 - A rescisão contratual de que trata o Art. 78 no inciso I, acarreta as conseqüências previstas no Art. 
80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

16.DA IMPuGNAçAO AO EDITAL 
16.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar os termos do presente 
Edital por irregularidade, ate 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para a realização do Pregão, cabendo 
ao pregoeiro decidir sobre a impugnação em 48 (quarenta e oito) horas. v 
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16.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o licitante que nao apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no Edital ate o segundo dia ütil que anteceder a data de realizaçao 
do Pregao. Sendo intempestiva, a comunicaçao do suposto vicio nao suspenderá o curso do certame. 
16.3 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante näo a impedirá de participar do processo Iicitatôrio, 
ao menos ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
16.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, sera' designada nova data para a realizaçao do certame, 
desde que a alteraçao proferida implique em alteraçao substancial da proposta. 

17.DO RECURSO 
17.1 - Manifestada a intenção de recorrer, e devidamente acolhida pelo Pregoeiro, 0 licitante deverá 
apresentar, por escrito, razöes de recurso em 03 (três) dias Uteis, ficando Os demais licitantes, desde logo, 
intirnados para apresentarem contra-razães, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos. 
17.2 - A falta de manifestaçao imediata e motivada do licitante em recorrer, importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicaçao do objeto da licitaçao, pelo Pregoeiro, ao vencedor. 
17.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatôrios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
17.4 - As razOes de recurso e as contra-razOes, apresentadas, deverão ser encaminhadas diretamente a 
Prefeitura Municipal de Farias Brito, situada na Rua Jose' Alves Pimentel, n° 87, Centro, na cidade de Farias 
BritoICE, não sendo aceita remessa via fax ou correio eletrônico (e-mail). 
17.4.1 - Optando pela remessa via correios, sera considerado, para fins de tempestividade, o comprovante de 
recebirnento por parte da Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
17.5 - 0 acolhimento do recurso importará na invalidaçao apenas dos atos insuscetIveis de aproveitamento. 
17.6 - Os recursos contra decisöes do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

18.DA ASSINATURA E VIGENCIA DO CONTRATO 
18.1 - ApOs a homologaçao do presente certame, o licitante vencedor será convocado para no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias proceder corn a assinatura do respectivo Contrato. 
18.2 - 0(s) Contrato(s) a ser(ern) firrnado(s) corn o(s) vencedor(es) da presente licitaçao, terá(ão) vigência ate 
31/12/2019, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer a prestaçao dos serviços dentro da 
vigência do mesmo. 

19.CONDIcOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAçAO 
19.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalizaçao, mediante terrno 
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da cornunicação escrita do contratado. 
19.2 - Definitivamente, por servidor ou cornissão designada pela Prefeitura Municipal, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes. 

20.DAS PENALIDADES 
20.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplentes serão aplicadas as sançOes dos artigos 86 a 88 da 
Lei 8.666/93, e suas demais alteraçOes. 
20.2 - A ernpresa/pessoa fIsica contratada pela Prefeitura Municipal de Farias Brito, para executar os 
serviços, no caso de inadirnplernento, ficará sujeitas as seguintes penalidades: 
20.2.1 - advertOncia; 
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20.2.2 - suspensao temporária do direito de participar de licitaçäo; 
20.2.3 - impedimento de contratar corn a administraçao; 
20.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçao Püblica. 

21. DISPOSIcOES FINAlS 
21.1 - So so iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do MunicIplo do Farias 
Brito/CE. 
21.2 - Não sera' admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços a serem 
contratados, sem a expressa manifestaçao do Municipio. A fusão, cisão ou incorporacão so serão admitidas 
corn o consentimento prévio e por escrito do Municipio. 
21.3 - 0 MunicIplo poderá revogar a licitaçao por razäo de interesse püblico decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anulá-Ia por ilegalidade, de ofIclo ou a requerimento da parte interessada, nao 
gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo 
Onico do Art. 59 da Lei n° 8.666/93, assegurada a arnpla defesa. 
21.4 - E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligéncias corn vistas a esclarecer ou a complementar a instruçao do processo. 
21.5 - Os casos ornissos serão resolvidos em conformidade corn as disposiçOes das Leis Federals n° 
10.520/02 e n° 8.666/93. 
21.6 - Fazern parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
Anexo I - Termo do Referenda (Orcamento Básico); 
Anexo II - Modelo de Procuraçâo; 
Anexo III - Modelo de Declaraçao de Empregador de Menor; 
Anexo IV - Modelo do Declaraçao de lnexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação; 
Anexo V - Proposta Comercial; 
Anexo VI - Minuta ContratuaL 
21.7 - Fica eleito Foro da Comarca de Farias Brito, Estado do Ceará, para solucionar quaisquer questoes 
oriundas desta Iicitação. 

Farias Brito/CE, 07 de Janeiro do 2019. 

LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA ALVES 
Pregoeiro(a) Oficial 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

1- OBJETO DA CONTRATAcAO 
1.1 - Contrataçao de serviços funerários especializados a serem prestados junto as familias em estado de 
vulnerabilidade social, por intermédio da Secretaria de Assistência Social do MunicIpio de Farias Brito/CE 

2- JUSTIFICATIVA 
2.1 - A contrataçao dos servicos funerários justifica face ao interesse püblico presente na necessidade de atender 
familias de baixa renda do municIpio, as quais não ostentam condiçOes de arcar corn os custos de urn funeral digno 
para seus entes queridos falecidos. 

3— ESPECIFICAçOES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer Os servicos conforme descricäo na planilha abaixo: 

Item Especificacao Unid. Qtde. Valor unitãrio Valor Total 

01 Servicos funerários destinados as famIlia em estado de vulnerabilidade 
social, por intermédio da Secretaria de Assistència Social do Municipio 
de 	Farias 	Brito/CE, 	abrangendo 	urna 	funerária 	(infantil), 	cova, 
vestimentas, fibres e translado de ate 200 (duzentos) km rodados ida e 
volta Serviços 10 813,33 8.133,30 

02 Serviços funerários destinados as famIlia em estado de vulnerabilidade 
social, por intermédio da Secretaria de Assistência Social do Municipio 
de 	Farias 	Brito/CE, 	abrangendo 	urna 	funerária 	(adulto), 	cova, 
vestimentas, fibres e translado de ate 200 (duzentos) km's rodados ida 
e volta Serviços 40 1.783,33 71.333,20 

03 Serviços 	de 	tanatopraxia 	(preparacao 	pos 	mode, 	conservaçâo 
cadavérica) Serviços 20 656,67 13.133,40 

03 Translado terrestre de cadaver por km rodado Km 10000 2,23 22.300,00 

Total: 114.899,90 

3.2 - 0 valor mâxirno global admitido para esta contrataçao é de R$ 114.899,90 (cento e quatorze mil oitocentos e 
noventa e nove reais e noventa centavos, de acordo corn pesquisas de preços realizadas pelo MunicIpio de Farias 
Brito corn empresas atuantes no ramo do objeto licitado. 

4- ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1 - As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Cofinanciamento Estadual de 
Beneficios Eventuais e Tesouro Municipal, previstos nas seguintes DotaçOes Orcarnentárias: 

Orgão 	Unid. Orc. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
04 	01 	 08.122.0040.2.049.0000 	 3.3.90.32.00 

5- ENTREGA DOS SERVIOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - Os serviços serão fomecidos de acordo corn as solicitaçOes requisitadas peta Secretaria/Fundo Municipal 
contratante, devendo Os rnesrnos ser realizados entregues onde for mencionado nas respectivas Ordens de servicos, 
ficando a Adrninistraçao no direito de solicitar apenas aquela quantidade que Ihe for estritamente necessária, sendo as 
despesas corn a entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 

J*_1  , I  
CNPJ NO 07.595.572/0001-00 

Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



000024 
, 

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

5.2 - Os serviços deverão ser executados de forma irnediata, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Serviços. 
5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, as urnas que vierern a ser recusados por justo motivo, 
sendo que o ato do recebimento nao importará a sua aceitaçao. 
5.4 - A Contratada deverâ executa os serviços e as entregas em transporte adequado para tanto. 
5.5 - Caso a Contratante venha a optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalaçöes condizentes 
e compativeis para a guarda e armazenarnento dos serviços. 
5.6 - 0 recebirnento dos serviços serâ efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriarnente, para efeito de posterior verificaçao da conformidade dos serviços corn a especificaçao; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificaçao da qualidade e quantidade dos serviços, pelo setor responsável pela 
solicitaçao e conseqüentemente aceitaçao. 

6- DO PAGAMENTO 
6.1 - 0 pagamento dos serviços fornecidos será efetuado pela Administração, obedecidas as requisiçöes, em moeda 

,- corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o 
desembolso máximo em conformidade corn a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo 
não superior a 30 (trinta) dias. 
6.2 - 0 pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência Bancária. 

7.OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
7.1 - As obngaçOes da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do Edital, 
independente de sua transcriçao. 

8.OBRIGAçOES DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigaçöes do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do Edital, 
independente de sua trànscrição. 

9- PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
9.1 - 0 futuro Contrato terâ vigência ate 31/12/2019, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer a 
prestação dos servicos dentro da vigência do mosmo. 

Farias Brito - Ceará, 07 de Janeiro de 2019. 

Luclessian Calixto da Silva Alves 
Pregoeira Oficial 

DE ACORDO: 

@4Ukn1q,  
Cicero Clislones Rodrigues de Lima 

Ordenador de Despesas 
Fundo Municipal de Assistência Social 
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ANEXO II 

Pregao NO 2019.01.07.2 

MODELO DE PROCURAçAO 

A 	(nome 	da 	empresa/profissional) 	................................................................., 	CNPJ/CPF 	n.° 
................................................, 	corn 	sede 	(endereco) 	a 
....................................................................., neste ato representada pelo(s) (diretores ou sôcios, 

corn qualificaçao completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissäo e endereco) pelo presente 
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado 

I

civil, profissao e endereco) 
.........................................................................................., a quern confere(rn) amplos poderes para 

junto a Prefeitura Municipal de Farias Brito r praticar os atos necessários para representar a outorgante na 
licitação na modalidade Pregao n.° 2019.01.07.2, usando dos recursos legais e acompanhando-os, 
conferindo-Ihes, ainda, poderes especlais para desistir de recursos, interpO-los, apresentar lances verbais, 
negociar preços e demais condiçoes, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e 
dar quitaçao, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, corn ou sem reservas de iguais poderes, dando 
tudo por born firme e valioso. 

Local, data e assinatura. 

\ 
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ANEXO III 

Pregao N° 2019.01.07.2 

MODELO DE DEcLARAcA0 DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 70  DA 
coNsTlTuIcAo DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

A empresa ........................................................ . .......... , inscrita no CNPJ sob o n°............................................. 

situada na .........................................................................................., DECLARA, sob as penas da lei, para 

surtir efeito junto a Prefeitura Municipal de Farias Brito, no procedimento Iicitatório sob a modalidade Pregao, 

que não incide na proibiçao contida no inciso XXXIII do Art. 7 0  da Constituiçao da Repüblica Federativa do 

Brasil. 

Por ser verdade, firma a presente. 

Local, Data e Assinatura. 
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ANEXO IV 

Pregäo NO 2019.01.07.2 

MODELO DE DEcLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAcA0 

A empresa/profissional ..........................................................................., inscrita no CNPJ/CPF sob o n° 

..................................., 	situada 	(residente 	e 	domiciliada) 	na 

......................................................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que, ate a 

presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçao no presente processo licitatório, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrOncias posteriores. 

Por ser verdade, firma a presente. 

Local, Data e Assinatura. 
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ANEXOV 

PROPOSTA PADRONIZADA 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceara'. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 
8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bern corno as cláusulas e condiçoes da modalidade Pregao n° 2019.01 .07.2. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeca de participar da mencionada Licitaçao. 
Assumirnos o compromisso de bern e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos 
vencedor(es) da presente Licitaçao. 

Objeto: Contrataçao de serviços funerários especializados a serem prestados junto as famulias em estado de 
vulnerabilidade social, por intermédio da Secretaria de Assisténcia Social do Municipio de Farias Brito/CE, 
conforme especiflcaçoes apresentadas a seguir. 

Item Especificaçao Unid. Qtde. Valor unitãrio Valor Total 
0001 Servicos funerários destinados as famIlia em estado de 

vulnerabilidade social, 	por intermédio da Secretaria de 
Assistência 	Social 	do 	Municipio 	de 	Farias 	Brito/CE, 

erviços 10 
abrangendo urna funerária (infantil), 	cova, 	vestimentas, 
fibres e translado de ate 200 (duzentos) km rodados Ida E 

volta  
0002 Servicos funerários destinados as familia em estado de 

vulnerabilidade social, 	por intermédio da Secretaria de 
Assistência 	Social 	do 	Municipio 	de 	Farias 	Brito/CE, 

S r 	o e viç S 40 
abrangendo urna funerária (adulto), cova, 	vestimentas, 
fibres e translado de ate 200 (duzentos) km's rodados ida E 

volta  
0003 Serviços 	de 	tanatopraxia 	(preparacao 	pôs 	morte, 

e r viços 20 
conservação cadavérica) 

0004 Translado terrestre de cadaver por km rodado KM 10000  
Total:  

Valor Total da Proposta R$......................(............................................................) 

Proponente . ....................................................................................................................... 
Endereço.......................................................................................................................... 
CNPJ/CPF 	................................................................................................................................ 
Data da Abertura .. ........................................ 
Horârio . ........................................................ 
Prazo de Execuçao: Conforme Edital. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Data........................................................... 

................................................... I ..................... 
Assinatura do Proponente 
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ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de prestação de serviços firmado entre o Municipio de Farias 

	

Brito/CE, através do(a) Fundo Municipal do Assistência Social 	e 
, para o firn que nele se declara. 

o MunicIpio de Farias Brito, Estado do Ceara', pessoa juridica de direito pUblico interno, através do(a) 
Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 14.909.56610001-45, neste ato 
representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, 0(a) Sr(a). Cicero Clislones Rodrigues de Lima, 
residente e dorniciliado(a) nesta Cidade, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 

........................................................, 	estabelecida 	(residente 	e 	domiciliado(a)) 	na 

........................................................................., 	inscrita(o) 	no 	CNPJ/CPF 	sob 	o 	no 

......................e 	no 	CGF 	sob 	o 	no 	................................, 	neste 	ato 	representada 	por 

..................................., portador(a) do CPF no ..................................., apenas denominada(o) do 
CONTRATADA(0), resolvem firmar o presente CONTRATO, tendo em vista o resultado da Licitaçao 
procedida na modalidade Pregão no 2019.01.07.2, tudo de acordo com as normas gerais da Lei no 
10.520/2002 e da Lei n° 8.666/93, e suas alteraçOes posteriores, mediante cláusulas e condiçOes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitaçao na modalidade Pregao n.° 2019.01.07.2, de acordo corn as Leis 

Federals no 10.520/2002 e 8.666/93, devidamente hornologado pelo(a) Sr(a). Cicero Clislones Rodrigues de 
Lima, Ordenador(a) de Despesas da(o) Fundo Municipal de Assistência Social. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - 0 presente Instrumento tern por objeto a contrataçao de serviços funerários 

especializados a serern prestados junto as familias em estado do vulnerabilidade social, por intermédlo da 
Secretaria do Assistência Social do MunicIpio de Farias Brito/CE, conforme especificaçoes constantes no 
Anexo I do Edital ConvocatOrio, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma discrirninada no 
quadro abaixo: 

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUcAO DOS SERVIOS 
3.1 - A CONTRATADA se obriga a executar os serviços no regime de execução indireta. 

CLAUSULA QUARTA - DO PREcO, DAS CONDIcOES DE PAGAMENTO, DO 
REAJUSTAMENTO E DO REEQUILFBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. 

4.1 - 0 objeto contratual tern o valor global de R$.....................(..............................................). 
4.2 - Os pagarnentos serão efetuados no prazo máxirno de 30 (trinta) dias, contados a partir 

da data final do perIodo de adirnplernento da prestaçäo dos serviços, objeto do presente Contrato, mediante 
apresentaçao dos documentos hábeis de cobrança junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Farias Brito. 

4.3 - A Prefeitura Municipal se reserva no direito de cancelar o presente Pregao, no todo ou 
em parte, de acordo corn as condiçoes estabelecidas na Iegislaçäo pertinente, assim corno reduzir ou 
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aumentar respeitados os limites de 25% sem que caiba ao Contratado o direito de reclamaçao ou 
indenizaçao. 

4.4 - Poderâ ser restabelecida a relaçao que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuiçao da Administraçao para a justa remuneraçäo dos serviços, desde que 
objetivando a manutençao do equiUbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipOtese de sobrevirem 
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execuçao do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando âlea 
econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alinea "d" da Lei 8.666/93, 
devendo ser formalizado através de ato administrativo. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA CONTRATUAL 
5.1 - 0 presente Contrato terá vigência ate 31112/2019, ou enquanto decorrer a prestacao dos 

serviços dentro da vigência do mesmo. 

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORçAMENTARIOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correrão par conta de recursos oriundos do(e) 

Cofinanciamento Estadual de BenefIcios Eventuals e Tesouro Municipal, previstos na seguinte dotaçao 
orçamentária: 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
7.1 - A Contratante obriga-se a: 
7.2 - Exigir do Contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bern corno zelo na 

prestaçao dos serviços e a cumprirnento dos prazos. 
7.3 - Colocar a disposiçao da Contratada toda a documentaçao necessária para a perfeita 

execução dos serviços solicitados. 
7.4 - Efetuar a pagarnento na forma convencionada neste Instrumento. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada obriga-se a: 
8.2 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçöes par 

ele assurnidas, todas as condiçOes de habilitaçao e qualificaçäo exigidas na licitaçao. 
8.3 - Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislaçao vigente. 
8.4 - Guardar sigilo sabre inforrnaçoes e documentos fornecidos pela Contratante, em 

decorrência dos serviços objeto do seguinte contrato, adotando medidas internas de seguranca. 
8.5 - Responder par todos as Onus referente aos servicas ora contratados, desde as salários 

do pessoal neles empregados, coma tambérn as encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
que venham incidir sabre a presente cantrata. 

CLAUSULA NONA - DAS PROIBIcOES 
9.1 - E vedado a CONTRATADA subcontrataçao dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e 

expressa anuência e autarização da CONTRATANTE. 

CLAUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO 
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10.1 - 0 Inadimplernento das obrigaçOes previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de 
quaisquer das situaçoes descritas no Art. 78, da Lei 8.666193, e suas dernais alteraçOes, sera' cornunicado 
pela parte prejudicada a outra, mediante notificaçao por escrito, entregue diretamente ou por via postal, corn 
aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularizaçao no prazo de 05 (cinco) dias üteis. 

10.2 - A näo regularizaçao poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do 
Contrato, sern prejuIzo de outras sançöes, bern corno no caso de nao pagamento, a suspensão da prestaçao 
dos serviços pela CONTRATADA ate a sua norrnalizaçao 

10.3 - A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar 
o vInculo contratual, estará sujeita as seguintes sançoes: 

10.3.1 - advertência; 	 - 
10.3.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitaçäo; 
10.3.3 - impedirnento de contratar corn a Administraçao; 
10.3.4 - declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçao PUblica. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1 - A CONTRATADA pagará a CONTRATANTE a tItulo de multa pelo não cumprirnento 

do estabelecido no presente Contrato, ocorrendo as seguintes situaçOes: 
11.2 - Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, consequenternente atraso 

nos prazos, multa correspondente a 3% (três por cento), calculada sobre o montante total da contrataçäo. 
11.3 - lnexecução total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa correspondente 

a 10% (dez por cento), calculada sobre o montante total da contratação. 
11.3.1 - Caso ocorra qualquer uma das situaçoes descritas no sub-item anterior, a 

CONTRATANTE fica desobrigada do pagarnento da(s) parcela(s) restante(s), independenternente da multa 
pela CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO 
12.1 - 0 nao cumprimento das disposiçOes especificadas neste Contrato irnplicará 

autornaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde ja os Direitos da Administraçao, corn relaçao as norrnas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regularnento dispostas no presente Instrumento. 

12.2 - 0 presente contrato e rescindIvel ainda, independentemente de qualquer interpelaçao 
judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

12.2.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
12.2.2 - lnadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
12.2.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de urna das partes, mediante aviso por 

escrito corn 30 (trinta) dias de antecedência, sem onus para ambas as partes; 
12.2.4 - No caso de nao cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que 

se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário urna cornunicaçao por escrito com a 
antecedéncia definida no sub-item anterior. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERAçA0 CONTRATUAL 
13.1 - Quaisquer alteraçOes que venham a ocorrer na execuçäo dos serviços seräo 

efetuadas mediante Termo Aditivo. 

zf 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA PuBLlcAçAo 
141 - Este Contrato deverá ser publicado por afixaçao em local de costume ate o 50  (quinto) 

dia Uhl do mês subseqüente ao de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS ANEXOS 
15.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatOrio, a 

proposta apresentada pela Contratada, bern como eventuais correspondências trocadas entre as partes. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 - 0 Foro competente para dirimir quaisquer dUvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Comarca de Farias Brito/CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestaçao final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo, para que surta seus jurIdicos e legais efeitos. 

Farias Brito/CE. ............................. ................ 

Cicero Clislones Rodrigues de Lima 
Ordenador de Despesas 

Fundo Municipal de Assistência Social 
CONTRATANTE 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

1 . .................................................................................. CPF 

2 . .................................................................................. CPF..................................... 
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