
1 ª Parte: PREÂMBULO 

aovtR.Na•.M;QN't'Gr?Xt. 
FARIAS BRITO 
um f.I. ·~à ff(rs IJr,it.q }lf.lctà.t,o.i:{os, 

EDITAL CONVOCATÓRIO 
Pregão Eletrônico nº 2021.09.01.1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel, n°. 87, 
Centro, Farias Brito - Cea~á, .. porJnterrnédiô:db(s}0râenador€es~ d~ pg~pesas, ao final firmado(s), 
torna público, para. conhécimento dos interessados, que no dia é hc5f~f'9baixo indicados será 
realizada licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo 

0
MENOR PRECO que 

será regido pelo Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei Federal nó 10.520, de 17 de 
Julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21. de Junho qe 1993, o que 
determina a Lei complementar n?123/20Q6, 147/2014 e suas alterações e demais exigências deste 

n Edital. A presente licitação será no site https: /lbllcompras.com. · 

1.0 DO OBJETO . ... . 
1:1 A présente.-licitação tem por objeto a aqut~iç~o.d@ pneus, câmaras 'de·ar e p[ot~tcires, 
abrangendo· os serviços de troca, alinhamentp ~ balan~eâmento, ,destinados ao atendiment6:,9as 
necessidades do Município de Farias Brito/CE,J:onfqrme anexos1partes integrantes.deste éditak. 

,• ' ' .,.º ·' 'i;' ' ·-·"· 

2.0 DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAUOEREALIZACÃO . 
. 2.1. o .edital está'êlispóníveHgratuitament~nqs~ítio~: . . . ·.·. /. •.. . Y. ···•· , . ' 
www~ fariasbrito.ce.(Jov: br/VlivvW. tceice.aov. br.t lidtacoes ,f!·https:Elbllcompras.com. 
2.2. o certame será realizado no endereÇà ele~rõnicoi' "•'" °'' T .. 'L· ·· _, ·:· •. , ·-···· .. -... ·:,, ··· 
https: // bllcompras.com. 

" . ·.; ·:,<º . '·- _,,_ -

3.0.' DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME -
3:1. INÍCIO DO ACOLHlMl:NTO DAS PROPOSTAS: 03 de S~tembro de 2021, àsi17h. 
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:_ 16 de SE!temb~o ele 2021, às ~Oh30min. 
3.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇQ~: f6·de Seten'l~f<>de 2oi1, às 111'1.' 
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as. fefE!rêl1ciâs 'de .fempo utilizadas pelo .sistema será 
observado o horário de Brasília/DF. · •-- · _ .- . · · . · 
3~5. Na hipótese de n~o haver expediente.ou ocorrendcLqualqµer fatqsyper;v.E:!niE!Qte·quE! im(JE!Ça a 
realizaçãg do certame! 11a·clatci previ§ta, a sgssão.ser~,,rémarcãda,_pata QOníípirpo~4$J1 a;Lcgnfar da 
respectiva data. · · · -- · - · · ·-t rccc-" • • ··· .-. • · ·· · - • 

4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO 
4.1. A Prefeitura Municipal de Farias Brito está localizada na Rua José Alves Pimentel, n°. 87, 
Centro - Farias Brito/CE, CEP. 63.185-000, telefone: (88) 3544-1569. 

5.0 DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS 
5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constantes 
no quadro abaixo: 
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Orcião Unid. Ore. Projeto/ Atividade Elemento de Desoesa 
01 06 26.122.0029.2.015.0000 3.3. 90.30.00/3.3. 90.39.00 
02 02 12.122.0049.2.022.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
02 02 12.361.0056.2.026.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
03 01 10.122.0030.2.037 .0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
03 01 10.301.0032.2.039.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
03 01 10.301.0032:2;040;0000· · .. - --.-· 3.3. 90.30.00/3.3. 90.39.00 
03 01 

·.·· 10.302.0032.2.046.0000 . -_ - ''3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
04 01 

- 08.122.0040.2.049. 0000 3.3. 90.30.00/3. 3. 90.39.00 

6.0 DA PARTICIPACÃO. DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃO 
6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar créâênciados junt6ao sistema BLL 
(Bolsa de Licitações e Leilões doBrasil}no.site https://bllcompras.com. 
6.1.1. As regras para credenciamento estçirãb disponíveis no sítio eletrônico constante no subitem 
2.2. deste edital. · - · 
6.1.2. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema opera.cional (bllcompras.co1t1) poderá 
ser esclarecida através de umâ empresa associaga og pelo telefone (41,) 3o97-46ClO, ou ainda 
através da Bolsa de Licitações do Brasil, pelde-mail: contato@bllcom-pras.org.br. _-·-.- ... 
6.2. Poderão participar desta licitação empresªs sg,b .a de11ominação de socieâades empJesárias 
(sociedades em nome coletivo, em comand,itaisJ[lpl~s; ;em comandita por ações, aríôni111a·.e 
limitada) e de sociedades simples, associaçõe~;.f!Jn<;füÇõeS._e sociedades cooperativj3s regularmente -
estábelecidas. ri este. País, cadastrados ou nêó•·r~pJ:;:idastro-de. f;drnecedores da Prefeitura 'Müni.êip,ªL 
de Farias Brito, e que satisfaçam a todas as'tondições da legislação em vigor e deste.edital./ --_ '{ 
6.3. A licitante. que: participar. desta. licitação com••suas condições de. ha.ojli_tcição vincülàdas ao 
documento Certificado de Registro Cadastral, obriga~se, após a elfi.issãd'doiCRCj:a'declarar sob as 
pena[idades da lei, a superVeniência def9t6 im.peditiVo-~esoa·hªbilit!3Ção.'i; -<, • _/ -·~ · 

6.4. Podera participar desta licitação toda e qúalquer pessoajúrÍâlc_a:idÕoea'°cu]i3 nàtureza,seja · 
compatível com o objeto licitado. ·--.-__ ._--. :c· -. . _ -- -. • - -_;- < • .. - ... _ - • 

6.4.l Os licitantes participaotes . que de~éjarerf)'cq_ricélrrer junto ao LOTEto:z;.•d~verão ·i:i<;>ss_uir 
dentro _do seu ramo;-de, ativjdade, al_ém- c!e çpm,ércio _d~ pneus e similares de fahric'âção nacional, 
os serviços correlatos, como tróé:a, alihH,am_ento e balêlnceamento com sede no<raio máximóde 
67 (sessenta e setelkm dedistância·da Cidacíe de fariasoBrito, disponC!o de espaçô físiéo 
coberto, fechado e com piso adequaê:lo para c:i acomodação s~gura dos veículos, e_ntfo.,óutros 
aparelhamentos necessários à .. execução .dos,.§éryiçqs, ~ob peha ·de desclassificação;.junto ao 
referido lote. -__ ·- -. · -. -__ .- .-.• ! .. · - · · · ~ -.-- -•'• 
6.4.2 À comprovação de que o li.citante possuj espâço disponível e adequado para execúção dos 
serviços poderá ser feita mediante visita in loco. _- - -- - -
6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, .efmpresas de pequeno porte 
e as cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, como 
critério de desempate, preferência de contratação, o previsto na Lei Complementar nº 123/2006, 
em seu Capítulo V - DO ACESSO AOS MERCADOS / DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS. 
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar no Sistema 
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil) no site https: //bllcompras.com, o exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006. 
6.7. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital. 
6.7.1. É vedada a participação de pessoa física e jurídica nos seguintes casos: 



dbVERNQ .. MUN!ClPAL 

FARIAS BRITO 
Uma FaríasBritOpl1fa todos 

6.7.2. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição; 
6.7.3. Que tenham em comum um ou mais sócios catistas e/ou prepostos com procuração; 
6.7.4. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata, 
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação; 
6.7.5. Impedidas de licitare contratar com a Administração;. 
6.7.6. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a 
Administração; 6. 7. 7. Declarqdas inidôneas. pelaoAdministração.pública,. enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta condição; -
6.7.8. Servidor púb,lico ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou ç9mponentes de seu 
quadro técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal 
Direta ou Indireta; 
6.7.9. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país; 
6. 7 .10. Emprésas cujo estatuto ou contrato ~ocial não inclua o objeto desta licitação. 

' , ' '"~º 

7 .O. DA FORMA DE APRÊSENTAGÃO .;-DA PROPOSTA> E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITACÃO. .· . . . : > · -···•· -·•·•·. _.... .. •.. · ·. - .. 
7.L Os licitantes deverão encaminhar/aqexpl",~exchisivamenté P9.r meio do Si.stema da Bolsa de 
licitações do Brasil, no· sítio eletrôhic() https: /lbllcómpras.com, os documebtos dê -habijitação 
exigidos neste Edital. Com relação à proposta Jr;iicial, basta que a mesma seja cada~tràda na 
plataforma, com a descrição do objeto ofertaclo e seus respectivos preços, até a·data e o horário 
esta_belecidos para abertura da sessão pública, não·serído necessário o envio dáproposta'inidal 
como arquivo•digitalizado em anexo. · - · 
7;1.1. Ao inserir a proposta no sistema, o licitqnte deverá preencher a "Descrição, D.eta.lhada do 
Objeto Ofertado~(, devendo constar os daâos necessários ao ~ªme décél(feqLiabiÍidade da 
proposta com o objeta fk:itado> • ... •• .· .. ·_ . . .· • • , •.•. > . • ;' • ,. - . • 2 x;<···; .•.. ·.-
7 .2. O. envio da proposta, acompanhada :dos documê!lt9pçte· QªPHitªC}ãq;•e,xjgiqps neste. Edital/ 
ocorrerá-por .meio de chave de acesso ~·-.senhâ,~~Õ!:>tidas Jlrnfo•~ª~C)I§á:;~â.elJL:fêitªçõ.~s do_ êrâ-?i(; 
(https: //bllcômpras.com ). · ·· · ·- · - · · · ·. - · · - ' - · ·· - · -· 

7.3. Os licitantes ·enquadrados. como ME ou EPP deverão encaminhar a •• d6cumentaÇão dé · 
habilitação, ainda que haja algun:ia restriçãq•de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do 
Art~ 43, § 1°, da Lei ;complementar n° 123/Z006. . . . .-. >; • . · 
7.4. No campo "Informações aqicionais''1 d~verá constar né.çe~sàriamente o.seguinte: • 
a) Indicação do lote e especificação -d0 -objeto .licitado com tocfos setis itens, de acótdo ·com o 
disposto no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNC,IAqe~te Edital, devendo ser indicada à marca e/óu 
falirit'.làrite çlo ,prod1Jto; • - - .. - -- -- •· · -:· 
b) Preço glob9ldo lqte eo~do em_ algarismos;. . . --· -. ·-_ _ - -..... -.. -.. -
c) Praió de validc;ide da proposta,>que não podérá ser inferior él E)Q (sés,se!]ta)digs; 
7.5. o licitante deverá informar a condição de microempresa (ME)oú empresa: dê pequeno porte 
(EPP) que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou 
cooperativa de que trata o artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, no ato do encaminhamento da 
proposta e da documentação de habilitação, por intermédio de funcionalidade disponível no 
sistema eletrônico no site https://bllcompras.com. 
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
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inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do 
próprio licitante. 
7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação, por 
eles apresentados, até a abertura da sessão pública. 
7.8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento das propostas. 
7.9. Será vedada a identificação dolicitante. 
7.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acessq público após o 
encerramento do envio de lances. . "·· . 
7.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionC1is, encargos 

í----.,, previdenciários, trabalhistas, tributários~·. comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente.no fornecimento dos bens/prestação de serviços. 
7.12. Os preços-ofertados~ tanto ílá prÕppsta':jnk:ial, quanto·na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade .do licitante; . nãq ll'lê' assistindo o direjtO .clé pleitear qualquer alteração sob 
alegação de erro, omissão ou qualqu.er óljtfQ prE?texto;. -. . .. . · ·.· •. 
7.13. A não apresentação dos docüíl1entos :de habilitação exigidos neste edital, exclusivai;nemte P.Or 
meio .. do Sistema BLL (Bolsa de Licitaç§es, (.e -· Leilões do Br.asil)~ r:10 . sítio ):!)e.tr<?niço 
https://bllcompras.com, .até a data e horário ~§ta!Jeletidos para abertura da. sessãOYp~plica, 
acam:tará na' inab.ilitação/aesclassifitação ~.dó.; prÕponente, sendo convocado o l,icitaote 
subsequente, e assim sucessivamente, observadaa_ordem de classificação. : 

8.0.DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS~PROPOSTAS 
8.L Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fará as G1evidas verific~ções, avaliando a. 
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificaçãq, deverá ser fljndãmentada e 
registrada no sistema, com acompanhamento.em: tempo real portoê;lqs•os participa~tes. · 
8. 2. Os. preços •deverão ser expressos em reais, com até2 (duas) casas detin1ais.em;•seus ·valores . _ 
globais e unitários, inc:lusive .t:m p.rop_ostas de adequação, quando for o caso. ~. ' . -.. · -· . - --
83. O sistema, ordenará .aljton;iaticament~ ~ as propostas classificadas pelo( él)/ pregoeirq( à} é 
somente estas partiçiparão da: etapa Gle l~fr1tes. ·1 :~ - )•· ··· · · : 

8.4. Na elaboração dar,prOpQ?l<;!,c() pr~Ç<:> cotado poâerê :ul~rgppS§~r o lirçfté ,máximq• di.~cril]inadb 
no Anexo I- TERMO DE REFERENCIA presente 1JOs;9utos do processQ,em epigrafe; entretanto, na 
fase d.e lances, o lance final deverá atirigir. pr~ço)gual ou inférior. aó limite máximo constante-no 
Termo de Referência, caso o -lote· cotado,seja cgmposto de it~ns, o preçq unitá.ri9 dq iterfr•.cfoverá 
ser ig~al ou inferior; àquele limite. Caso nªO sej~ª f,~âlizádà-·a fase- a~~la[lc~~> p ffcffan~~ que ç9tou 
na proposta escrita o menor preço deverá redli~Ho a um valor; igéal ou'infêfjor .ad)imité'rnáximo 
do referido no Termo de Referência. ···. · · ···_ -... - · --

8.5. Serão desclassificadas as propostas que: 
8.5.1 - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que forem 
omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos 
aspectos tributários; ou que contenha preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços 
unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas 
nas ofertas das demais licitantes; ou que contenha identificação do licitante. /) 

n'"" Lb 
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8.5.2 - Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços 
unitários e total dos itens superiores aos preços no Anexo I (Termo de Referência). 
8.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

9.0. DA ETAPA DE LANCES 
9.1. O(A) pregoeiro(a) daráJnício à etapa competitiva no borário previsto no subitem 3.3, 
quando, então, os licitantes poderão encaminhar lances que· deverão ser apresentados 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. · 
9. 2. Para efeito de lances, será considerado o valor global do lote. 
9.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo 
constante no Termo de Referência; e,caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitário 

r~\ do item deverá ser inferior àquele limite .. Caso não seja realizada a fase de lances, .o licitante que 
cotou na proposta o menor preço deyerá redlgHo a um valqrJgual ou inferior ao lirriite máximo do 
referido· Termo· de Referência'. · · •. < · ·>,, ~.ii! · · . 
9.2~2: Os licitantes podetãÓ.ofertaf lanEes~si)cêssivos,1 d,ésa~·cfue' inferiores ao seu •dltimo lance 
registrado no sistema, ainda que e5.te s~jàimaior.que·o menor lance já ofertado.por outro licitante. 
9.2:3. Em caso de dois ou mais lançés:.de igual Valor, prevalece aquele que for re'cebido·e 
registrado em primeiro lugar. · .. ". ,'> . . · ·... •. ; •. · •. · 
9.3. Durante a sessão pública de disputa, os Ji~itanfossêrãb informados, em tempo real, doya]or 
do menor lance registrado. o sistema ·nªo iqéntifiC:ará 6 autor cios lances ao( a) pr~goeirp(a). nem. 
aos demais participantes. · . . · 
9.4. No caso de desconexão entre o(a) pregoeiro(a)e o sistema no decorrer da etapa competitiva, 
o sistenia poderápér111anecer.aç~ssíyel. à .recepçªp dos lances, .retor[lan9q o(~) ... pregôeiro(~),. 
quando possível, sem prejuízos dos atos realizadôs: ; . ·• ... . .·· .- ...... > . . . . . . ··. ·• 1 • . 

9.4.1. Quando a desconexão do sistema.· eletrônico .para; o·. l'rE;?goeiro: persistir por, um. tempo 
superior a 10(dez) minutos, a sessão públiccf.será'suspensa e feibiciac:la;'s()riieht~ d,ecorriçla-s''24. 
(vinte e quatro) ·horas após a comunicação do Jato aos participantes, no sífi0 eletrônico utfüzadÓ 
para a divulgação. · · ·. ···· · · ·.···· .· · · • 

9.4.2. Caberá ao licitante a responsabilidade. por qualquer ônus decorrente da perda de negócio 
diante da inobservância de. quaisquer mensagens ernitiqas Pelo sistema OIJ da desconexão da 
parte do próprio licitante. · 
9.5. O modo de disputa adotado para este certame;. será o ",li.berto é.Fechado", nos termo~ do Art. 
31, inciso II c/c Art. 33, do [)ecretáFederal nº 10.02:4/z019, ol;)servado os seguintes ter,lllos:. 
9.5;1. À' etapa inicial de. enviq 'délançes desta,:.sessã;o: pública têrá,- duraÇãpde lS (qµinze)m'inutos. 
9.S~Z~.·· Encerrado/o pÍa-zó.prêvl5to,.n? Item: adl;ffa: ·0 sistema' epcamifuhará:o aviso 'de, fechafÍ1gnto 
iminente dos lances e, transcorrido o ·peÍíê:)âo. âe até ld (aez)' minlifos,;>aléàtõriàmente 
determinado, a recepção de·lances será automaticamente encerradá; - · · ' ' · 
9.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (até 10 minutos), o 
sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das 
ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e 
fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
9.5.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.5.3, os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), 
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poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
9.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em 
ordem crescente de vantajosidade. 
9.5.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.5.3 e 9.5.4, haverá 
o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de 
classificação, possam ofertar umJancefinal:e•·fechado em,até,5 (cinco) minutos, que será sigiloso 
até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto' nodtem editalício 9.5.5. 
9.5. 7. Na hipótese. de não haver licitante classificado na etapa de lance fé&hado que atenda às 
exigências para . habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela Equipe &~. Apoio, mediante 
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos estipulados no item 9?5.6. 
9.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em colUna própria, as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior. pofi:e, assim como das demais classificadas; para o fim de 
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45,. da H.ei Complementar riP 123/2006, regulamentada pelo 
Decreto n° 8538/2015. • .... · .. . . - · • N 

9.7. Nessas condições, as propostas de. miE:ré:>emptesas e empresas de pequeno porte que. se 
encontrarem com preço de até 5% (cinco por' centdfàcirria da melhor proposta ou n\êlhor Jcin.c:e 
ser~o consideradas empatadas com a primeira::co!gaida, no caso d~ta ·nãc:rcestar eóÇjuaÇJraªa 
como ME ou Epp. -- .:t5.:L:··Yf]· ·- / . . : ' ~ .· . 
9.R. A melhor classificada nos termos do iterh anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta . para desempáte, obrigatoriamenté -eni ;valor inferior ad da primeira colocada, no prazo (je 
até 5 (cinco) minutos controlados pelo siste1T1!3r:c:ontados após a comunicaçãq _automática pagr 
tanto. - . .. -· . . -·. . _ . . .··. .__ f .. -..••.. _ . ( ; : , 
9.9. Caso ~ microempresa ou ernpn:~sa ele peqüerio porte m~lhorclassifü:.adadesista ou não se 
manifeste .no prazo estabeleCido, se"râo; convocadas ag d~rnaisplidtâr1t:ês[:(M6-· Ç>Ú E,PP) que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco-por cento), na ordém de cla~sificaç~q, 1para o exercíci() 
do mesmo direito, no prazo estabelecido nd itemanterior. - ·• · - ··· -. _ .•• -.• -- · 
9.lQ. No caso de equivalêl1ci9. dos_yalore$:·a!Jresentados pelas microempresa~. oy· emprescis de 
pequeno porte que se encontrem 11os inter\]alos estal::íelécidos nos itens anteriores: será rnalizado 
sorteio ef1tre elas para que se identifique aqljela que primeiro ppderá apresentaf'melhgr qfertêl;' .. 
9.11. A ordem de apre~entaçãodas'prcipostas pelos licitantes.~ utili:z:ada como um dos.critério~' de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre• propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de dis~uta aberto e fechado.· ·· 
9.12: O sistema informará a proposta de menor .preço ao encerrar a fçise de disputa. 

- - - - ' - - - ,- ·;, -~-e 

- > ; \ 

10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE E DA NEGOCIACÃO DA PROPOSTA 
10.1. Encerrada a etapa c:le envio de lances da sessão pú61ica, b(à) Pregoeiro(a) deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas no Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
10.3. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilid e do preço em relação ao máximo r-
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estipulado para contratação no edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do 
art. 7º e no § 9º do art~ 26 do Decreto nº :10;024/2019 e verificará a habilitação do licitante, 
conforme disposições do edital. 
10.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, 
através de e-mail (licitacao@fariasbrito.ce.gov.br) a proposta de preços e, se necessário, 
documentação complementar, devendo a proposta estar adequada ao último lance ofertado após 
a negociação referida no ite,m..lQ,LçlesteieditaL .. .··- .··.··----
10.4.1. O não cumprimento da entrega da proposta final, denfro-do'·pre1zo acima estabelecido 
(duas horas), acarretará desclassificação, sendo convocado o licitante súpsequente, e assim 
sucessivamente, observada a ordem de classificação. -> 

10.4.2. A não 9presentação dos documentos de habilitação exigidos neste édital~exclusivamente 
por meio do Sistema BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil), no s.ítio eletrônico 
https: //bllc:Ompras.com, .. até à data êi hqrário estabelecidos para abertura da S!=ssão pública, 
acarretará na inabilitaçãb/clescl;:3ssifjcaÇão;.~ do proponerte,., sendo convocado o licitante 
subsequente, e assim sucessival)lente;óoseiiy~qa a ordemfde'Gl~ssjficação. ·· 

-~ _-, -• • ' - - , - '"'·'' ,· - -O·-. ,_,. ' - "' -- - ... , 

1LO DA PROPOSTA DE PRECOS FINAl..CPRORÔSTA CONSOLIDADA) 
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11.1. A proposta final·deverá ser áprêsE;!nfada;·ém Via única original, com os Pfeços ajustados çlo 
menor lance, nos termos do Anexo II - Propost~i:d~··preços deste §!ditai; cofn todas asi;foll'fas 
rubricadas, devendo a última folha vir assinàd~·,jpklo representante legal do H(:itante 'l::ifo~o r1à 
documentação• de habilitação, em li11guagerrr.1 dara -e concisa: sem emendªs, rasur~s .ou· · 
entrêfiohas, comsas especificações técnícas~~;q•u,aíltitativos,_ devendo ser indicada1~13 marça·; e/OU< 
fabrí'cante dó produto edemais informações reJ~tivªs ao bem ofertado. . ·. _ ~- .- '> 0

\} _·· -· 

11:1.L A apresent13ção da ~propostg em desàcorpo;,com o prevlstq .•. no".it~.m ~c!rn~, acarretará na ... 
desçlassificação da rííesrna{ -·· -·· --.- • . __ ·. . ,_ . ;·- :· < --_ .. 
11.2. Prazo de validade não inferior a 60 ·(sessenta11 dias, 'contaê:lo~-ª- ~~rtiij-Cc:Iª data da sua _ 
eml·ssa-o. · - ·· ---- --·· · ·· . / - ·•: · ·:·_ ·; · ·.·. · ·-- · ,._ -• :: .. ' ::: 

';::_:w";·c -:_·•-

11.~. Q Jicit:anté não poderá cotar proposta.com•quantitativo de item/IÓte:dnfJtibr2i2lo.füetermJnac:l_ci __ . 
no edital. ·- ·· . •. >j .. . . . .··. - - · - -•-. -_-_ ._-- -• -:: •. .. \' ' · -· ·- · · · -
11.4; Na cotação do. preço unitário, hão•será'.àâmitido oJracionamento do centavo: 
11.5. ~o?. preços Pr()PP?~Qsjá~starã() iri<:lüíclas as pe5ReS8_§. r~terentes a fret~/tribut_Q.$ e~ê:leJl1C1is 
ônus àtinentes à entregàdo .. 9bjetoi i.: ·~• • - · ;;· ,? e . _ . ~- . ·< . • -. 
11.6. No caso da licitant:e-s_er ·éooperativ~;.q!Je ~eç:ytará (e,ritregará)=o:ôbjeto da licit9çã?;~àtravés 
de 1rnwegados, a mesma gqzará closép[ivif§QiQ$-fi?c~is e pr~video~iários pertine9~e$ ao r~gime 
da~rcoQi:>eratiYCIS, cleyer1do a-proposta·.àp~es.e,ntar e~equjbJliâC1cle no a~pe,çto tribu,tárip.e<s.uJ~itar-se 
aOrnesmo regime de. qué:ilquer/outro agéqfe'ecs9nemk();~ ' ; ;~ -- '.< :: -: ? { .. , .... · . - / 
11.7. Após a ·apresentação·da proposta não'cab~r~.clesistência. -· .. ·-

12.0 DA HABILITACÃO 
12.1. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA 
SEGUINTE FORMA: 
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF; 
b) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, se houver; 
c) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
d) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
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e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribuições federais; 
f) Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União; 
g) Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (INSS) - CND; 
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede do Licitante, •. em= seé·tratando:< de sociedaçj~~ comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, aêompanhada de documentos de eleição de seus 'àdn:ünistradores; 
k) Registro comerçiàl, no caso de empresa individual, devidamente registraâC1. na Junta Comercial 
da sede do Licitante; V . 

1) Inscrição do afo constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de 'prova de diretoria 
em exercício; ·.. .. ····· .· 
m) Decreto de autorização, errh se: trªtando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamentg no País, e ªfo de ;registrg:ou a,utorização par.a JL111cionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a ativldaqe assim O' exigir; .•.... ·. · • 
n) Certidão Negativa de Ralência ou. ÇoqÇor~ata, :e){pedid,a: pelo ~istribuidor c:fa sede c:la pessoa 
jurídica; · . · · · ·. · ··. ·•• · ·· ··,:.:, ·• · ·· . ·.· •.... · ·. 
o) Comprovação de aptidão pará desempenho de atividade pertinente ·•e compatfyel em 
características, quantidades e prazos com o objeto.·da. licitação, sendo ~sta· feita rnediarite· a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s}J~rídica(s) qe direito públiço ou privªâo; • 
o.1) No caso de atestado emitido por pessoa>járídiéa de .direito privado, éste deyer~·.ser 
apresentado com. firma devidarnente reconnêdda em cartório competente ou aéompanhªdo de. 
documento de identidade d.o signatário para ~Ó_nfrpotação da assinatura; . .· .. .. ·.. : ; ..... ·? · ·· 
p) Declaração emitida .J'.'el.(l li,çitante .. de que:nãc5:PQ?Sui em seu :qL1ªç!r9.,d,e~pes~~ali:;,.empregad9s 

· {ci~~~~~~is~.fa~~s ~~z~l~:?~~~~·~rf~i~b~~9s~~%1·0~~~~hdre~~~{$~~~if~rtªj1I~~~,~·r:J~~~°C~~a~;rz~~~ 
··anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7°daConstituição FéderaJ;c ·:·;~>.:'.'.. . 1 

q) Declaração' emitida pela licitante dando Ciênçia de que cumpre plena.m~[íte ps ,requisitps·êe 
habilitação. · · · · 

< ,:- : - " - ,- ' 

12.2. Os Documentos que> não tiverem·: pcazo de \fªlkiad~:;deçlarado no prqprio dOCL1mef1to;~d~ 
mesmáforma que não.conste previsãp ern legislação específica;: çleverão ,ter.sido emitidos M/no 
máximo, 90 (noventa) dias, contados até a dal:9 cl.ª reaii~açã() da)icítaÇão ou, se. erlíltidos por 
prazo indeterminado, conforme lé!glslação1dp10rgap?e~pedidor:~· .· .~.. · . ' > . 
12.2(1. Ficam ,excluídos da v~li.daâe de.9d,(Q~~~nt~) dias o~;àtéstqdostécnicos e çpcoproyaÇpes de inscrições. .· . . . . . ... . ··. . . . . •. e . • e . ' . -. .•• . · ..... 

13.0 OUTRAS DISPOSICÕES 
13.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa 
de pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 
11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação do(a) 
pregoeiro(a), para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual 
período, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006. 
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13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, 
implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) 
pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação. 

14.0 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
14.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, observado o 
estabelecido nas condições definida5,11esteiedital·e·o•dispostQcJ'.JO.Jermo de Referência que norteia 
a contratação, tomandO:-se cômO parâmetro, para tanto, o mel16? preÇo C()letado, na sequência, 
ou a média de preços, sempre buscando alcançar a maior vantajosidade. -.- .. 
14.1.1. A disputa será realizada por lote, sendo os preços registrados em ata. 
14.1.2. A proposta final para o lote não poderá conter item com valor superior ap estimado pela 
Administração, sob pena de desclassificação, independentemente d() valor total do lote, devendo o 
licitante, readequar o valor doJoteao~ valores constantes no mapa de preços. . 
14.1.3. Na fase de lances,o)êlnce firial·c:leierá atingir preço jgual ou inferior ao.:limite máximo 
constante daqúele Termo d~ R~f~rêncié); ~~~g;·~ão seja r~al.i~a~~·ª fase de lanc~s1 o.li.~itante que 
cotou na proposta escrita\o. IJlenor weçp; Q~'l,~rá r~âpzH(j;"a.ljm. J!alor igual qU inferi~x élO limite 
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máximo do referido Termo;'.de:Refêrênr;i§l~,::: ~1:3-~z•i : .:>· · --·· • ..• --. . •. . · ·\ ,> 

14.1.4. Se a proposta de menor pr~çq 11ão for-aceitável, ou, ainda, se o licitcmte desate11cj~F~S 
exigências habilifatórias, o(a) pregoeiro( a) examin9rá•a proposta su.bsequegtê,, verifícana9 sya ..... 
compatibilidade e a habilitação do partjcipanfer ·•na-.-· ordem, de classifiC13ção, 'e · ~ssim -
sucessivamente, até ct apuração de uma propostá qi:J'e àtenda a .este edital. - · · · · 
14~ 1.5. O licitante remanescente que estejaenc(Uaârado no percentual estabelecido no art.44,-.§ 
2°, . da Lei Complementar nº 123/2006, ntj ~diél é hora designados pelo( a) pregpeir9(a), será 
conv9cado na ordern-cie classificação,. no "cbat-de:rnensagem", para,9f§rtar1fíc)yo lance inferior; 
ao· melhor ilance registrado, parê; f1o prazo·_ge.QS:(~in~o})ninytpsc4tilizaf;-s~:~,do direito de· 
preferência. ··· - ·· - · ·- · · ·· ·· · - ···· :. · 

1S. DA DESCLASSIFICACÃO DE PROPOSTAS::~ 
15.1. -As propóstas>ser~o .de$classificadas -qL1àrído~:apresentadas em condiÇÕes ilegais,'. ,çom. 
omissões, ou conflitos'comasexigências âeste edital; 
15.1.1. Com preços superiores dos ITENS/LOTES âós constantes no Terrr19 de Refer,ênci,a no 
processo em epígrafe, após a fase dejances'ou comprovadê:lmente inexeq1,1íveis. 
15.2. A desclassificação será semprefund,qmentê:)da~registrê:lda no'~isterna. 

-. _- ,_j_ - <~'. ·_,,_-- , - - -.- ' 

16~DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E,DiIMPUGNACÃODO ATO CONVOCATÓRIO 
16. l>Os péd fdç)s né esclarecirl'lent6srefêÇf!,ílf$§·:·c,ig·:prcicessô lici~aforip c:J€lyêr~.9'ser:efi~iados,ao( a) 
prego~irb(a), ate~ 3. (~rê5:Y d~ci~ ,út.~is anteri~r~?~·~··'~ata fixa~.ª párn/~g~~~(á.}~s prô15ôstas, 
exclusivamente por meio eletromco, no endereço hc1tacao@far1asbr1to•C::e•qov~br, informando o 
número deste pregão no sistema do bllcompras.com e o órgão interessado. 
16.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, 
Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para 
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 
16.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a), por escrito, por meio de e-mail 
àqueles que enviaram solicitações, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
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16.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa 
poderá impugnar o presente edital, mediante petição por escrito, por meio eletrônico, através da 
plataforma no site https: //bllcompras.com, ou pelo e-mail licitacao@fariasbrito.ce.gov.br. 
16.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados. 
16.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como 
se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os-licitantes. 
16.7. Qualquer modificaçãono,Ççlité:ll exigedivulgaçãocpelo me:ismoin~trumento de publicação em 
que se deu O texto ,originâl, reabrindo-se O prazo inicialmente esta!J'el§Cido, exceto quando, 
inquestionavelmenteí a alteração não afetar a formulação das propostas. ., 
16.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo lega[~e/ou subscritas por 
representante não habilitado legalmente, exceto se tratar de matéria de ordem pYíblica. 
16.9. A impllgnação nãO'POSSLIJ.ef§ito, ... suspensivo e caberá ao(à)Pregoeiro(a) decidir sobre a 
mesma no prazo de 2 (dóis) diqs úteis1;Jx)btê1do da data de recebimento desta. 
16.10. Acolhiqa a impugnaç~(>.'sóntrà;oc~~i~l, será designacléJ nova data para ª realização do 
certame, exceto se a alteraÇão:não'afet?rªftjfrriulação da§·propostas. -

- ' - , - -, ' -. "- '' ",:;:'.:'- -- ,· -N, ,. 

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVtl~~:·;·:~,,. : ··•. ... . / { :; . > : ' 
17 .1., Declarado º vencedór, quàlqüer:·ncitânfo''~()deráh1anífestélr, de forma motivadã,:a'fr1teôçªo 
de interpor recurso, em campo próprio do sisternª?q!:landp·lhe será cqncedidQ <}prazo ~e(31{(tr~$) 
dias para apresentação das razões por escrit<i,~RQI:'iiTietôeletrônico,.catravés da p)ÇJtaforma'rip,·site . 
. https://bllcompras.com, ·oµ pelo e-mãll·AdiCitaêao@fariasbrito.ce.gov.b~. o~,z~:ff?mais 
licitantes ficam,.desâe logo convidados à ápte~entar con}rafrazões dentro de ig'ual praior Cl~e 
começará a iCOntar a partir do término do :'prn.zQ do recorrente, sendo-lhes, ass~gU[;adÇfvis~ª 
imediata dos autos. . . ..•. .. . . . , .. , · ,.•. . :, : •• · • · , 
17 ·~·. Não ,:serão conhecidps;os.:{ec~r§q~ trteippestivg~ ~4P~~J~"u~1fritqrl i:>9hF,~presentante nã9 
habilitado legalmente ou nao 1dent1ficado,no processg hc1,tat9po;~pÇ1Uéli:rnspgnder pglo propo11ente. · ' 
17.3. A ausência de manifestação imediata.~únotivacia Cio 1fêitantaquantôêN:nteunçãcf'de redim~r1 
nos termos do disposto no item 17 .1 deste edital, :importará na decâdêrfcla:{d~sse direito ê o( a}; 
Pregoeiro( a) estará autorizado. a açljljdicar:~o.objéto ao licitante declarado vencedor. . .... : 
17.4 o acolhimento<·de.recürs,c{ importar~ ·na iqvalidação apenas dos atos i:insuscetíveis~' de 
aproveitamento. . •.• · ; · · . .. . . · •. . . .· , . · . . . . . ·· 
17 .5. A decisão em graudé rE:cµrsb/será definitiva, e.qeJa Ci;:ir-:-se:.a,rconhecimento aosflicitantes, 'no 
endereço eletrônico constante r1o 'su.füt~rn·,~~2;1: c!.este edital. : ~ ; · · · · · · · · • " · 

18>DA ADJUDICACÃO E DA HOMOLOG~CÃÓ"1V .. .·. ~·· ;; ... · J ' . '· . ·. .. . j u *'"' 
18·;i:.:A·.·aaju~i~aÇã9,aa,r:s~-a·:p~lo(a)···pregoeiro(ª)qL1~ú1âb.não.ciC:q~rer/interêósjção~de,. r:e.ê:~r;sos. 
Caso contrário,aadjudica§ãof!.C:ar~·a·cargcfda ~utoriâade compet_e''.íter f < ·· :; ;, . >e·· 
18.2. A homologàçã6 da licitaÇão é de responsab'ilidade da autorHade cómpetente e'' só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao vencedor. 
18.3. No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular da 
origem desta licitação, decidido o recurso, este homologará o julgamento do(a) pregoeiro(a) e 
adjudicará o objeto ao vencedor. 
18.4. O titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar o 
presente processo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado e mediante fundamentação escrita. 
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18.5. O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 

19. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 
Contrato oriundo desta licitação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o.,n~t.~r9ê1Tlel;!to da;c;exeisução2'€1e2sey~~q!:)j,@te1 ~não mantiver a proposta, 
comportar-se de mod.o ·iríidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará impédidq de licitar e contratar 
com o Município qe~Farias Brito e será descredenciado no Cadastro da Pre{eitura Municipal de 
Farias Brito, pelo:prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivds determinantes da 
punição ou atE§/que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais comi nações 
legais. - .. ·• · -. ••. ·< · 

19.2 O licitante que ensejé)r o r;etar_darn~ntq:qa execução qo certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na exe~Uçã9.d0Çqqt[ato1·;:~qfuportar-se .<:iê/ITJQQ(), inidôneo, fizen•declêração falsa 
ou cometer fraude fiscal;'garàntidd0:dJrêito'igrévio da citc:fçãq;e'Ci.a ampla defesa, ficai"ª iíllpedido 
de licitar e contratar comç ,4\dfT1inistrai;ªq,~t>eJ<?J:>razÓde àté~~:(cir}Ç,9) anos,,enquanto p~rducare111 
os mot.ivos determinantes·da=r:>i:.lniÇãq_pu: até' quê·sejá-pro'movida a reabilitaçãd peraht~:-:a;1:5.(ópria 
autoriclade que aplicou a penalidade, sem prej!.Jízçi[das.-multas previstas'no edit,al e nô;terllio de 
contrata e das demais com inações legais. ~" F , i .· _ - . - -··... ··' P .. · · - ·. 

19.3 A Contratada ficará, ainda, sujeita às segi.íintes penalidades, em caso de inexecução.tofaEou -
parcial do contrato, erro de execução, exed.Jgão)mperfeita, mora de execução, inadimplemênto 
contratual ou não veracidade das informaçõeê pr~stadas, garantida a prévia defesa: ·--... _ 
I - advertência, sanção' de que trata o inciso'l dó art. 87, da Lei n. ~-8.666/Q3;fpgderá_ ser aplicada 
nosseguintescasos: •i -• .•. ···••······,• <_-·-.. _-.:~ .. •·: .. ·J_--·:·~:·rci_ T ··. 
á) descumprimento das obrigações'e respónsabÍIÍdades~ªêsur:íJi~é!i liq~IJç:i~§~~H •f.:.'t; .-·_ . . , -
b) outras ()Cqrrências que possam acarr~tarrr~nst9rnas··ao'"ciesê~~gJ~ifP~§t§;t~ªºs;"ser-Viç9fcJ~ · 
Contratante, d~~de quenão caiba a aplica.ção::desa11ç~o:mais grave. · · :-;:.. -·- ·• -. "·· · \ · • -
n-~mllltas (que .poderão sêr·rE:colh.i_cjÇ1s em·quálqüel ágência integrante dâ R€itj~ .A.frecadaélor9 :dé\ 
Receitas Municipals,:p&nieiodepo~urnen(g de-Ârreêâdação Municipal - DAM~.a0ser preenc6ido· 
de acordo com instruções fomecid.9s pela:Chntratant~); •~· .- • . _ - .·· · ...• 
a) de ·1% (um por cerito} •. sobr~olxalor;contratüé;lFJotaLdb,.exerdcio,~por dia ,çle ªtra?,e pª 
prestação dos serviços ou indispo11ioiliâaqe q0~m~11J<J, limitÇ!êla á~10Ó/o ao mesmo valór;J . • -• ····_ .-
b) qe 2% (dois por cento) sobre () vglor .C::Qbtratuéll total-dq' e)Çerçício, por infração a qlJé:l!qUer 
cláusula . oü· co11dição do contrato, -não ·espeçif!gada ;nas; demais. àlín~as cl~s~e. inçisO,;aplícaaa em 
dobrp, na;reipcidênc.ia; . ·. . •-.. · ..... - ·· · ·: ,.~:::· ut - : .. -.. • '. -;, ·. • . ...... - ... , 
c) de 5% (Cinco ·p9r çe,nto) d0yal9r_contratoa[ total.do exercíci9/pela,zreÓJsa~~m,,çor(igirquâlquer 
serviço rejeitado, caracteíi:ZahdÓ"-se a recusa, caso a correção riãb·se•efêtivârnós 5 (cinco) dias 
que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Farias Brito, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos 
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prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
19.4 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III 
do item 19.3 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item. 
19.5 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) 
dias a contar da notific~ção ou .decisão.5•do recurso ... Se •o ,vél.!PJ ~a multa não for pago, ou 
depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Coptratada fizer jus. Em 
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor 'd.evido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado meqjante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. _ • 
19.6 As sanções previstas nos incise;>§. III e IV do item 19.3 supra, poderão ser aplicadas às 

í\ empresas que, em razão do c:ontrato_objeto.<:Jesta licitação: -
I - praticarem atos ilícitos, visando frustrar:·.osobjetivos da licitação; 
II - demonstrarem não pqssuiridoneid.ªqe paf~Lcontratar c:o[11'a Aqministração P,ública,_ em virtude 
de atos ilícitos praticados;· __ .· · _ •·-•.--.-· · F: '?~·-i __ . < _ ' ----· · .. _. · _ 
III .:... sofrerem condenação - definitJv,a :p(Jr;~·tJÍ"aticarem, · por/ meios dolosos, fraude•,_ fiscaL r10 
recolhimento de quaisquertributos. _- · --· • --_ ·· -·· - · --•-· .--· -··-
19.7 As sanções: previstas nos incisos I, IILe !V _do·-Jtem 19.3 supra· poderão ser·aRlic:adçi's 
juntamente corri a do ir:iciso II do mesmo •item:,-facyltadá a defesa prévia do interessaq,eJ. :f-10 
respeçtivo pr0c:esso, rioprazo<de 5 (cinco) diqs Lifeis. --·· · - · -._.. --- - · -
19;8 A licitante adjudicatária que se recusari:ihjtrstificadamente, em firmar o Contrato dentro_ qo 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notjfiq.igão que lhe será encaminhada, estará sujeitçUã:':· 
multa- dé 5% (cinco- por cebto)qoyalor to_foi-aâNpicado, sem prejuízÇ>;sJa.s.'âema,f$. penalidades -
cabíveis, por caracterizar descumpirrrientoJotal da.oorigaçê()._é3ssumicjé) .• F> -·· ·-:.-
19. 9 As sanções previstas no item 19.8 supra não se aplicam à? .dernãis licitçintes~que, apesar de 
não vencedoras, venham a ser convocadas para- celebrarerh o Térmo de Cohtrato;J:.déacordcrcom 
este edital, e no prazo de 48h comunicarem seu.desinteresse. ··-· · ··· . /• · · -- - · 

20. DA CONTRATACÃO . - .. . ·-.. - ___ .•. ·. . · - - . _ 
20.1. A açijudicatária térá:o praz0 de 5 (çirt(:o) dias Ü1ei§, contados a partir <:lii! convoc13ção;_ pa,r?l: ... a 
assinatura. do contrato._ Este prazçupod~ráiser prorrbg~qq yrr!a"v~;t:~por J~ual períod§';_c9esâêi··qµe 
solicitado durante o seu transcurso_ e, ainda _assil'.T)~§e deyitjf3mentéj!J§tificado e aceito:•\.~.·,; -_ · 
20.2. _Na. assinatura do contrato será e~iglda _g.'ê(im!Jroováção'.qas çO@ições de habil}taçã6~_extgjdas 
neste eclital1 as quais çleverão ser, i:na@tiçlªs: pela contrata.da qúrant~ todo . .':.C? ,períoa0·· da 
contratação.•- . _ · --- · - : __ - _. · _ - ·· .·· • .. ·--_- - · . · • ·· · · · ._ ·• - · · 

20.3. Qüando a adjudicatária·nã() comprovár ª~'~ondições habilitc;itód2scoi;i~ignaqa~.óesté edital, 
ou recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convidado outr<f· licitante·0~pelo(a) ·pregoeiro( a), 
desde que respeitada à ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos 
habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato. 
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condições 
aplicáveis à contratação estão definidas no Anexo V - Minuta do Contrato, parte deste edital. 

21. DAS DISPOSICÕES GERAIS 
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21.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer 
reclamações ou direitos à indenização ou reembolso. 
21.2. É facultada ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
licitatório, vedada a inclusão. posterior -de documentos que .. deveriê!m constar originariamente na 
proposta e na documentação de habilitação. - · · ·•· .. 
21.3. O descumpriménto de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou o não 
atendimento às solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO. 
21.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se 
trate de originais. . .. · -. · · 
21.5. Na contagem dos prazos estabbleciclos .• neste edital excluir-se-ão os dias de iníciio e incluir-se
ão os dias dê vencimento:Os pra:Z:os'~stâbêlecidos neste edit(31 se iniciam e se vencem somente 
em dia de expediente na .!:>ref~itusa f\'lüni~il)arntie.Farias Britq~ ~·····... ... · 
21.6 .. o's licitantes são respon~áveis .j'.>ela·'~(!êlelic:l.ade, e; legitimidade das informagoes e dos 
documentos apresentados.erl1i qui31q~er,fa_se Clff licita9ãp. .......... · \ _ . . ·. . •. ·•. · . . 
21.7. o ·desatend.imento ·de exigêncij3s_Jõfíl1als~-não •essel1Ciais não implicará no afast,?1ment0 c!O 
licitante,- desde que seja possível a aferição gci: s_J};a/çiualificação e a ,exata cofi1preensªp"B~ sUa 
proposta. . • J "e ··: .. ·· ·.·. -· ·;;. 
21.~. Toda a docume11tação exigida deverá ser .. apr~seritada em original ou por qualquer prgf::ésso 
de reprografia autenticada por cartório competeote ou por Servidor da AdministráÇão. Cas6iesta 
docUmentação tenha sido emitida pela interfü;_t,·: só será aceita após a confirmação:: ae.;stiª: 
autenticidade. . .· : ..• • . ..• -·· - . .. . • ..- . .' ...• ,,< . ' • ;; ; . :·:.1 --:, ···... . .. .. 1 -_ 

21.9. Cabe~á ao licitante•acomp13nh13r{as'ç)pe113çªes:nq-sis~ern13·E!let~ôf!Jco;,ftcar1f.lbr~spgnsável pelo 
ônus decorrente da perda de ríegóC:ios diante da inobse·ry~f@9?â~.tjü13isêJ'1,.1er:Ji}efisé:lg'ens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão. ·· ··· - · -· · - - - .-- - · .·:. :·' ·"•' _.~ · ··::· _ --
21.10. Todas e:quaisquer comunicações comoCa)pregoeiro(a) deverão~sê:déJrpqf escritd, cpl'ThQ 
devido protocolo com sed.e na Co_missão Permanente de Licitação, via\e.;mail institucional 
licitacao@fariasbrito:ce.gov.br, •• ou ;rio·· próprió chat da platafprílla do .. \site 
https:l/bllcompras.com "sitlâviftuãluonde estará·ac.ént~cendo o certam.e~ 
21.11. Fica_ terminantemente proibido ao(â} pregoeiro(a)5:prêstacquaisqtJef informaÇqes sobre o 
pregão fü publicado e/ou ·e~ andarn~nto, sob~qµqlqµer hipÓtêse oU gretexto usando têlefóílià fixa 
ou. 111óyel, como forma de girantir éflisyra' c;lq:J_e@in~- __ · ... ·. ··•< ·, ·· •. ·· .. · . > ·• ·· < ·· 
21.12'.· Os casos .ornissos. serão re~ol~ido~;- gêlô(aJ ,pregoeiro(a),;nos termos; da·. legislação 
pertinente. •· ·. · · · ·.· · . . · · . . · · ·•· •: ·='.~;:.: · . .: ·. .. .. · .. ···.·. - - ~; .• . • · .. •·· ... · .· • ... 
21.13. As normas que âisciplinàm· este pregãq sgfão•'sempre int~rpr;et~dês~rn fa\[or; da•:ampliação 
da disputa. · · · · · · - · · .· • ···- · ··· · · ··· ····-·-··-· 

21.14. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
21.15. A apresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao 
cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou ao 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar n° 123/2006, independentemente da adoção _ 
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de providências quanto à responsabilização penal, com fundamento no art. 90 da Lei nº 8.666/93 
e art. 299 do Código Penal Brasileiro. 
21.16. Serão considerados como não apresentadas as declarações, não assinadas pelo 
representante legal das empresas ou seu procurador, considerando-se, diante da ausência de 
assinatura, desclassificada a proposta ou inabilitada a empresa, conforme a fase em que a 
declaração deva ser apresentada. _ 
21.17. O foro designado para julgamento de:quaisquer,.quest9e!?jupic:iais resultantes deste edital 
será o da Comarca d~ Fariàs Brita, Estado do Ceará. ·Y::· 

22. DOS ANEXOS 
22.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte: 
ANEXO I -Termo de Refetência.(Orç(3rp~Dto Básico) 
ANEXO II - Proposta de Preço~ ••• ./ 't I', 
ANEXO III - Modelo de Declafaçªo Relªti\í.a;~o~Trabalho de ErnPrE:gado Menor · 
ANEXO IV - Modelo de ;[)~çl~raÇêq':fl~flfilq'~.9i~Qcia de ql!~'2tgnfü~e plenament~ os q~quisitos de 
habilitação . · ·· ·· y ·•• · < · • • 

ANEXOV'- Minuta do Contrato 

Marfo·M~rclei9e'â<Ü~ .. ssimento L~e~~~~fáelf · 
· ·. ······.··.Secretaria Mu~ipal de Saude ·-. ···· .·., 

Antônia da Penha Sena Pierre 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1 - Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, abrangendo os serviços de troca, 
alinhamento e balanceamento, destinados ao atendimento das necessidades do Município de 
Farias Brito/CE 

2 - JUSTIFICATIVA 
2.1- CONTRATAÇÃO 
A contratação .de empresa para fornecimento de pneus, câmaras. de ar e protetores deve-se à 
necessidade .de promover a S,Ubstitµição dos mesmos quando estiverem desgastados ou 

r\ danificados, bem como de executar os serviços de troca, alinhamento e balanceamento, visando 
manter em perfeito estado de fundona.rtíentb os veículos .e.máquinas pesadas pertencentes ao 
Município de Farias Brito/CE. - •· ··• •·.. · 

,_ ~-:-+ 

2.2 ~ DIVISÃO POR LOTES. < : .{ .;",:·. • __ _ •. • . ··-_ .· • .. 
2.2.1.- - Quanto à composição ·dos Jote!:;,. temos que· os itens foram distribuídos em "~OTI:$~'; em 
virtudedos mesmos guardarem compatibilidade entre si, ou seja, estão dividid9s pela sern~Mançá, 
agrupando itens similares e específicos, gqardc;ír,ido ca devida especificidade (:!e cada objeto, 
observando-se, inclusive as regras mercadológicasYpara a- prestação dos serviços, .de modo a'hao 
prejudicar a cóncorrê'ncia entre os participantes; mãntendoa cômpetitividade necessária à disputa.· 
2.2.2 - No que diz respeito ao Princípio da l;ç()nomicidade e em contratar é! ·proposta maiS,'' 
vantajosa, individualizar a contratação do afudido objeto sobre5arr~ga,a Jl.cjh1inis,tràç~o ·Pública ~ 
encarece o contrato final1·Uh1aVez que os licitantes PoSSl,Jirão l.Jmairflarg~(rí- ae·_negociação bern 
maior por estarem comercializando Lima maior parcelá:(lot~)~.do objetcülieifagp, :o§ssa forma1 na·· 
divisão por3 lote do objeto em tela, há um gral1c:fe ganho para• a~~(JrrÜÍ\iS,trªcjão:ngi E2ton6mici: de 
escala, tendo 'em vista que implicaria em·aumeqtÔ de quantitativos e,êofü;êqu~·nfornente;.f1UrT)a • 
redução de preços à $er:ern pagos pela Administração; : ·1_ ,.; • -•. -.- .. ·•.• _ 

2.3.3 - Isto posto, acjotamos •qjulgameptb·dótipó"MENOR PREÇO POR LOTE", pôr entenderQ1os 
que a COQtratação déssa!forrfía será máis_ccmveni~pte, aumE:l.Qtará a uniforílJidade dps,yalor,e's e 
fornecimentos, e reduzirá os riscos çle conflitos. Além disso):pon?e tratar de licitàção do:•·tipo 
menor preço por lote, os valores unitáçjos •de-::5cida •item. ciinda as_s,im 'deverão setf'levacfos em 
considerqção, evitando-se distgrções - nos ·,yalqçes· para ,;cada; item em vista.s 'a e foall9.ade 
mercadológica. _ - - · · · · 

3 - ESPECIFIC::~ÇÕ~S; QUANTlpADES É ~Ale)~ ESTIMAOQ •. ,. . ... _.·._ >• • .. _ .. ·. __ - · 
3.1 - A empresa a ser êontrátada deverá fo~necer os produfos êonforme:descrição na planilha 
abaixo: 

Item Especificação Unid. Qtde. 

Lote: 01- Pneus e Câmaras de Ar - Motocicletas 
1 Pneu 90/90-19 M-C 52 P dianteiro UND 8 
2 Pneu 110/90-17 M/C 60 traseiro UND 8 
3 Pneu 80/100-18 NT dianteiro UND 5 

Valor 
Unitário 

245 00 
278 00 
208 00 

Valor Total 
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4 Pneu 90/90-18 MT traseiro UND 5 188,00 940,00 
5 Câmara de ar 80/100-18 NT dianteiro UND 8 40 00 320,00 
6 Câmara de ar 90/90-18 MT traseiro UND 8 40,00 320 00 
7 Câmara de ar 90/90-19 M/C 52p dianteiro UND 13 40,00 520 00 
8 Câmara de ar 110/90 - 17 M/C 600 traseiro UND 13 40,00 520 00 
9 Pneu 275 - 18 dianteiro UND 2 168,00 336 00 
10 Câmara de ar 275 - 18 420 dianteiro UND 2 40,00 80,00 

.-.... ;, ;; Total: 8.260,00 
Lote 02: Pneus - Veículos de Peaueno Porte i ... 

1 Pneu 175/70 R13 UND 15 ; 373 00 5.595 00 
2 Pneu 700/16 UND 15 826 00 12.390 00 
3 Pneu 175/70 R14 UND 41 420 00 17.220 00 
4 Pneu 185/70 Rl 4 UND 33 433;00 14.289 00 
5 Pneu 185/65 R15 UND -8 510 00 4.080,00 
6 Pneu 175/65 R14 ''·; 

.. 
•• UND 44 395 00 17.380,00 

7 Pneu 195/70 R15 
. ' 

UND 10 782 00 7.820,00 >• 
; 

' -- --·· 
' t Total: 78.774,00 

Lote 03: Pnel.ls e Câmaras de Ar:-- Veículos de Médio e Grande Porte · 
1 Câmara de ar Kr16 

; 

,,'•\ ·' 
-, 

·UND ,:: --- 10 •66 00 --- 660 00 ,, <;, 

2 Pneu 205/70 R15 :-·· ... -... ___ ·•.::" ;j, ••• _- ~ UND -.-16 '• •·;_ 798,00 ; 12~768·00 
··. 3 Câmara de ar 900/20 

-. ;; 

UND 70 137,00 1 /•9;59ô ·oo ' 

4 Câmara de ar 750/16 ·--- .,• ·'·•--- UND 15 : ·- 90,00 ·.". 1.35000 
5 Pneu radial 1000x20 -- •. > ----.-.- UND 12 2.506,00 '30:072 00 
6 Pneu 265/70 R16 ' - '·::.- • ..• UND 8 1.102~00 8.81600 ·.· 
7' Câmara de ar 1000X20 _. 

- UND 18 146 00 ;z.62froo 
8 Pneu 215/65 RJ.6 " ----•: 1JND 12 740 ºº 8.88000' --
9 Pneu 275/80 R22.5 Direcional - " UND 25 2.845 00 71.125,00 

,.,,, 
--

10 Pneu 275/80 R22;5 Eixo déTracão 
:J 

UND 30 .:-2':986 00 ; 89.580 00 
; 

11 Pneu 215/75 R17.5 DireciOnal ·· - --- : ; .. :•- UND •;' '.28''• •1;250~00 ; 35.000 00 ; 

12 Pneu 215/75 R17.5 Eixo de Tração· - •' t!Nb-• '30 •• :. .1;43200 ' 42.960,00 ; 

' 
13 Pneu 900/20 Direcional '·UND~ · 28 

.. ' 

'1:59900 .- 44.772;00 
14 Pneu 900/20 Eixo de Tracão UND 30 .·· l.497 59 ; 44.92T:ZO' 
15 Pneu 750/16 Direcional UND 8 -_.; 940 '00 : 7;520 00 
16 Pneu 750/16 Eixo. de Tracão - UND 5 1;029 00 5:145;00 
17 Pneu 225/65 R16 • 

; 

; 
' UND 8 1.118;00 ,. 8;944 00 ; 

' ;,:. 
-· .' _. ';;; Total: 424:-73'1>70 

lote : 04- Pilei.Is e Câmaras de Ar~~ Mái:iúinãs Pesadas ' .. J' • ; .. •; _-·-.: --

1 Pneu 17.S L-2/C-2 - 25.traseiro. -
; 

UND 
_,i .. - --.-:r·8 ___ , .... 6.019 00 ; .48?152 ºº 

2 Pneu 18.4/15-34 traseiro · __ 
; ; ';;· : .. ; 

UND. -•4 6.500,00 26,;000 00 .;; ' 

3' Pneu 12.5/80-18 dianteiro · -··· ; ' - : -<~ ·- ' UND 5 2.775 00 ' '·.···: 13.875°00 
4 .· Câmara de ar 18.4/15-34 -. ··. ; ,•.:: .. -.--·.!\' " .; 

tlND :6' 525,00 i•--.-'-• 3:150,00 
5 Câmara' de ar KM 24 ·• 

-· ,;. 
- UND ·- ·30- '/ -_ .. ,'323 00 ';;· .9.Ô90,00 

6 Câmara de ar 12.5/80~18 
; '; •;;' UND 

.. ,8_ ..• 
~-•19:1.•oo ··•:1.;528 00 

7 Pneu 1.400~ 24 ; UNo-·· 12; <A.722'00 56.664,00 
8 Pneu l.300x24 UND 8 4.511 99 36.095 92 
9 Câmara de ar 1300 UND 10 330,00 3.300 00 

Total: 198.454,92 
Lote : 05 - Protetores de Aro 

1 Protetor de aro 20 UND 70 70 00 4.900,00 
2 Protetor de aro 16 UND 15 40 00 600,00 
3 Protetor de aro 1000x20 UND 25 70 00 1.750,00 

Total: 7.250,00 
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3.2 - Conforme exigência legal, o Município de Farias Brito realizou pesquisas de preços de 
mercado e estimativa de custos junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando
se como base legal a Instrução Normativa n° 73, de 05 de Agosto de 2020. 
3.3 - O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 717.476,62 (setecentos e 
dezessete mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Foi 
utilizado como metodologia para obtenção do preço estimado para a futura contratação o menor 
dos valores obtidos nas pesquisas de preços/conforme,Art. 6º da supracitada instrução. 

-'-'; ,> ' - =e--- -\-#'L- - -

4 - ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1 - As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro 
Municipal, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias: '• 

; 

Orgão Unid. Orç. ; Projeto/ Atividade Elemento de Despesa 
01 06 ;• ; .. 26~122.0029.2.015.0000 3.3.90.30.00/3i3.90.39.00 
02 e' 02 

;· ··· .. : A2.i22.0049;2.022.oooo 3.3.90.30.00/3:3.90.39.00 ; .·: 

02 02 ;·; .:. ... ; 12.361.0056.2:026.0000 ; ;• .. 3.3. 90.30.00/3.3;90.39.00 
03 01 .... • •• .. :. ; 10:122;0030;2:037.0000; .... :· .. ;• .. ·· ....... ··: . 3.3.90.30;0013,3:90.39.oo 
03 ; 01 •· .. · .. 10.30L003272.D39.0000 .. ; :.: . ••••• 3.3.90.3o;oot3.3.90.39:oo : 

03 01 . ' 10.30L0032.2.040.0000 · .• ·. ;· 3;3.90.30.00/3.3.90.39:00 ·... : 
03 01 •. 10.302.0032.2.046.0000 3.3.90.30~00/3.3.90:39'.00'. 

.· 

04 01 08.122.0040.2.049.0000· 3;3,90.30.00/3.3.90.39;00·· ; 

; .. ,. . 

5 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO·DOS PRODUTOS E DOS, SERVIÇOS CORRELATps:. 
5.1 · - Os produt9s serão fornecidos de acorâo.com as solicitações requisitadas pela Sécret:arjª 
Municipal contratante, devendo os mesmos serenj entregues junto à sede desta1. ou phde fof 
mencionado nas res,pectivas.Ord.ens de Compra, ficando a Adminístr,aç~,9 ílQ·di'reito de •solicitar 
apenas aquela qua-ntidad~ qüeJhe: for ·es~ritam.ent~ · nes.~s?árta1 $§!J?:ip.a5j fü~spê~çi;s cqrn a entrega 
de responsabilidade da empresáContrafada; irtGtüsive q'~anfü~s;lfete::· ·•··.···•· ·:···· , · 
5.2 - Os produtos deverão ser fornecidos,.11é:ls, s~guihtes•:esp,ecffü:3;1ÇÕ.~s:UPhêus de primeira. 
linh.~, novos ge~ f~brica não remoldaqqs,:. ~~q{ re~~!JC~!Jtados, nãcrc· reÇót),~~º?r;~"nã.91 fris.aãos.L().u · 
recondicionados cqm certificado do INMETRO, atendendo todas as nórm·as Çfa ABNT ·e com. 
garantia de 05 (cinco) anos, no'mfnimo, corítr~·defeffos de fabricação. · ·· · .··· . y ··.· · 

5.3 - Os produtos deverão ser entre,gües no prazo de 05 ~cinco) dias, a contar,,.do recebimentóda 
respectiva Ordem de Compra.. · : ·. . • ·• :'.' .···.·· . .··· · .· ) 
5.4 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as s.uas expensas,ós produtos que \tierem á·ser 
recusados por justo motivo, sendo que o 9to do reêe!Jimenfo,iião. ir11portará a sua aceitação~ .• 
5.5 - ~ Contratada. deverá efetuar .as entregas l:!m transporte'aqegu~qo para. tanto,.sen~o qµe os 
pr9dutos qever§o. estar t:odos, e111. embalcl'gept f~Çhacjâs, ~on~enâpJ ajâentificaÇ~ô da âãta. de 
iridLi'strializaÇão' e 0 praia ~de valiçladyí quando foro casá. . . · .. ·. ) , ; F e ( .. '• : . 

5.6 - Caso a· Prefeitura. ~venha· optar por ehtregâ programadà a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.7 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.7 .1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.7.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 
5.8 - Os licitantes participantes e que cotarem preços para o LOTE 02, deverão possuir dentro 

1 

1 

0q 
.) ..J 
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dos seus ramos de atividades, além de comércio de pneus e similares de fabricação nacional, os 
serviços correlatos, como troca, alinhamento e balanceamento com sede no raio máximo de 67 
Csessenta e sete) km de distância· da Cidade de Farias· Brito, dispondo de espaço físico 
coberto, fechado e piso de concreto para acomodação segura dos veículos, entre outros 
aparelhamentos necessários a execução dos serviços, sob pena de desclassificação da mesma 
quanto aos referidos Lotes. 
5.9 - A montagem dos pneusnªs.rod9s.dosveículos,.bem comg"°a grestação dos serviços de troca 
alinhamento e balanç§amento, deverão ser realizadas nas dependê'nciãs-âa.:{1-1tura Contratada. 

6 - DA EXIGÊNeIA DOS SERVIÇOS CORRELATOS E DISTÂNCIA MÁXIMA, 
6.1 - A Prefeitµra Municipal de Farias Brito/CE não possui estrutura física para 'rêceber todos os 
pneus e armpzená-los, por essairazãp o fornecimento e os serviÇgs serão realizados de forma 
parcelada mediante envio da auto[lzaçãod.~;Jornecimento ao futuro contratado. ·. 
6.2 - Da forma usual em 111ercêdo. quan~o-Fél_c:i aquisição de pneus, realizar-se-ão côs serviços de 
troca, alinhamen.to e balanceáníe~to)té:)CêgJÍcltção atenderd;qiS,'p6$to no inciso II( do art. 15, da 
Lei nº 8 666/93 • ·. ··. 1 ·-...... ' · ·, l 1

• ;" i f· • i ·· · .·.·•. . · -
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6.3 - A ~xigênci~ referente à contratad~tpo§~uir eqt!)pan1e~tos e il]stalações no Raio máximo.de 
67 km (sessenta e sete quilômetros} dà sede Cfo Münicípio-cle Farias Brito/CEi se fafn~çessária 
tendo em vista a obtenção da proposta mais vantajosa .para o Município/pois, se a distârjcia entre 
a sede e o loca.1 da execução dos serviços for ;rh~iQr•q"iJea· determinâê:la, a vantagem do·~·m~.rior• 
. preçç" ficará prejud,icada em razão do aurrten~O do cústo com o deslocamento dqs veíq.llo~?para .. 
troca e substituição dos pneumáticos, beni[cqmo dos serviÇos, que em mercaqp privado;sap' _ -
tràtados emc<fonjunto, sendo tal condição de ccmtiec:;Jmentó público. ' -~· ' - .· ,·~\-
6.4 - A restrição ora .cit~qanãp fere éJO$ pri11cípigs ~~postos na Lêic.~~66f?493, jê.;.Çll.J~. º'inciso Tdo § . 

-1° dq art. 3° do diplôma <em e>,<arn~ cipresenta·~qu§-1'@8 sã~:=aâfüititi~§·{~~~rf~Çjes que sejam 
irrelevantes ou impertinentes pará ó objetp ço11tratê)â<#Qb~e!fYa-s~J~n~!t:Yât\$ici1e;\.p~~rtinência dei, 
tal condição, considerando a área geográfic~terj,os··.µm-léqi1êi;c61Jsipera'?~ljdeFUdfantes apt()$·.a· · 
fornecerem qs·materi.ais e prestarem os serviços.c:d>refeitura Municipal déifªi-i~~'.;B,~itq/CE .•. 

- . , -. , = º' -= -•. ~·- c ... c.:-7:;. _,.,)," - ~-= /< • -
-- ~,\/ _- =-~-

7 • PRAZO DE VIGÊNCIA CONlRÂTUAl , ---.. ·· .. _ . - _ 
7.1 - o ft.Jturo tontrat{);.terá .• vigêllci~ ·;at~· 31/12/202.lí a gontêr da data de sua assjnatu.rn} ou 
enquanto çlecorrer o fornéciq1entôfdQ$.proçlutos dentro da:YigênÇja çlq mesmo. ·· 

- ,- _, __ i._ -~-, ~-:"', -.: . - -1' .. -<,~'·_~, --~·-rr;- : ~.~f;'"I· --=··,,-~ 

- -ii - '~:;!-:-:~-~ -- ;{+ -
S;-.po rAGAMENTO __ .. · _ .. ..· - · .-- · ·. ··• _··· -~· ·.· . -· . _. 
s.;:·~·· ·.Q 'paga111emt(). dos. produtos forne,.c!dqs-.sE!rá·efE!tyaao;l{ela. -Adm,ipistrªçã9r,.;meqsaJ111ente, 
obéc[ecidas· as• requisições, ení)moeda.;ccorr@nt~1=cól1forme~10 .v~llor::~pr~sent~do •na .fªtura 
correspondente e certificaçlo •.pelp .. setor.· tor!)pe(E!nte limitand.P.""se p Clê~erríP?Jsçi.;~.máxinio em 
conformidade com a disponibilidaclé de recursos financeiros do Tesouro Münicipat em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. 
8.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência 
Bancária. 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 - As obrigações da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 
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10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

FA.RIA~ BB.ITO/C:::E,s:Ol deSetembrQ.:Q_e)p2~. 
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ANEXO II 
PROPOSTA DE PREÇOS 

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 

especialmente os do Decreto n° 10.024/2019 e das Leis n° 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como 
às cláusulas e condições da íl19~~[cl~ç:IE:!+Pt~9ªº=';1gtr91J.!~~Ml~ ... 20~1.09.01.1. 

Assumimo? o compromissà de bem e fielmente fornecer ôs·prqç!utos especificados no 
Anexo I, caso sejan;10s vencedor(es) da presente Licitação. , . 

Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, abrangendo os serviços de 
troca, alinhamento e balanceamento, destinados ao atendimento. das necessicta·ges do Município 
de Farias Brito/CE, conforme espE!cificé:}ções apresentadas abaixo. " ·· 

Item Valor Total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9. 
10 

1 Pneu·'175/70 R13 
2 Pneu 700/16 
3 Pneu 175 70 R14. 
4 Pneu 185/70 R14 
5 Pneu 185/ô5 R15 
6 Pneu 175/65 R14 · 
7 Pneu 195/70 R15 

1: Câmara de ar Kr16 
2 · 'Pneu 205/70 R15 
3; Câmara dê ar 900/20" · 
4 Câmarâdéar 750/16'. 
5 Pneu radiar1000x2b UND 12' 
6 Pneu 265/70 R16 UND 8 
7 Câmara de ar 1000X20 UND 18 
8 Pneu 215 65 R16 UND 12 
9 Pneu 275 80 R22.5 Direcional UND 25 
10 Pneu 275 80 R22.5 Eixo de Tra ão UND 30 
11 Pneu 215 75 R17.5 Direcional UND 28 
12 Pneu 215 75 R17.5 Eixo de Tra ão UND 30 
13 Pneu 900 20 Direcional UND 28 
14 Pneu 900 20 Eixo de Tra ão UND 30 
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15 Pneu 750/16 Direcional UNO 8 
16 Pneu 750/16 Eixo de Tração UNO 5 
17 Pneu 225/65 R16 UNO 8 

Total: 
Lote : 04 - Pneus e Câmaras de Ar - Máauinas Pesadas 

1 Pneu 17.5 L-2/C-2 - 25 traseiro UNO 8 
2 Pneu 18.4/15-34 traseiro UNO 4 
3 Pneu 12.5/80-18 dianteiro ".,,. __ ;_,,_~,-- .-,,,.-~--~--- '"UNO. .. 5 
4 Câmara de ar 18.4/15-34 :1:r'''•/'. ' ···· 

.. ÜNO' .• 6 ... ,, •. , ..• Y•;•;;; .••.... , 

5 Câmara de ar KM .• 24 UNO 30 ·.,.; 

6 Câmara de ar 12:5/80-18 UNO 8 
7 Pneu 1.400-24' UNO 12 '.("· 

8 Pneu 1.300x24 UNO 8 .. ";'.;., 

9 Câmara de ar 1300 UNO 10 .·• 
·;: '. '. ... Total: 

• 
Lote!: OS:.~. Protetores de Aro : 

1 Protetorde aro 20 ·'. '. .'. ;· .> UNO ... 70';. 
2 Protetor de aro 16 '. '. '.' UNO . '. f5 ·' . .r .. 

3 Protetor de aro 1000x20 ·.··· ... : .... ·· ·· : • < .·... : :· ·. ; ·;.UNO ;,::· 25' ·. }~ 
'. ..... ·•· .. .· .. 

'. ''•.; . , ;:• Ji!V ~;. ~'. e•~(.·~ ····Y·'.: .': - ,":;_" _;_-· * ·~ :ê. Total: 1~;,; :\ 
._'.;•.::.•.,'.> " ,• .. .:• .. ··•··.···· . '..:. ·('..'L''.,,/· 

\/alorTotal da Proposta: R$ ....................... . 

Proponente: ......... ~ .................... ; •.......... ;·; ..•.. ·~.:~·.,; ............. ··.; ... : ............................ . 

2N~~~~~~ '.. ::::::::::: :: ::: :::::: ~::,:::.: :.::~::::::: · · · · · · ·· · ·•·y·· ·· ·· ~- · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · 
Data da Ab.ertura: ......... :.~.:, ............ u.:.~;::~.::.:~. 
Horário: de,·Abertura: ................ : ........ / .. C .... i~- ·· 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Va.liç:lad.E:! dctPrç}pb§ta: .~O (sessenta) dia.~.: ·, 
Datà: • -'···· ..... ; .. ~:/;:i .. I:: .. ~ .. i.;., ..... ·~·:•···•·:;.;:, 

., 
.> '. 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente .para .. fins de' prova'· ehl • protesso"' lititatório, .•• ~regão Eletrônico nº 
2021.09.01.1, junto ào Município de Farias Brito/CE, que não possui em s~,1.1 quadro de pessoal, 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou'iosalubre e menores 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz: a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal. · 

Pelo que, p.or $era.exgre$~ãQ da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 
- ?'~:~~ ~~z:,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~-· •• ! ·~··· ••• ~ •••• _ •••••••••••••••••••••• •: 

DECLARANTE .... 
"·--' ,- ,_~ ·:· , --, ,' . "!:' 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NO MINA E QUALIFICA O FORNEC,EDOR),. DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para -fins de":pfüvã~''etn""'-procêssér-ntitatório,_,pregão Eletrônico nº 
2021.09.01.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que cumpre inteÇm:iJmente os requisitos 
para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 'n° 10.520 de 17 de 
Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento. 

Pelo que, por ser a expn.êsão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

........... ; ~ ...... ·. ~'. ~-~-. 1-~~~,~: .. .,. ;:~-;~:~···:·. ~-~. ~-~ :-:~.-- .. -: ii. ,·; 1 •••• 1 • • -~ •• 1 ••••• • ~:. 
. •" - - l""Y'·"'' 

'DEC~~:~l~ 
""""';;.,,::<"''·'""' ·~-':--

--~ ·'>0;~~; ·'''·~~-e-;_ 

">' -::_:_:-"i-.-J' 

_·.::.+,._: -_ - ·"'"'" 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

Contrato que entre si celebram, de um lado o 
Município de Farias Brito/CE, através do(a) 
...................................................... , e do outro 

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.0 07.595.572/0001-00, através do(a) ...................................................... , 
neste ato representada por pelo( a) ............................................... , o(a) Sr( a) . 
...................................................... , inscrito(a) no CPF nº ...................................................... , 
apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 
.................................................................................................. , estabelecida na 
........................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 

........................................... , neste ato representada por 

....................................................................... , inscrito( a) no CPF n° .................................... , 
apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o 
resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2021.09.01.1, tudo de acordo com 
as normas gerais da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 
10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2021.09.01.1, de acordo com as 
normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como. com a Lei n° 
10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pelo(a) Sr(a). 
111li111111111111 111li111111111111111111111111111111111 / 11111111111li11111 111111111111 1li111111111•1111-1Ili1c:m 111 

CLÁUSULA SEGUNDA...; DO OBJETO 
2.1 - O presente Instrumento tem como objeto a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, 
abrangendo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento, destinados ao atendimento das 
necessidades da frota de veículos . e máquinas pesadas pertencente ao Município de Farias 
Brito/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a 
Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA .. DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO 
3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ .................. ( ........................................... ). 
3.2 - O valor do presente contrato não será reajustado. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de forçai maior, caso 



GOVERNO MUNl.ClPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos 
termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d11 da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato 
administrativo. 
3.4 - Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento 
formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do 
item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo 
o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do 
período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado através 
de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela 
Contratante, em obediência ao disposto no§ único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2021, a contar da data de sua assinatura/ ou 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA, RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS 
CORRELATOS 
5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria 
Municipal contratante, devendo os mesmos serem entregues junto à sede desta, ou onde for 
mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar 
apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega 
de responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 - Os produtos deverão ser fornecidos nas seguintes especificações: Pneus de primeira linha, 
novos de fábrica não remoldados, não recauchutados, não recobertos, não . frisados ou 
recondicionados com certificado do INMETRO, atendendo todas as normas da ABNT e com 
garantia de 05 (cinco) anos, no mínimo, contra defeitos de fabricação. 
5.3 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra. 
5.4 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser 
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
5.5 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. · 
5.6 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega· programada a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.7- O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: · 
5.7.1 • Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; · 
5.7.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do(e) Tesouro 
Municipal, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias: 

} · .. ~, 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. 
7 .2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência 
Bancária. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s)/bem(ns), objeto do presente Contrato, obrigar
se-á a: 
8.1.1- Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório. 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato, sendo 
ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos 
durante seu fornecimento. 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições 
devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública 
em geral. 
8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8:1.5 - fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato. 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condi~ões contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.1.7 - Entregar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva 
Ordem de Compra, os produtos/bens requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser 
entregues na sede do, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com 
a entrega de sua responsabilidade. 
8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s)/bem(ns) que vier(em) a ser recusado(s) por 
justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação. 
8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s)/bem(ns) em transporte adequado para tanto, sendo 
que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da.data 
de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
8.1.l.O -- Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e.compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens pondo
os a salvo de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1 - A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o 
cumprimento dos prazos. 
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) 
objeto deste Contrato. 
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9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal 
contratante, a execução do objeto contratual. 
9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como 
zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 
a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 - O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às 
seguintes sanções: 
I - advertência, sanção de que trata o inciso Ido art. 87, da Lei n.0 8.666/93, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de 
acordo com instruções fornecidas pela Contratante); · 
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na 
prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em 
dobro na reincidência; 
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer 
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias 
que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Farias Brito, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
10.3 - A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, 
promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguaráar-se 
dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 
automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art~ 77 da 
Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas 
contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

lO 
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11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1- Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito 
com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se 
sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito 
com a antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA Al TERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante 

r----., Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO 
13.1- Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) dia 
útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a 
proposta apresentada pela Contratada1 bem como eventuais correspondências trocadas entre as 
partes1 independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA·DÉCIMAQUINTA- DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da 
Comarca de Farias Brito - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final1 completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as 

'1 partes e as testemunhas abaixo firmadas. 

Farias Brito/CE1 ................................................ . 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

1) .......................................................................... CPF ........................................ . 

2) .......................................................................... CPF ....................................... .. 
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