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TOMADA DE PREÇOS N. 2021.09.10.1 

39 

A Secretária de Saúde do Município de Farias Brito/CE, torna público para conhecimento dos 
interessados que receberá até às 9h do dia 29 de Setembro de 2021, a Comissão Permanente 
de Licitação, na sala de reuniões situada na Prefeitura Municipal, com sede na Rua José Alves 
Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito/CE, estará. rec.ebendo os envelopes contendo DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO - Envelope .01.•e PROPOSTk'DE''PREÇOs·- Envelope 02, relativo à Tomada de 
Preços n. 2021.09.10.1; do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a êseoll:ia de empresa para 
execução dos seryiços objeto desta licitação, sob o regime de execução indireta, observadas as 
normas e condições da Tomada de Preços, e as disposições contidas na Lei FeÇleral n. 8.666, de 
21 de junho çl_e 1993, com suas alterações posteriores, dando emyseguida início,à abertura dos 

envelopes. ;' _ •"'~;.~)il'.. ·t~,-~~~;fH·· _ . • ., _ . . ·_··~ <,; 

Neste edital serão encontraâoshômesi~palªyras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados 
abaixo: -· ·· · · - - · - ···· 

- -··-

1. CONTRATANTE - Município de Farifus··BritdíCE/atr~yés,dÔ ·Fundo Municipal de Saúde':• ·· 
2. PROPONENTE/INTERESSADÓ/liCITANTE ~-âC!l.Jeies que participan1desta Licit~çãt);7 
3. CONTRATADA - a vencedora desta licitaçãõt ·.;~ • ' _ _ .. -.-- · ·· · · ·· · <• 
4. CPL - Comissão Permanente de Licitação. ~fi.. ' -.. 
Integram o presente Edital, os seguintes anexos:. -

ANEXO I - Termo de RefE!f,êncié3_ (Orçamento'Etá!)iC:ó,J 
ANEXO II -•Formulário de Proposta::padropizciçla, 
ANEXCÚII · - Minuta do Contrato ·· · - ·-' -; · · ·~-- --

1- DO OBJETO 
1.1 - Esta licitaçãq tE!m por objeto a · çoritratagãO de empresa especializada; par9:•prestaç~p_. dos 
serviços de manutenção -pçeve11tiva .• e -corretiva,- 1induiodo a reposição de ,.peças, .• Juntô aàs 
equipamentos médico;;hospitalares: e 'odontológicos pertépcecites.a,o Fundo Municipal de! sªúde,_de 
Farias-Brito/CE, conforme espeqifü:ações aprese11tadas nô An.~kQ'.fdE;?ste Çdifal Convocé)Jórig .. ~ - •. 

• .• .----:):·;-_ ~,. '·. -e_.-,,. .. ·.·;,~'--,_:=-- '"'º~-~" ... - ._,, - .. <-.t_'i-'. -

;.:,- --~,~~!; =-~~-~vA7 ' -i:=~-";.';<~-- - ,-> -

2'•';:;,[)APo~~TICIPAÇÃO ;•l =e;, • • X~ ·,:;·~t:;~:ff. ·•·· ,;. .;. ;j; ( . '). ·•·- .· T 
2~1 ;.§.g()rhehte ;poderão 'partfcipar cjestâJ.:iidtaça(), ,as ::empresa~~ inscrité)S noc ~adaslro de 
Fornecedores da<Prefeitura MuniCipal de Farlasrnrito/GE, ouque -atend<fü1tó.clas:,êlscondições de 
cadastramento . da -Prefeitura, . de acordo com.:o. Art. 22, parágrafo._2°, ·aa lei ·~Federal nº 
8.666/93, e suas alteraÇões posteriores. -- - · · -· 
2.2 - Poderão participar desta licitação firma individual ou sociedade comercial regularmente 
estabelecida neste país, que satisfaçam todas as condições deste Edital de Tomada de Preços, 
especificações e normas, de acordo com os anexos, partes integrantes do presente. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar desta licitação empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração direta, por autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia 
mista e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 
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2.5 - A licitante que pretender se fazer representar nesta licitação por representante que não faça 
parte do quadro de sócios ou seja proprietário, deverá entregar à Comissão, juntamente com os 
envelopes fechados, PROCURAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR. Caso seja apresentada procuração 
particular, esta deve ser específica para a Tomada de Preços n° 2021.09.10.1, com firma 
reconhecida em cartório, caso contrário, deverá ser anexado documento de identidade do 
outorgante para que seja confrontada a assinatura. 
2.5.1 - No caso de cópias, estes documentos deverão ser devidamente autenticadas por cartório 
competente ou estarem .acompanhados dos originais;··sob pena de inyªJid9ção. 
2.6 - Este Edital e seus Anexos serão fornecidos na sede da Comissão' Permanente de Licitação, 
sito na Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, 
ou ainda através dos sítios eletrônicos: www.fariasbrito.ee.govdx/licitacoes e 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br. 

3 - DA HABILITAÇÃO 
3.1 - As empresas interessadas habilitar'.:se:'ãó,para a presente licitação, mediante a apresentação 
dos seguintes Documentqs, os quais ser~() ~fr1alisado.s quanto il sua autenticidade e ªº seu prazo 
de validade: · -_ . . ~~. . .• · - · 

: ·00'.:<~;i:t-~ ~ 

.·.,, n:~=-=:-=_-=-~- .-"::t:'j~~~"--~ :~-"-"""~"'~--- º"" - .;<.· 

a) Habilit.ação ~urídica:. --· -· -·:····'lic;·_:·~.~ •• ct•··i••·~ -_ ••••·•·· 
a.l -· Registro Comercial, no caso de empr~a::;naJvidual, devidaménte fogistrado··,·,;a Junta 
Comercial da sede do licitante. , ···.···.' _ -- · - •-.- -
a.2 - ·Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrc:Jtó'.'.S9cial em vigor/ devidamente registrado· na }untê 
Comercial dasede do licitante, em ·se tratahçio__deumciedades comerciais e, no casq,de sqçiedaqé' 
por ações, acompanhqdode_documentos de ~leiÇãqde seus administradores .••• ;~ -.. · -_ .• - - · ~ 
a.3 - Inscrição db ·Ato ;Consfit1.itivo1 ·.no caso• âe :sociedade?. ciyisf à,coínpªnhâc;la de prova de 
diretoria em exercício. · · - . -. - · __ -. · .. -•-. ·· ..• ·~ ·• , > : 
a.4 - -Decreto de Autorização, em se tratándo.·c:le empresa: ou isoçiedade; e$trangeira. em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autôrjiação.para func:idnamê,ntRg~weçlido pelo órq,ão 
competeilte,.quando a.atividac:le assim o exigJr; - · ... -

b) Regularidade Fisçafe Jrabr.tlf1ista: -. . . •..... · 
b.1- Prová de InsC:riçãóhoCcida?tro f}Jacional de Pe?soa~:J1.1rídiças,(CNPJ). _ .. · 
b.2 - Prova de inscrição no ca·dastro de contribuinte~ estadualqumüniçipal, se houver,. relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seürarno de ativÍdade e compatível com o objeto 
contratual. . . . . - -_ • .•• . - . ·-

b.3 -- Prova de Regularidade; para .com a Fáz,~ndá :Federal (relativas àDíyida 'J}.tiva>,da -U;ílião e 
Secretaria da Receita Feqeral). . . _- . · · · ··- -- - · .. . . _ .·· -.. _ . .. ·· 
b.4 - Prova de Regularidade par9 coni a Fazenda Estadual do domi~[U9 ou..sede do'dicitanté. 
b.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
b.6 - Prova de Regularidade relativa à Segurid~de Social (INSS). 
b. 7 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
b.8 - Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST. 

c) Qualificação Econômico-Financeira: 
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dbVER:NO. MUNICIPAL 
FA.RíÃS liRITO 
UmaPdif;;i~Br;iJO'PJlf(JÍbtfos 
;.· --" .- -."v'•' - .-.. ,., -;.<·· -

c.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa 
Jurídica. 

d) Qualificação Técnica·:· 
d.1 - Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, compatível com o 
objeto da licitação, e que conste seu(s) responsável(eis) técnico(s); 
d.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos ccrm cõ·';'6bjetõ ·füt Jidtaçãop~senc,lo esta feita mediante a 
apresentação de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou.privado. 
d.2.1 - Nos caso§.de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser 
apresentado com firma devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhado de 
documento de identidade do signatário para confrontação da assinatura. · · 
d.3 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a 
abertura do certame, resporisável técnico, :.c:fevidamente reconhecido pela entidade profissional 
competente; ·· _ - - · . . .. • · •.... ' ···•· 
d.3.1 - Para comprovar çrue o profissiop9lléiCima r.eferic:folp.ertênce ao quadrei permanente da 
licitante, no caso de não ·ser sócio da mes.l]a, :deverà•ser apr~sentada cópia da sua:carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS, acqmpanhada :ga cópia. do livro de Registro de Funcionárips 
ou Contrato de Prestação de Serviços. - · · 

. - . 

e) Outros documentos: 
~.1 - Declaração emitida pela Empresa de que;pão possui em seu quadro de pessbf!I, empregaçfo~ 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalíl9.;riotyrno, perigoso ou insalubre e ,rnenor.:tt~ 19,, 
(dezesseis) .a'nQê_em .gualgue_rctrabalho, sal'l~~!à.~(~·êndição de aprendiz a pª!:Çir cf!=! 14 (q~ªt9r2e) -
anos/nos têrm.os~â8;1BCis6';i)OOd1I1.Jdo-Aí:t"7~:~~á'1:§:nstituição F~det<it-"L ;;"··i._:;~I1't,;[: --~ . . . .._. w, 

e.2 - Declaração expressa de integral concordância mm qs termos•:deste edit91 e seus 9nexos. 
e.3 - Declaração de Inexistência de Fato Super\tenientec~Impe~itivo.da Hilbilitàção·. · · ·· 

, . ·- . .,, -__ - -- ;. , ' - . ' . . - - - -~ .' '-~ . - - "'" 

3.2. - A ·documentação .• apresentada integrará os âutos do processci é -d~Ó 5erá •devohlidâ. I>,,. 

apresentação de quaisquer.doeumentos atraves de cópias reprográficas sem c:Fdevida aute11tic:ªção 
por cartório competente/Servidor da AdministraÇãà'oupublicação em Órgãos da:ImprensaOfidal, 
invalidará o documento, e por consequêriC:ia, inabilitará o licitante., 
3.3 - Somente será aceito o docúmento acondicionado no envelope n. 01, não sendo admitido 
posteriorrnente o recebimento de qualqüer· outrg,doC:umento, nem á autenticação de .. cópia de 
qualquer documento por Servidor da Administração,_ nem perrniticl() à licitante fazer qu9Jquer 
adendo em dQ:cu111ento i=ntregµe_àÇqmissão. __ . __ -. _- · - ·. · ·· 
3.4/" Joda êl doqumentc:ição. de· habilitação2,;deve,rá ser entregué E:lll epyeloµ,~ âeyjdàrnente 
fechado, -contendo o seg~ilitetítulo: · 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE 
Tomada de Preços n° 2021.09.10.1 
(Razão Social da Empresa) 
Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação 
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3.5 - Caso a licitante seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar 
Declaração que comprove tal situação. 

ORIENTACÕES SOBRE A FASE DE HABILITACÃO: 
3.6 - Na forma do que dispõe o art. 42, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar n. 155, de 27 de outubro de 2016, a comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista das microempresas CMELê }~mPcE:!sasde pequeno porte (EPP) somente será 
exigida para efeito de ~§~j5.1ªt1,u:a do~contr~r9;~f[';~'?'f~11''; ;"·;~~"'-c!i;:~~~i~,c·;~€;'.> • _ 
3.7 - Para efeito do-.disposto no subitern acima/as microempresas (MEfêéE!mpresas de pequeno 
porte (EPP), por ocasião de participação neste procedimento licitatório, deverãp apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. -
3.8 - Havendo alguma restrição na eoniprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado ó prazo de 05 (cinco)âi~s út~is1 contado a partir do momento em que-o proponente 
for declarado vencedor do certamé; prorrogáveis por igupl p(:!ríodo, a critério da Administração 
Pública, para a íegulariza_ção da doeumentaçãô;;,pagament9 ou parcelamento do.débito, e emissão 
de eventuais certidões negativasqu positjvas col;n efêlto de certid_ãonegativa. ·. 
3.9 - A não regularização da doc1Jme;!ntágã()f no Rrazo previsto no· sul:Htem anterior, ;iJTiplicará 
decadência do direito à contratação, sern prejuízo das sanções previstas no ~rt;~Bl, da Lei,;Peperal 
n .. 8~666/93, sendo facultado à Administração 'cohyocar~·qs licitantes remanescentes, na,o!'dem de 
classificação, pc!Ía a assinatura do contrato, oy::revõgµf'alicitação. · · ; 
3.10 ·- Serão ir:iabilitadas as licitantes que não 1atendêrem às eX,igências desta Licitação referente;!s à 
fase de habilitação, bem como que apreséntarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e 
forma, e ainda, .§erão ,in?bilitadas de forma ~upén./E!niente as ME ou EPP ~ue r:tªº ap~esentarem .a 
regularização da docu111entação de regularidà,Ç!E! fi~c:ªJ _e trabalhistp nQ;prazqdefiÍ]Jdp á.cima. 

,', _, , - _, _,,,, __ ! . , ··, - -=-''~- - - ', ''"' ''>''; ,- -- ~"' - ·-;' 

4 - DA PROPOSTA -· ...... _ . . . _ . . .. . 
4.1 - A proposta deverá obedecer às espê(:i[lc::pçfü:s,c:festa TÓMADA'.D~iPREÇQ>Sr.;b.~m çdrrm as- - -

-_ recomendaçõés.~aQáixo: '.;'. • . . '),'.'.:~---~fa~:~i;,-~,,---~;;,:·:r •. e ~+~':''·~~ . 7" 02 : ·2< -•. 
4.2 _·:, Ser apresenfélcfà:.ern'ºpapél. tirnbrá.âo;;;aâ;~rffpresa; redigida em portúgl.Jês, ... sem eÍJ1endas, 
rasuras ou entrelinhas) assinada pe.lorepresentanl::élegaLda licitante. .- - _ _. _-
4.3 - Prazo de validade da proposta, nãO- inferior a 60. (sessenta) dias corridos da data mari:ada 
para seu rece.bimento: . . . . •• --·····. - - - . - - -··----_.. . • . . . - . 
4.4 - Não se considerará qualquer ofertci~d~ :vanfág.em não prnyista riesta TOMADA·_DE PREÇOS, 
nem preço ou vantagem baseada nas ofe1tas~da~ de.rJiais. liCitantes: · ·--
4.5- -Declaraç~o de.que está ·de ÇJcord(J comtodas·ase)(ig~nciasde.sta>TQ('vlAD,A.·DERf<J=ÇOS. 
4. 6 - As propostas deverão também sef'· apresentadas em- envelopes fecfiµdos, rubriCél.dOS no 
fecho, contendo o seguintetítulo: · - · -- · -- --

À 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE 
Tomada de Preços n° 2021.09.10.1 
(Razão Social da Empresa) 
Envelope n° 02 - Proposta de Preços 

4.7 - Nas propostas deverão constar, ainda: 



43 

GO'lERNO:MUNIGil'AL 
~B'Íttrú 
U:~a F:6rras I}'.(ítt:1 pa/ç · toagi; 

4.7.1 - Descrição completa dos serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação; 
4.7.2 - Preço global por quanto a licitante se compromete a executar os serviços objeto desta 
Licitação, expresso em reais e em algarismo. 
4.8 - Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
4.8.1 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 
4.8.2 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; 
4.8.3 - Seguros em geral, da ·infortutiística e 1âê(respbnsabilidadetçiyiL para quaisquer danos e 
prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, gerados direta :ou indiretamente pela 
execução dos serviços. 

5 • DOS PROCEDIMENTQS 1 

5.1 - Os envelopes 01 :: Documer;iJáçãq .ê.02 - Proposta, todos feçhados, serão ~~cebidos pela 
Comissão no pia, hora e local defiriiêlos no•&preâmbulo deste Edital. . 
5.2 - Após o(a) Presidente da Comissão rêc~b.er os envelop~s 01 e 02, e declªrar encerrado o 
prazo de recebi.menta dos envelopes, r:r~óHum gutro e sera xecebido e nem serã.o aceitos 
documentos outros que não os existentes:nós.~r,eferidQs.enyélqReS; • .. . 
53· Eni seguida, ·serão abertos os. ehy(31ppes :'co'.ntendo~.os documentos exigidos pªra fins .. de 
habilitação. A Comissão examinará os aspectos)elaçiqnados com a sufic!ffencia; a forniªlid(3dé/a 
idoneidade e a validade dos documentos, aléi;n~çle~ccfr1feri~se as cópias porventura aprese·nt9das 
estão devidamente autenticadas. Os documehtbê p(3r'a a· tiabilitaçãQí poderão ser apresentacjq~ em 
original, ou por qualquer processo de cqpia ôévidamente autenticada por cartório compete:nte, 
publicação em Órgãos da Imprensa Oficial óu;por Servidor da Administração. · · .· .·.· 
5.4 - Os documentos de habilitação serão ruoricjados pelos membros da Cor:nJ?são, em seguiçla . 
postos à disposiçãócdos prepostos .gasAicitant~$ Ré3.ra,q ue. os ex'!p1inem:.~·os r4ªtiq4.em. 
5.5 . ., .· A €omissão examinará ::possí\tei~ · apoíltan'Jentos~feitos •por::;prepg;sfüs da$ licitantes,. 
manifestando-se sobre o seu acatamento óu não. i · ·· ·.··.· · r ·· · ·· · · · · ·· 
5.6 - Se presentes os prepostos das licitantesà sess;ão, o Pre~idente da ÇomissêoJará.diretamente 
a intimação dos atos relacionados com a. habilitação e inabilitação das licitântes, füngamenfando a 
sua decisão registrando OS. fatds em atá.J:abef"á aos:prepostos das licitantes'declararem intenção 
de ·interpor recurso, afim: de qlie conste. êrrí" afo e seja aberto o prazo rect1rsal. Os a_utos"do 
processo estarão com _vist;a franqUeac:lé3 aointeressado na Pl'."~-~ençq da Comis$ãô. .·. ··· ... ·· · · . 
5.7 - · Cas(J .não estejam pres~Jite~~ã ses~~9 os prêp'ôsfo~ic:~ã.s licitaQ~êS, a intimação,::aos atos 
ref:ridos')16 item anterior;ser(fêita ""9trªS'e~~'.Çl~~!R~Pl!~C1ção~'~ ~Jornarde Grande J"Jro,y.l~ção po 
Estado ou na Imprensa Oficial, iniciaridô-$E!ih0,diâiúfil seguintêàpublicação o prazo·de"OS(cineo) 
dias úteis preyjsto em leLpara a entrega. à Gomissão da?rªzões e contrarrazões de recurc~.os a 
serem interpos.tos pelosrecorrentes: A sessão sj;!rá sy$pensa:' • .. · .· . · . . • · . . .. · ·~- · 
5.8 - Decorridos os pra:zos e pr.9ferida a âecisão sobre os c'r~çursos i11terppstos{'a Comissão 
marcará a data e horário em que dará prosseguimento ao proceaimento licitatório, cuja 
comunicação às licitantes será feita com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da 
data marcada, através de publicação em Jornal de Grande Circulação no Estado ou na Imprensa 
Oficial. 
5. 9 - Inexistindo recurso, ou após, proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará 
prosseguimento ao procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante 
inabilitada mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos. 
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5.10 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido 
envelope, que deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
referida no aviso que marca a data da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório. 
5.11 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope 02. A Comissão conferirá se foram 
entregues no referido envelope a Proposta de Preços. 
5.12 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. Inicialmente, serão examinados os 
aspectos formais da Proposta. O não atendimento a pelo menos uma das exigências deste Edital 
será motivo de DESCLASSIFICAÇÃO da'própostêl: ;f)r'· .. 

5.13 - A Comissão•. fará, então, o ordenamento das propostas das; demais licitantes não 
desclassificadas pela ordem crescente dos preços nelas apresentados,'::sendo aquela que 
apresentar o me,Dbr preço declarada vencedora. 
5.14 - Caso seja encontrado erro ou erros a Comissão promoverá .desclassificação da proposta e 
fará a mesma verificação com relação à proposta da licitante que apresentou o segundo menor 
preço e assim sucessivamente;obser"\fada a ordem crescente dos valores das propostas de preços, 
até que uma mesma empresa tenha sua:Bfoposta de Preços em conformidade· com todos os 
requisitos do Edital. - --• Cr > _ - · · 
5.15 - Caso ·duas ou mais licitantes que 11f3q tE!nham •. sidó·:.d,esdassificadas· apresentem suas 
propostas - cqm preçqs_ :jguais, ·.·· a.;;çç:>ITl[§são {faEá-. .c.§Qrteio -pàra"·classificá-las, e áci6tàrél os 
proced,irnentos previstos' nêste capítulo;~ •e • -'t -~ ~ ... . . .. ·-··-·· .··. . . ; . -";. . .. · ~ ;~";' 
5;16 ·., A'·Comíssão, após os procedimentós'.~~prEI\tisfo~:J1os itens,anteríores deste;:;·dipftu!o•; 
suspenderá a sessão a fim de que sejçi lavraclá•At?) a ser âssinada. pelos membros da Comissão e 
pelos prepostos dos licitantes que participam-dçiJidtação. · 
5.17- - ·Se presentes os prepostos das lidtarites à sessão, o Presidente da Comissão far,~ 

. diretamente a intimação dos atos relacionadc)~ii:()m o julgamento das propqstas,Jupqamentçindo a 
sua _decisão e registralld,o qs -atos erp. é]ta. Cabetél pos prepostos das licitaiit~s:se manifestarem_ 
sobre. a intenção de interpor ou nãO. recurS(J; é3 fim_•de·qüe cohstE!·ern ata e seJa•abérto o prazo 
recursai. Os autos do processo estarão com Vista franqÜeàda aóJnteressaçfo pu interessados na 
presença da Comissão. _ - - · · -·.. · 
5.18 ~--Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes,_ a~·intimação dos. atos 
referidos no it~m. anterior será Jeita através·_~dé--publicação em Jornal de Graílae Circulação 'no · 

-- Estado ou na Impre11sa ()fidal1 i11i,cjélpdo.:.se no-dia útil seguinte à publicação o prazo de O~:,(ÇiJ1co) 
dias úteis previsto ·ern'lei para a· e~ti-éga a Comissão dasJázÇíes de recursos a serem interpostos 
pelo recorrente. A sessão será stJ5pensa. ____ .. ··· ·· -_ - ·· · -
5.19 - As dúvidas que surgirem. durante' as r_édhiões · serãp esclarecidas pelo Presidente da 
Comissão, na presença dos prepostos das;licitarítes: __ _ ·· ··· 
5.20 -À Comissão é assegurªâo p d,ireito dé suspender.q~i31qyer sessão e r:na,rcar seureini€io para 
outra ocasião,fa;::endo cdnstarest~decisão daAtadqs--tràbalhos. N6,é:aso1ms eiw_elopes gipdá não 
abertos deverão se~flJQrit:ados pelos-membros,e,per;' no mínimo;··? capJs,) prep()?t(Js de'liê:it:antes. 
5.21 - A Comissão poderá,· para analisar os Documentos de Haoilftaçâctê as Propostas, solicitar 
pareceres técnicos e suspender a sessão para,realizar diligências a fim de obter melhores subsídios 
para as suas decisões. - ,,, · 
5.22 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação. 
5.23 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos 
envelopes 01 e 02 e suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia útil subsequente, na 
mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até 
local, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma do início. 
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5.24 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem 
preço ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. 
5.25 - Ocorrendo discrepância entre qualqy~[ :pfeçg ~uniérico ou por extenso, prevalecerá este 
último. ·' :.tlll '.: .. · · · 
5.26 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 
em não havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá 
fixar às licitantes, prazo de 08 (oito) dias útE!i~ para a apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas. ._ · -- ----·--·'":"'- , ..•. ,."- -- · ;.,__ -• .. -

5 .27 - Abertos os epvelopes contendo as Propostas, após, concluída â"fasE! de habilitação, não 
cabe desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitação, sàlvq em razão de fato 
superveniente ou;só conhecido após o julgamento. . 
5.28 - 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. • . - • ·-
5.29 - Caso a proposta classificê)çla emjgpugar não seja ME_ ou EPP, a Comissão procederá de 
acordo com o seguinte: . ··- - >•·-•··-· -- t'."l~· .. > __ · ·.··-.••-
5.29.1 - Fica assegurado, corno critério~ de~ú:J~serriR1=1te (Lei Cornplementar n. 123, de 14 de 
dezembro de2006), preferênciadecontrataçãoparéJ_às ME eEPP. -
5.29.2. - Entendé·se por empate aquelas sltüaçõ_ê~ em que as propgstas àpresentad~.ê pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejél_TÍ{igyªjs ou até 100/o- (dez por:ccento) ~uperJores 
à proposta melhor classificada, depois de order:iadªs'tâs-própostas de preços em ordem cresteofe 
dos 'preços ofertados. - _ . .. - ·: - · __ - . · : 
5.29.3 - Para efeito do disposto no subitem•1:5.29.1i ocorrendo empate, a Comissão""proceqerá.dê!
seguinteJorJ11a: . , c.F ;," .i~!-;;;;;:-·2~ --·. . ... '. _ ,,·!<'., ''- }i(' .</'· 

. a) ;a microempresa\olf_efr;lp[esaéde,peqlJE!QA{'@:Efrf~:üftelhor classi~ç~cJC! RRd§rá~;ªpre~efütar propos,t~; -
de preço inferior àquela considerada veriÇ'eçlora do certarpe~ :sitµàção_em qu~i'será:C::lássificada em 
primeiro lugar e consequentemente declarada vencedo~aHo certame;·-.--.-- e-;-- L; 
b J não ocorrendo a contratação da microern-presa. ou empresa' dé pequend·.pqrte, na forma;dá 
alínE!aanterior, serãoconvoçadas as remáii~s:centes-que~porventura se êH'qtgiçréfu ná hip(?tesê'do 
subitem 5.29.2, ·na .Qrdem classificatória, pc:fra o ei<erCíc::io _do mesmo direito. -· ·· · -

-5.29A - No caso de equivâlênc:ia dqs valores â~présentàaqs pelas microempres_as e empres_as de 
pequeno porte que se erié:óntrem no intervalo estabelecidq no subitem 5.29.2, será realizado 
sorteio entre elas para que se iclentifique ~quela que primeiro·poderáapresentar nova proposta de 
preços, qué deverá ser registrada e,m atél. ··' -.-.•. ·• -. - - .·-· · 
5.29;5 "_N9 hipótese de não contratação hostermos,~previstos.nosubjtem acima, o objE!JO-licitado 
será qdjudicadq em favor da proposta originalmente v~r:içedora do.cert;a111e. . .• ;< ·.· __ · · ... _ 
5.29.6 _i dçqrfendo-a. ~ituaç~o prevista··r:i9··subité[11 5.29:31 -ª.-. mjcroernpre~a qµ empfE;!Sa de 
pequeno porte melbor classificada será convócada••para apresehtaí'ngva pr§pos_tª:de·preÇos após 
solicitação da Comissão. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos. 

6 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
6.1 - A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com 
classificação das licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram. 
6.2 - A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor da licitante cuja 
proposta de preços seja classificada em primE!iro lugar são da co etência do(s) Ordenador(es) 
competente(s). 
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6.3 - O Ordenador competente se reserva o direito de não homologar e revogar a presente 
licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, mediante parecer escrito e ful']tjgll)~lltgdq sem q[J.e caiba a qualquer das licitantes o 
direito de qualquer reclamação ouindenizaÇ~'"11':;:j:in{1 1i • ) .'< •···. • , · 

- -~ · ;_ ;.w.~{ ?s:iL~~t~~:;; -~i .. 

7 - DA CONTRATAÇÃO 
7.1 - O Município de Farias Brito e a licitarite vençedora desta licitação assinarão contrato, no 
prazo de 05 (cinco) digS úteis, contaâõs··e:ra-aaea·fcda =

1cônvotaçã0 :Rªrn .. ~ste fim expedida pela 
Prefeitura Municipal, sob pena de decair do direito à contratação. - .. , 0,. 

7.2 - A recusa I11justa da licitante vencedora em assinar o Contrato, açeitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do serviço constante de sua propo~ta de preços. 
7.3 - A execução do Contrnto déverá::s~r:acompanhada e fiscalizada por representante da 
Prefeitura fv1uhiçipal de Farias ~rito B~pe,cialrp~bte designado. ·:. -. _ . . . · 
7 .3.1 - .o repres~ntante <:lê ~refe,ityra Mt1Bi!3iaat de ~arias""Britq,a.11otará em registro próprio todas 
as ocorr~11cias rétacionagas coni';•a; exer;Çg~~-9 çj9 s2:rjtr9tõ~·qe;terminando o qlle for n~Çessário à 
regularização dasraltas ou:defeitos.ob,se,'7vê3dos.·::, ~-~/ · - -- --- •. , 
7 .3.2 - As decisões e próvidêné::ias que ultrapassarem a competência do rep~esentante déver_ão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábU~para;;~,~c:JoÇ~o das medidas cdnveriientes. '·>; . -. · . 

7.4 - O prazo. para o início da prestação doê~§_etyfÇÓs,:flca fixago em até 05 ~Ginco) ditl~;yt!=!is 
contados a partir da data do recebimento tja~Ordehj:;de Serviços( _- ,, •.. -. ' 
7.5 - O prazo de vigência do contrato será·-a~~f31t12/2Q.21, a contar da data de sua as!:jinc;ifora; 

.. podendo.ser;:prnrrogacjg,cc;:9nyindo às partes~~Qf}trijt,antes, nos termos do a.rt. 7,,";Jnçiso,m;;;da,i~ei _ 

-;~~i~r~t~;o~r~g:~:~\l~~~Jãfz6i~~~:~itfu~~~fa~Jf§9fi;-~~is0''Ht'àa~,iffil~i.:;~d;~rci1f~:,~8t96~~;~, deverás::~. 
justificada por escrito e previamente autorizada pe!lo~orêlenéldPrHabesp~§á) ·e.· .-. -
7. 7 - Ocorrerá a rescisão do contrato, ind~pepdentemE;?nte de TfiterpetaçªÇ:Jacljciijhou extrajudjcial _ 
e sepí que c~ib~ à ÇQNTRAIADA direito á.indenização~de qualquer natütêi5!í_.,.óêõrr~.ndo cju.alqúer.~. -
dos seguintes .• casos: · • : • .... .. -. - . - · __ ··:~. • · _ .:; . -· 
7.7.l .:. Não cumprimento ali cümprimer:ífofrrêgular__da~L.cláusulas contratuai?-t·ou dalegi?l;;!§ão 
vigente; . ·- . ·.. . .. ·· r · •---.-- _ - -- ·_, _ ••· .::+ 

7. 7 .'2 - Cometimento reiterado de erros na prestação dos servl<;os; -
7.7.3 - Decretação de concordata,Jalência·ôü-tjissolução da, fifma, ou ainda insolv~qcia de seus 
sócios, gerentes ou diretores;__ · _ ·•·· __ : · -. ·--
7.7A .. ,Alteração seciaLou a·modificaçã9 da.fipaliâadé pude estrutura•da en')Presa,que pre]µdique 
a execl!ção .do;cqntrato; , • - .. . '· · : ; .. -__ -- · -.· . - J - <.. ~ ··~ -_·.. · 
7.7.5 - Razões• deinteres§E:! públiCOj de alta·c-trelevância de aCT:U'.?kr c;onpecirn~JJtO, justificados e 
determinados pela Prefeitura Municipal; ·- - · ·· · 
7.7.6 - O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes 
dos serviços, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
7.8 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada pelo(a) Ordenador(a) de Despesas do(a) Fundo/Secretaria 
Contratante. 
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7.9 - É facultada à Prefeitura Municipal de Farias Brito, quando o convocado não assinar termo do 
contrato no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com este Edital, ou 
revogar esta licitação. 
7.10 - A Prefeitura Municipal de Farias Brito poderá, a seu critério, determinar a execução 
antecipada de serviços, obrigando-se a CONTRATADA a realizá-los. 

"'1 ""t -" _;-:_""' " ,. _ __:;·•~···,_::- -:::~::-;t:"~-,-,0';-c~<_-~~"--::_;:;~~----_::,;; ···._,,_ ~~:ÚX:f<~;~ 
----- - ~- ºoi-" 

8 - DAS OBRIGAÇQES~QÃS PARTES , · .. tM • .. ···. . .. . _ . - ':''"''· ·:°:. 
8.1 - Obrigam-se 6 CONTRATANTE e a ·cbNTRATADA a cumprir fielment~ os regramentos 
discriminados pelo Edital e respectivo Contrato originários desta Tomada de Preços, e as normas 
estabelecidas ná Lei Federal n. 8.666/93. ·.· 

CONTRATANTE . . . 
8.2 - As obrigações do CONTR/l..TANJ!=''.são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante desté Edital, indep~ndente dé·sllatta11scrição .. ••···.· -····· 

CONT~TADA .. . ... .. ... .·.. .. .· ···•. .. 
83 As oorigações da CONTRATADAsão as desçriminaqas na Minuta ContratuaJ, parteint~grante 
deste Edital, independente de sua transcrição. ~·ti;:·_ .. ··~·- · · - · · •--· 

:::·~~-"':'.:<:!- - ~ 
_, ' - ' - ~. ". ., 

9 ~.DOSACRÉSCIIVIOS E/OUSUPRESSÕES.Á_Q~CONTRATP .· ..... . 
9.1 - Ao Contratante caberá o direito de promo'ler'acréscimós ou supressões nos serviços,que se 
fizerem necessários, até o limite correspondentéá 25% (vinte e cinco por centg}do valor ibicial çlo 
contrato, mantendo:.se as d~111aistco11g!ç9es-do-_çÇ>ntrato nosJermos;çfé;)aff •.• 6_!), § 1°, da Lei 
Federal n. 8.666/93. · ·· ··•·-. - · - '" · • · ·. ••·... . [ > . · :·; < 

0
::': ·· . • 

9.2 : Caso haja acréscimo ou diminuição rioyolume dos•serviçp~ E:!?táserálot?jefo de;T~rmo Aditivo .· 
ao•.contrato, ap~~o que, será efetuado º . .8~~&:"1J1~n~~-; __ · --- •: ~ -~-··: · ··· <' · • .· ... 

- ·~-~=----~----_ <,'t·2}1:''~~·~'-=-=~-~_c___ -=- ~---~~~~-~-~~~e_;_,:~.:;,;.~·:-~:~~---=-~: -'--=_-'õ ____ ,~,)o;f;:ú'>'··· _ ~ "/,'-~"-~ ~ , -

10. -~ DAS·t_ÇON_l)IÇ().§ª~3;.DE"'lP~G~M~NTÇ);·"'-~QO.: REAJUSTE E D0"1,e'REEQUIL;IBRJ:Q 
·ECONÔMICO;,;i=INANC~IR.O · +··· ·~· ' • ";~'"'º"'"''"''' ':.: -- - .,,;,, : ·. 

10.1 -·Os pagamentos serãctefetüéldos nÇ>:prazo máximoipé;30{trinta) dias,, contados a P?rtir da 
data final dq período- de adimplementoo~ de cada parcela men?al da ·prestação âos·serviços, 
objeto do, presente Contrato, me_di~nte;.aprêsentaçªo•dos·docum~ntos hábeis de cobranÇpjunto à 
Tesourariá.da Prefeitura Mupicipéll de Fári~s B,ritc): ···· · ·· · ·. · · · . ·.. · · · .. · 
10.2- Os,pága111entos serãdefetµadbsj:ltfavés.de:transferênc!? bancáriq •. _..... ··· __ • 
10,:3.::•APrefeitur'aMunicipal se reserva nodireifode.c:ancelar a preseríte·TOfylADA DE PREÇOS, no 
todo ou em parte, de acordp com as condições estab'elecidas na•tegislação,pertinenterassim como 
reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% sem que caibá a CONTRATADA o direito de 
reclamação ou indenização. 
10.4 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, 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 força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos 
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termos do art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n. 8.666/93, devendo ser formalizado através 
de ato administrativo. 

11 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
11.1 - As despesas decorrentes da respectivª,:contr1=:1tação correrão à conta de recursos oriundos d T M .. 1 . . . d.·;,·:::..··-':'-'··" ·. . .... · o escuro urnc1pa '. co112ass~gumtes~J~l~~~fili~;;8f~~1en,9n~,~:. :· 

Orgão Unid. Ore;. _ eroieto/ Atividaêie .•:,.;:;.,;,;; 'Eleínentode.Desoesa Fonte de Recurso 
03 01 : ·10.122.0030.2.037.0000 3.3.90.39.00 _,~,~~'"'"·- 2211000000 .. 
03 01 10.301.0032.2.039.0000 3.3.90.39.00 2211000000/2212000000 
03 01 ) 10.301.0032.2.040.0000 3.3.90.39.00 ~ 2212000000 
03 01:. 10.301.0037.2.042.0000 3.3.90.39.00 ···~,·- 2212000000 
03 01 10.301.0032.2.043 .0000 3.3.90'.39,00 '2211000000 
03 01 ·· 10.302.0032.2~046.0000 3.3.90.39.00 2211000000/2212000000 

12 - DOS RECURSOS . 
12.1 - Das-.detisões prpferida§ pela AdrniOI?.tração decprr~l1~(;!S· .. da presente: licitàção, caberá 
recurso. de acordo.com o aJ"t.109;: da Leifêdêral n. ~.666/93. <.;:·... . ' > 
122.:· Os recurs'os serãÔ 'dirig1dós.Ji:i·~utôriclad~1:'§ifü~ii6r;. por..intermédio :.do Pr~sidente ,q;:i 
comissão: de Licitação, devidamente aíraioado;·e'sU.5metido pelo representêmte' legal ·a~·êmgiesa, 
observC1ndo'."se os· prazos de que trata o art. lO~i·Cla~_[eFFeâeral n. 8.666/93'; - '> . 

12.3 - Os recursos serão. protocolados na Prefêitú[ií_;~._encâirninhados·à' Comissão. 
12..4 - Não serão cooheddos os recursos iQteri:>o§tq~;'fora do prazólegal. 

-~-~,A~-ç 

13 .;; DO ,INÃDIMPLEfv'l.t:~TO, DAS PENALI[)_41)ES E DAS SANÇÕES .. ·.· ... _ ·•·. ,, . __ -··· . 
. 13 .. 1 - o InadimplemerítoiqJ1s obrjga_c;§es i:fr~vi~tàs1, neste Edital e:nf?.respêªi\/<)Contrato, ou.; a 

· ~~~~~§:c!~tt:çci~::s~~~J- ~~~,~~~~~%~s!1~J~~l~ª%l~ffdi~li~;i~.~fili~::~LfuiJ,!ltf~~-~~~;{ic3~ç;q:~~2' -·-
e§crito, entregue diretamente OU por via ~fij'Q'§tal;:~.éQffi <aviso ae'%fe€eJ:>J.rp~'Qfüif,~g~.fim cde qã~'Lseja;;,,•, 
providenciada a regularj?:ação no prazo âe os~(ifüiÇo)-âias úteis. · - - · . · ... -_ - -. _-- _ 
13.2 -Anão regulartzâçãoipoderá ensejél[T·a:critério'âa parte prejudicada, a ré~cisêO do Contrato, 
sem prejuízo dé;,qutras 5ªJiçõgs, beITI corn9.Jió casoQe.nêo pagamento, a suspensão déJ p~est~Çêo 
dos serviços pela CONTRf.TARA~C3té a su~·.dgrmalizaç~o~ .. Fcc·: > • , -· ...• -. _ ' •. 

13.3 - A CONTRATADA, pelajú~(iQi3âimplência no cumpfünento do contrato, enquê.mto durar. o 
vínculo contratual, estará sujeita âs .. segµintes sarj~§~s: ·· -· · - --· - · .. -. · - · 
13.3.1 - Advertência; - · · ' · ._ .. •••· ····; .• - ·· ·.-
13.3.2 -suspensão temporária do direitp de,.partiCipar de licitação; 
133.3 - Impedimento de c::pntratar com ·a Admiiiistraçêoi . - . " . _ -_ '· . . ._ ·• 
13.3.4- Dêclâração.de il1idóneidade·para licTtarc.Q,lt,cdntratar com a Ad[llinistraÇãoRública: ·· · 
13.4 - A CONTRATADA pagará ao CONTRATANTE a título de rriÜltá pelei hão cumprimento do 
estabelecido neste Edital e no respectivo Contrato, ocorrendo as seguintes situações: 
13.4.1 - Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, consequentemente atraso nos 
prazos, multa correspondente a 3% (três por cento), calculada sobre o montante total da 
contratação. 
13.4.2 - Inexecução total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa correspondente a 
10% (dez por cento), calculada sobre o montante total da contratação. 
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13.4.3 - Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no subitem anterior, ao CONTRATANTE 
fica desobrigada do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa pela 
CONTRATADA. 

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 - A apresentação da proposta configura que o licitante tomou conhecimento de todas as 
informa~ões e demais condi,ções para o .S~!I!BLl~n~s.,~~~~-~~igações desta licit~ção. 
14.2 - A contratada cabera.toda··e3'qúalqutir:füo5ngaçao"c1v1ly4penahte.Jrabalh1sta decorrentes da 
execução do contrato. · · ·· ······· 
14.3 - A contratada se obriga a manter as condições de habilitação previstas no Edital de licitação, 
durante a execu§ão do contrato. . 
14.4 - A Co111issão Permanente de Licitação atenderá aos interessados, em hdrário normal de 
expediente, de 2ª à 6ª feira, na sede.dé:!. Prefeitura Municipal de Farias Brito, sito na Rua José 
Alves Pimentel, n° 87, Centr(J, Fahas l3ritóZÇE:, ou pelo telefone (88) 3544-1569. · 
14.5 - É facultada à Comissão permanentêJª~:Licitação, em.qualquer fase da licitação, promover 
diligências destinadas a escl~recer a·instru~ó;·aa proçesso; ·. ·· 
14.6. - Esta Tomada de PreÇos•poderá'ser:ê.JQl.Jl<;ida e!Tl,gualql.lerJempo, desde que seja,çonstatada 
il~galidade no processo e/ou no seu ~ulg\:Jmenfo~:.oll~reyogada por convehiêneiá· da Admfnistração, 
por decis§o fundamentada, ·em que· fique evidenci,ada··· a notória relevância de interesse da 
Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem que cgiiba~<:l,~Ji.cifantes qualquer indenização. · : ';: 
14. 7 - A documentação. apresentada para firis:âe"fl'.ªbilítação fará parte dos aufos da liéitaç~o e · 
não será devolvida ao proponente. · .. •·.... :'· · ·····. ··· · 
14.8 -0 CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o .Contrato, na forma da Lei·. 
14:9 - A homologação da presente Licitação;'ê da' competência do CONTRA1h~TEi. nos termos ga 
Lei. · ·· . . • ··•· .. . ~ . . · .~. ...... . .. · .. , .. · ;.; '> . ; >.C · . .· . 
14 .1 O ~ Os casos omissos deste EditaJ serão resolvidgs ·pela Cprnissao:Poermc:io.E!nterde ,Licitação d a 

. Prefeitura ~fylunicipal de Farias Brito, àpllçàn.9q~se:~9s~dlsj:)C)slfüM:P ·•• · çl·~r~êfo8'66§h~~ ~e legislação·•·' 
COfTIP~~mentar~;;;•:: . . . i;:II"~:·:~:;1/·~~~ '· i : Yc.:~!1~;;,\7•:··~ ft .' r,f''• 
14.ll";;. DasdecJsões da,CPL caberá recursoEprev.istonoartigo 109 da leL,ffeâer-al 8.66§/93;;•e 
suas alterações post~riores... . . . . .. . ' '. ··.·. .. . ' ' ·'. • 
14. ~2 - Fica eleito O Jorp da Coméln::a.de Farias Brite/CE pa,ra dirimir qualquer dúVida na exect1ção 
deste Edital. · · · · · · · ····· 

··Farias [3rito/C.:E;!10 de S,~telllbro d~202L 

Maria'Mârcleide do" a cimento Laef Rafael 
· Secretária Mu · pai de Saúde ·· · 
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1.1. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos equipamentos médico-hospitalares e 
odontológicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. 

T~--~-::_ _·~-;~C'~:f-;i~-~-:_::_:::::-- ~~:.?~% ~ _:_ - -~,,_,1 ~~ -

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A contrataçãp se justifica pela necessidade de manter a oferta de ser\iiços odontológicos e 
médico-hospitalares à população deste município, evitando a paralisação no atendimento devido a 
não utilização dos equipa111entos que estão quebrados, além do désgaste natural àos demais. Para 
prestar este atendimento, além ,c:j~ recyr~os humanos, são necessários uma série çle recursos e 
materiais par~. a manutençãp::desteis/éql.Í,ipêÚJIElntos e equipame~tos odontológicos.~ hospitalares, 
que, se111 seJ+,f:1.mcioname11fo·adeqÜ~çló~ pF~J~dica a assi§têôcja1éoferecida aos usuários da Rede 
Pública' Municipal de Sauâ~;·: bêss~:forfl'l~~··i~BentiQg()µ-s§~t'k,qg~ntificou-se '.ª nec~ssidade de 
contratação . de uma ermprés~ .•• éspécializâdá; nâ1:.manutéf1ção'; preventivaJ'. e corf~tiva .. d.os 
equipamenfos de Úso odontológico é médiC:o::hospitalares, tendo el11 vista a nec~ssidade pri,r11ordtãl 
de garantir a continuidade da atenção à saúde.da:pgpula<;ão do municfpio;de·Fa.fias Brito/CE::··: · 

~:'~' - "--~:,~;~~Jf;'.~" .~"--L~::f- co-

3. ESPECIFICACÃO E FORMA DE EXECUCÂOsDO'S SERVICOS 
3~1'. Cohside~~mJ,.se manutenção' preventiva,,:e'ntrin;Jutros, çs sérviços de: '•" ... < . ; ~·~. .. 

>aJ reyisão géfal com calibragem e ajuste de p~essãd dos ·equipamentos, revisão do. c!rcuito1;êlétrrç6''· 

~:~~~~~~~~~~,,~~i~ .• 
b) fixação e troca de parafusos, roscas,'i'.bielas~ ab§isj~ IJqrrçcfias; rl1~tígueiras,~Jusíveis El outras 
peças de p~quf!no valor; . , • .•.•.. " '- · .. ·· ... ··. ,.,,·. . . ·:> .. ;: . ; 
c) verificação é liiTip~za dos equipamentos tóJ:rl:to-âós.Ç)? ajustes necêssários,'l.\{erifiÇação<el.~tricá'·· 
de fontes, pressªo de traoalbo m~.)(imà-e~ m[11ima,~pr~ssão dinâmica e estâtig}i amperagerr\ Cle · 
funcionamento,. moyimentos·'e funçiôhamentós ·~eíetrom~cânico de componentgs, verificaqão/.de 
luminosidade; ··· .. ,. ·· , · · · .. ··•••··. . - '. ~·:.,< >- .. . . :; .· /- · ·:· 
d) testes, recarga, calibração e ILíbrlfieação com a fimílidadeié:fei;evi~ar a. ocorrência de· defeitos e 
acidentes, bem como para gêjrántir Ôperf~ito eJegql~r fundc;i#amentg:dos equipamegfos.. · 
3.2~ Ferramentas e todos os materiais, n'ecés?~rios~·par.êl a::reêllizaç~o da manutenção .preveotiva 
deverão-·ser (ornecidqs,pela contratada, ?em,qnus para· a ç~:füfratal')teir.j· . · ..•..•.....•.•. ••.. · .•.. •"~::•: 

~~~Hn~a c~n~1~~~f ei~~v~1ánrt~%:~iâ!~,~=~~~J~~~~s~B=~~t~~§!~~~~~ºefB~iªa@.~St~~~1~~~~, • ~~ 
expediente, bem como·. eni':feriãdos e finais 'de semana, a' corífratâda 'êfeverá comunicar 
previamente a contratante, devendo apresentar a relação dos funcionários que executarão os 
serviços naqueles horários. 
3.4. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir todas as falhas e defeitos eventualmente 
apresentados pelos equipamentos de modo a restabelecer integralmente a sua funcionalidade. 
Esta manutenção não tem periodicidade definida, compreendendo tantas visitas quantas forem 
necessárias, as quais serão solicitadas por meio de chamada telefônica. A contratada deverá 
atender ao chamado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
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3.5. As peças necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos que não estejam inclusas 
na garantia prestada pelo fabricante, deverão ser fornecidas pela contratada, sem quaisquer ônus 
para o contratante. 
3.6. As peças de reposição e/ou substituição serão novas, originais do fabricante e de primeiro 
uso, sendo comprovado através de notas fiscais/faturas. A utilização de peças não originais ou de 
segunda mão só será permitida com autorização prévia, por escrito, da contratante. 
3.7. No caso de eventual substituição de<R~ças defeituosas,não será permitido à contratada 
sucatear e transportar p~t:,ª§1,1as deperiâêfiêi~-~;a~]j~ftes·e·1pe·ç-9s,sub.§!!t1Jíp9s, devendo as mesmas 
ser entregues à contratante. , · EH< -- • - • • ---•. • -

3.8. Os serviços_ deverão ser prestados nos locais onde os equipamentos estão instalados, 
conforme relação• em anexo bem como em locais que vierem a possuir aparelhos instalados 
futuramente. Em caso de deslocamento dos equipamentos para manutenção, todas as despesas 
serão por conta da contratada,_a qual::se responsabilizará pela coletá e devolução;·§em quaisquer 
ônus para o çontratante comvalores;jª•indusos nos preços cotados. A manutenção'será realizada 
também em equipamentos: que vierem cí seHaaçiuiridos pela, .contratante. 
3.9. Durante a execução dos serviçqs, as áreas dever;n ser ajantidas limpas, retirando todo 
material e outros remanescentes çla, manuteo@o, pórventtlra dei({ados, -quando da execução dos 
serviço~ e efetuar~limpeza posteriQ(,. rTi~bJ~ndotqs"J.9sªis. e aêessosr sempre limpos, dê§obstr9íd9_s 
e bem. sinalizados de maneira a não comprometer á segurança daqueles qu~ ali ltrafegârp. >·· · 

3~10. A contratada será obrigada a reparart'cqrrigif;;~f:el11over, reçonstruir; substituir; à§i;suas 
experisas, no total OU emparj:e, OS serviços éfl1~Ct~f:lrse Verifiquem,NÍÔOS, defeitos. OU incÔrf~ÇÕeS;' -
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, após o que se reali~ará novamente a verificação Hê 5ya -
perfeita execµção. - - • i · •. _ ·· . . - . 
3.11. Caso as providênçias previstas no SÇJQJt§111 ·anterior não ocorram ng Rrago- fixac:IQ·OU _os · 
serviços sejam -novame0r~: recusa9gs ê develyidq§,.estará a CC)[JtrRtélPª iílc<;IErre.FJâ~ ~-m atraso na 
execução, ficando sobrestado· o ·.pagc:ullento é)té:-.·a; re~UZ:aç_ãõ c:lª~~·corr~çõescn~c;:essárias, sem 

~'.~~'.z~~~~~;~~~·~:~"~~s~º~~~~i~Ii~~~~~z~~;;ó;*ii~~(q~~l~~~1; co~1'~~~,?i •. 
comterce1rq5,\qtnâaque •• YJ~culados a .exeçuçao.=clq~~ermo de Contrato,·oem0§9rnopor. q1,1alqu.er: · 
dan6 causadó·éf:terceifosT~íTI:deeórrênci~':'ae~atoâa·êohtratada, de seus empre-9ªtl6s~ · prep(>sfoS-oq ; · 
s~bordinados. •. __ . __ . · . .- __ -..... _ .- · _ -- - - ·_ ·.·- - . _.- - _ . _ · . · 
3.13~ Os equipame11tos.especificados np 9este Tetmq_de·Refer~ncia poderão ser }:C)ílferido~ e 
amHisad9s pelas empresçis'licitªiJ!es no 'atci_ da yisita··aoi;l9cêll 9f)§.:serviços·· e se hOuVc~r.algl.lma 
divergênê:ia,···deverão comunicar.ppr·escrito{à. §cfütr'!tante<·c!~nfro âo•sprazo previsto- éblj!.ej; com 
isto, as • empresas não poderão ir além~r, •j'•soo' qualquer/ preJ:exto, o desconbecimérjto dos 
equiparnen!OS comomotiyo de reiviílâicaçÕes~~ __ _ . < • . __ · __ _ _ .-- __ ,.- _ -

3~14: Os se~iços deverãq atender: aos dispositivos, da lei n° 8.Q78/90 .. (C.ódigo qe Oefesa do 
Consumidor) e às demais legislações pertinentes. •. · -- _ _ _ •.. - -- ·· --
3.15. Durante a execução dos serviços a Contratada deverá está devidamente regular junto à 
entidade de classe competente bem como possuir pessoal técnico qualificado e capacitado e 
obedecer a todas as leis específicas e normas técnicas vigentes para execução dos serviços objeto 
deste Termo de Referência. 

4. DO VALOR ESTIMADO 
4.1. 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. 

~~:::::;::::::;;;:::::~~~ 
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4.2. Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço estimado para a futura contratação o 
menor dos valores obtidos nas pesquisas de preços, conforme Art. 6° da supracitada instrução, 
sendo assim, o valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 66.900,00 (sessenta e 
seis mil e novecentos reais), conforme planilha abaixo: 

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Valor Total 
Unitário 

Serviços de manutenção . Ríf:Ventiva;, e c_corretiva; .. .·: 

incluindo a reposição de peÇas, Jllrito aos. equipamentos 
Mês 3 

------··· '15500,00 46.500,00 1 médico-hospitalares pertencentes ao Fundo Municipal 
de Saúde de Farias Brito/CE 
Serviços de. manutenção preventiva e corretiva, ,~:'.:s 

'Í"\;; 

2 incluindo a.reposição de peças, junto aos equipamentos Mês 6.800,00 
,~}h 

20.400,00 
odontológicos pertencemtes ao JHndg )•1unicipal de 
Saúde de Farias Brito/CE AÚ'.' 

-º'"'~~;: , - ~ -:_:~:~?:~;~~;;dv , · 1 
·,- ,, . - Total: 66.900,00 . ---

···- .. 

5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL; . - .·.-·.· . .. ·.-_ - : ./ __ • 
s:L O ·futuro cóntrato terá) vigência ate·-~-~/.1~/;g()21f a cor:itar da data _de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado,. cónvindcr•âs pçirtes '.(àqtrç1'tantes, nos termos âô'art. 57, inciso u,-da Jei 
Federal nº 8.666/93. - - ·- --- - - -- ··'•·- · -

6.-0RIGEM DOS RECURSOS _-___ ... _ --.-
6.1; As despésas dó futuro ·contrato corr$rãó."-por conta de recursos oriundqs do ·1Teso4ro 
Municipal, previstos na(s) Dotação(ões) Orçamen~ria(s) discriminada(s) no Edital Cqrwocatório)'; 

-- ~,' ,, - ,' .',,~ -,~ - , /:::> - y 

.. ;:> -
-·::·:(, 

7. DO PAGAMENTO - - ··· - "--- '"· • 
1.1: ().pagamento dos prodútbs •fomê§jdos sér~ et~fu~-g~ .• :-~Wé!Ü~dI)li~ísfr~~~§;~ ll!ênsalmenfe1; 
obedecidas as requisições, em moeda coffent~j- conforme •Q valo~ ;apr~~êntêldg. na-JC1turir 
correspondente e certificado pelo setor ·cornR§tefite limitando-se cr·;_desfan!)bl!;ip .máxi.m0 em.· 
confórmidad~. com a disponibiiic:Jade deJec_lJí§o~Jioanteiros do Tesouro Mufü,}~dpal~ .em prazo não 
superior- a 30 (trintçJ).cHas~ · -_ ._.. - • -- . _ "" · -.·-- - · ·v ' ;• •. - -

-1.2. o pagamento séraefetüàd9 ª~ravés g~;;Transferênci13 ~-~Dcária. --

8. DAS Ô.BRIGACÕÉS~DÁ CONcfRATAoA:'.·~.i~.-v .... $~ < •• ~ •• ~i-_ -.. _. J< -. ;'.- _ ·. -
~~-~-~ As.óí;>rigações da CONi"&\I~N~E:··s~s-~lâ.[~cHffitn.~das"·2êI"'MiQut:a contratual, parfe:irjtegratl~e 
dó'Edital, independente de súa transcriÇ~o. · •. ·~: · -· -- ·· - -· .,. 

- Oc>' , 

9.~AS OBRIGACÕESDACONTRATA~TE < - .--- - -_ -- __ .-._ . 
9.1. As cíl:>.rigações 'do(â} CONTRAt ADO( A) 'são ··a·s discriminadas na _Mi riu@ :contratu~I, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

Farias Brito/CE, 08 de Setembro de 2021. 
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ITEM LOCAL DE INSTALAÇÃO 
DISTÂNCIA APROXIMADA DA SEDE DO MUNICÍPIO QUANTIDADE 

1 HOSPITAL SEDE DO MUNICÍPIO 
1.1 ·····CENTRo:cIRúR.61C<f sÃLA·o1 , 

FOCO CIRÚRGICO DE LED DUPLO 1 
MONITOR MUtTIPARAMÉTRICO 1 
BISTURI El.:ETRÔNICO MEDCIR 1 
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA 1 
BISTURI ELETRÔNICO EMAI 1 
CARRINHO DE ANESTESIA 1 
ASPIRADOR CIRÚRGICO 1 
FOCO PORTÁTIL LED, 1 

1.2 

1.3 

1;4 

BILITRON 
1.5 LAVANDERIA 

MÁ UINA DE LAVAR INDUSTRIAL 1 
CENTRÍFUGA INDUSTRIAL 1 
SECADORA INDUSTRIAL 1 
CALANDRA INDUSTRIAL 1 

1.6 SALA DE EMERGÊNCIA 
MESA CIRÚRGICA HIDRÁULICA 1 



, ___ 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 
- ---

dov]EiNb"JJH1N1 ct~Ãt 
FARIAS BRITO 
ll_ma Faria;; 1$c~{to Ràt:à tl?dt5.s_ 

FOCO CIRÚRGICO HALÓGENO DUPLO 
ASPIRADOR CIRURGICO 
ELETROCARDIOGRAMA 
BISTURI ELETRÔNICO 
SALA DE FORÇA 
GERADOR WEG COM MOTOR MWV 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
QUADRO DE COMANDO 
CME _, - _,_:-_ 

-_: --_,_,, _: ---- ----- -- -----ú, ,_, - _,,,,,_,-,.-,,,_, 

AUTOCLAVE ORTOSINTESE 
FILTRO MULTIESTÁGIO 
AUTOCLA VE SERCON 
SELADORA TERMICA 
OSMOSE REVERSA 
FILTRO ENTRADA i _,,. 

LABORATÓRIO 
-_ 

--
CENTRÍFUGA LABORATORIAL. J __ ----'--

--

ANALISADOR DE BIOOUÍMICÀ ' • - , , '__ :·;-•': :o::·· '- , 
---------

AUTOCLAVE PORTÁTÍt --- __ ·---_,--._ - ~:;; -~ " "~ ' ':;t%0;i,,;; ---· '.'§!·\-- '7' ---

Õ __ oc"',•'" 

SALA VERMELHA'-!:;:::;~~ - -- -- ._,,:_;-,,_ --.-,,,-,°'.,'-- _,.,.-f,[!i{W,,C: ''' -F __ \;;_,,,-_, , 

' 
MONITOR MUlTIPARAMETRICO - ____ -_- -- ".',,, ''''"'', - -- --

--
BOMBA DE INFUSÃO ----- - ,- ' -" " 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

-·:, ___ 1 
'- 1 

1 
1 

1'• 
2 
1 

--- ----1 
,,,,,-_ , - ,,,,,__ --- " ----

\_ -,,,,,_ -· 1- '''° ,,,> 

,', :Í''' 
1~11 - CENTRO CIRÚRGICO PÓS OPERATÓRIO'"'" ,,, ____ ,_ -·- "' - ~ . ,_,,_ , 

-- , 

CAMA MECÂNICA - _,,,. :--- -- - ,, , 
-3""" --- : 

1.12 LEITOS PACIENTES --- -- -- ------" --

CAMA MECÂNICA ------- _:' -, :4 
,,' CAMA ELÉTRICA .;,- -37 ! 

1.13 RADIOLOGIA ' • \ , ' - ,, ·: :-' . - .:~ _,, ---:-,: 
,, , 

------
RAIO-X DE BANCADA- ' --- ,, ------ , 

;.,; _-,-
-::-- 1 

-- " 
RAIO-X PORTÁTIL 

.,,,,,,, -, ._.,,_, _____ 

{- -~----' ·-:.,., --- - 1,:<,:._, ,' --·- 1 
2 ESF BARREIRO DO JORGE (19 KM) 

,_ - ' -- - --: .,,;, ' --
_,, .,- - --

" ,-

SONAR-
-,), ,,,,_, ______ , _____ ----:_, _______ ,_- ----··,;:,•; 

,' 3 ------ -- " 
BALANÇA MECÂNICA ADULTO ---

_, 
-1 " --"'' < -~».y-;,_,- ~- --

3 ESF BARAUNAS(17 KM) 
,,,, 

__ -: _< ---··~-; 

--: __ , __________ 

,;--

SONAR --
~, -,,;;" _; ''-"' ,, --- 2 

-----------
"-' ----- -, ·--- .: 

BALANCA MECÂNICA-ADULTO 
''"· ;.•', 

1 , , 

4 ESF CARÁS (16 KM) 
, 

-- '',, ; " ', 

SONAR - ,.: _::\ ,' ;- ·-- 2. 
·' Õ _o-

BALANCA MECÂNICA ADULTO -,_ " i:·-•;f••i· -- , --···:- ---·L·.· 
5. ESF QUEIMADAS (16 KM) ;; : ; - ,,:.:-:·. ;:; 

- ---· --- L_-•:"•: 

SONAR: ._.,_ T-._ -
-··--_-

___ ,:;,<.- -·.---: ; '_" ; ____ , -----
; ,, _,_, ;:'- --··· ;' _,2 .• -> 

6 \'"\f< ESFUMARI('i.-kM:'1•0 • ; -'" ,- -·:·:·----"- "'"-">'' ---- --- :;:," ·--.;c-3. ···: --;_-- ;,,.;;:,::::•;--;:: - ----····~' 
SONAR "••··-----·••-s--·•----_ • _-- -

: ~--~ ,,,,,,,,,_,~·~--- -- "<,; ____ ----::-, ..•. ,-:'•''.e: , -- 2 - , -

BALANC~ MECÂNICA 'ADULTO 2 
7 ESF OUINCUNCÁ (12 KM) 

SONAR 1 
BALANCA MECÂNICA ADULTO 2 

8 ESF LAMAJÚ (5 KM) 
SONAR 2 
BALANÇA MECÂNICA ADULTO 1 

9 ESF SOUSA (5 KM) 
SONAR 2 

-- ' , 

1 



BALAN MECÂNICA ADULTO 
10 ESF SÃO VICENTE 13 KM 

SONAR 
BALAN MECÂNICA ADULTO 

11 ESF LAMBEDOURO 5 KM 
SONAR 
BALAN MECÂNICAADULTO 

SONAR 

13 ESF NOVA BETÂNIA 6 KM 
SONAR 
BALAN 

14 

INFRAVERMEtHO DE PEDESTAL· ' 
INFRAVERMELHO DE COLUNA 

··• FORNO DE BIER 
ULTRASSOM FISIOTERAPÊUTICO 

- TENS _-. 

6 Caneta AR 
7 Caneta AR. 
8 Caneta AR 
9 Caneta AR 
10 Caneta AR 
11 Caneta AR 

~oVEl~~O-lvt9'l\l~G1P.AL 
F.ARI:ÂS .B::KITO. 
ifin'ç{f:àiia§;~rJÚiJe~ra~t.~d~-s: 

12 Caneta BR micro motor e contra ân ulo 
13 Cadeira Odontoló ica Consultório 1 
14 Mocho 
15 Mocho 
16 A arelho de raio-x 
17 Câmara Escura 
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1 

1 
1 

2 
1 

2 
2 

1 
1 

2 
1 
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18 1 
19 ica Consultório 2 1 
20 1 
21 Foto olimerizador 1 
22 Ultrassom e Jato 1 
23 Jato de Bicarbonato 1 
24 1 
25 1 
26 1 
27 1 
28 Mocho 1 
29 Autoclave 1 
30 Seladora,• 1 
31 1 
32 1 

2 
3 
4 
s-
6 

-8 

9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

•7 

3 
4 
5 
6 

9 

1 1 
2 1 

DISTRITO DE NOVA BETANIA- 6 KM 
1 Caneta AR 
2 Caneta AR 
3 Caneta 
4 Caneta BR micro motor e contra ân ulo 
5 Cadeira Odontoló ica 
6 Com ressor Odontoló ico 



57 
Gó\IERNO lvUJN lGIPÁl 

FÂRIÂS BllíTCl 
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8 Amai amador 1 
9 Mocho 1 

UBS DE APOIO smo SAO JOAO - 8 KM 
1 Cadeira Odontoló ica 1 

UBS ILA BARREIRO DO JORGE - 19 KM 
1 Caneta AR 1 
2 Caneta AR 1 
3 Caneta BR micro motor e contra ân 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 

1 Caneta AR 
2 
3 
4 
5 .. 

8 

1 
2 

4 
5 

7 
8 

SITIO 
1 1 
2 1 

SITIO BARAUNAS - 17 KM 
1 1 
2 1 

UBS ILA LAMAJU • 5 KM 
1 Caneta AR 
2 Caneta AR 
3 Caneta BR 
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4 Cadeira Odontológica ),/;; 1 
5 Compressor Odontolóciico ' :ª;: 1 
6 Fotooolimerizador 1 
7 Amalgamador 1 

UBS DE APOIO (SITIO SÃO VICENTE • 13 KM) 
1 Cadeira Odontolóqica 1 
2 Compressor Odontológico 1 

UBS DE APOIO (SITIO SOUSA - 5 KM) 
1 Cadeira Odontolóaica •. ;;·:•'•)"'' C., ·.ic'1':c:·P''';":~ :;.<f :··:· ·, . . :.:·. . . 1 
2 Comoressor Odontoloaicô '; . '.":;•. 1 
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ANEXO II 
PROPOSTA PADRONIZADA 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
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Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente 
os da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições 
da modalidade Tomada de. l>reços;N.P-2i202-l1~09.-10i1·~. . .... _ ..... . 
Declaramos ainda a iri'êxístê.ncia de fato que nos impeça· de-pcfftieipar da mencionada 
licitação. .. · "" 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços· ~specificados no 
Anexo I, caso sejamos vencedor( es) da presente li Citação. · 
OBJETO: Contratação de. ern'presa,.,especializada para prestação dos ;,;serviços de 
manutenção preventiva :e corretiva~·;~iincluindo a reposição de peças~· junto aos 
equipamentos. médico-l)óspitalares·e 0dontológicos Qertteric!:ntes ao Fundo M~nicipal de 
Saúde de Farias;Brito/ÇE, conforrn§•esg~~J.Ocaç§~~ cqfüstªfües·no Edital cdhvoc{iJório. 

'" _ -. ·_::;"_,,,~-••.• • •• ·.~~ .• ~. _ , ~ ,F, ;-_, - -. ",-·-·-·.·n'"~~~~f-L -,~~~,:,,/:__ -::;-:\~·j"·~~ --~- ,~~:~·~;:~ ' :·:~:' 
" - l~t/" -:_ ',\~_;;j,, '-=--~=-;"~ ,-- '--,~,.«::-.~'? --~ -,-,,.-f < 

- '.,,, 

Serviços de manutenção preventiva e corretl\iâi'.;lncfüjgçg:Ea 
01 reposição cJe peças, junto•aos equipamentos rnédiêó~h@:>italares 

ertencentes ao Fundo Munfci ai de SaÍJde de Fafiás Brito CE -
Serviços de manutenção preventiva e corr~Hvâ,>iricluindo a 
reposição de peças, junto aos equipameritps oaontológicos 
ertencentes .ao Fundo.Munici ai de Saúde de Far'iâs Brito/CE 

Proponente: ... : ....•....•.. 
End!:reço: ... ;." ...... . :! ;! ·•!·• ...... ~~:r··· ... u: •. ;... . .. :; .. ·:·: 

C~N .-P .J~ :_ . ~ ...... ~:Y .•••. -.-l--{;/~' ._~ •• ~.,! ~:-~,~-~-~.,~:~ •• -~-~--~:-.~~~ ••••••••• -~ ___ - --

Data da Abertura: ....... :.~.; .. ;.: ....•• u." . .". · --
Hora qa Abertura: .................. ~ ...... .. 
Validade da Proposta: 60 dias -

Data':· ............. , ................ ~ .. : ... : ..... '.•'" 

Unidade. Q!~~e. 

M&,5'.· 3 

Mês 3 

Assinatura do Proponente 
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MINUTA DO CONTRATO 
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Contrato de prestação de serviços firmado entre o 
Município de Farias Brito/CE, através do Fundo Municipal 
de Saúde e ................................... , para o fim que nele 
se declara. 

O MUNICÍPIO DE ~fARIAS BRITO, Estado do Ceará, pessoa jurídica deçlireito público interno, 
inscrita no CNPJ/MYsob o n° 07.595.572/0001-00, através do(a) Fundo MunlêJRal de Saúde, neste 
ato representado pelo(a) Secretária Municipal de Saúde, o(a) Sr.(a) Maria Marcleide do 
Nascimento Laet Rafael, inscrito(a) no CPF n° 869.155.50~_;30, apenas denominado de 
CONTRATANTE, e âe outro ladq. . ................................................. , estabelecida na 
.................................................. : .... ,,~ .. -.. ,.: inscrita(o) no CNPJ sob o nº 
........................................... , .ílest~,, ato e representada por 
........................................ n ••• ; ..... ~ ... ;.,:.:;;.;Si~;;t _ inscdto(é!) .. _ no < CPF nº 
.......... ; .......................... :., ..••.. ;;., __ apéciªsciê@gmiocf.cla Cíê>CQffERATADA, r-esolvêm.firmar o 
-_pr~:;entê.Contrat9r te~çlRefl11vi?tê·ç,l·tesMÍJªçi~td~z ~@fü~ªó~6fl_-mCidalidade• Tom,f:1da de_~~eÇq;~p~ 
•2021.oa.:1.o.1, tüdo ae· acordo com as--n0rmás·-9erais c:Ja Lei Federal n° ~._666/çle 21 q_!;fJüi'lJiro de 
1993; e suas alterações posteriores, mediante •• çla!.t~tilas:!ê~cç'Ç>11dições següirites:. } "S;~"'. / -

.,.> ·--- ,·-~:~,·"--=-~-. .;c:L,;.:<.>c':-?-

CLÁU$ULA PRIME,IRA- DO F=UNDAMENTQ.~EGAL --- -_. 
1.1. Prócesso··é:Je UCitação na módalidade Tom~dêl-~âe Preços nº 2021.09.10.1, de acordo corh o §•· 
2°, d~ 9rt. -· 2~, ?ª Lei. fesleral n° 8.666â~?,;cc_d,~~i?arriente ~omologad9 -~~l~Eê):C1sr.(~):;Ma~iêl -
Ma reler de do Nascimento Laet Rafael Secreta na Municipal de Saudet-•. - - ~"- -- - •- -- · ·· 

·.--, >-~- -"·"-<-,---- -_ 'º·::::v· /~~;:r~:-- -,--~=-::Co_-_~<·1~'ª.---; =co.~-··, - ~ >1~t~---~->~~f'; = _-'•;; __ - --. _,_J;f- o-._ 

~.i:ui~~:~;ul~~:u~~~oO~~T~or ~bj~o 0 . l:ontrataÇ~' dê!~l)]j~[~~~êci~liza~a . par;3 
prestac;ão dqs .sery_içqs ele! manutençãó preyehtiva · e; corretiva, incluinc:ló: à +t:!i;i9s'ição dé >p_~ças; 
junto aos equipamentos"1nédJço-h9spitalár~s.J§ C>dôntológicos pertencentes ào~FÜn.çlb Municipafde 
$aúde de Farias BritokÇ6/é:o.nf9rm~ ~~peC.ifü:ações'.Ç_ç>[lstantes no Anexo I do ~çlital Conv@:ç;at<)rio, 
nos qu1=1is·a CONTRATÀE>A sagroü-s_E!\zi=nç~dj;>r(a), naJOr1]1a'c;lisGri!J:1inada no quadro aQ.aix&'F.: . 

( f - ., _e /·;" _- l:>~-_, ':~"'-",'e _' --- . ~,· ·_ '-- ~ ~<·~·:·t~>, ---'.:~:;:·,. ~·'=-:'_--- , .tf" -_o-_·;:"!; 

CLAUSULA TERCEIRA --DA FORMA DE.E,}(ECUÇÃO D0~-SERVIÇOS __ _ 
3~ 1. A ÇONTRATADA se obriga a execlJt~r osS,~tyiÇos, ora cqnttataçlos, no regirne .de e>eE!Cúção 
indireta. ..- -- -- • - ,.,.- · - · - - - -_ ·-

CLÁUSULA QUARTA - -ºº ::·(RREço;·~-.DA.S;·CONDIÇêE~;;;\Ofê -;:~~G4M~N"f0 . ' E DO 
REAJUSTAMENTO .. - . ·--------.--.------- -

4.1. O objeto contratual tem o valor mensal de R$ ...................... , totalizando o valor global de R$ 

4.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente, mediante transferência 
bancária, até a data do vencimento, atestados os serviços pela Secretaria/Unidade Gestora da 
Prefeitura, desde que não haja fato impeditivo provocado pela licitante vencedora, mediante 
apresentação dos documentos hábeis de cobrança junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Farias Brito. 
4.3. Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária. 
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4.4. O CONTRATANTE se reserva no direito de cancelar a presente Tomada de Preços, no todo ou 
em parte, de acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir 
ou aumentar respeitados os limites da Lei n° 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA o direito de 
reclamação ou indenização. 
4.5. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da 
CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, desde que 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíy~i?1:.-ou-previsíveis]~-porém;'°aê'·corisequêoçiª~incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da e);<ecução do ajustado, ou ainda, em caso de força maiÔrL.caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, no§ termos do art. 65, 
inciso II, alínea "d", da Lei Federal n° 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato 
administrativo. ·· 

CLÁUSULA QUINTA - Do .. g~o DJ:\'Iti,.~NCIA CONTRATUAL 
5.1. O presente contrato.ter~yigênciàiê.te··:ª,l./12/2021/_ê-cQptar da data de sua assinatura, 
podendo se-r prorrogado, convindo·•às partesj:ôntratantesjéflQS Jérmos do art. 57; inciso II, da Lei 
Federaln°8.666,de21de]tJnhodeí993:·;2~i11~~ -- -·· - "· -_ -- -

CLÁljSULA SEXTA - DÁ ORIGEMDO~;RECIJR~~S .•.·.· . . ... _ . ... •.: 
6.1. As. despesas deste Contrato correrao por•soritêl detrecursos oriundos do 17~souro Mytíic_ip_al, 
previstos na seguinte dotação orçamentária: .i::.-.·· :~<:." >~ .- ··· ··.~. : ~ '' _-

~.~~sc':i~~~!~~~º~~!~~~~A~~.e~'~p~Ji~n~~T~r~f :; ._5f~',~ ·. . 
7.1. A Contratante obriga-se a: _ · , -- . ..-. -·.-·· .) r •. ; ' rJ.:· __ .--...•• -. --- -__ -_ .. • 
7.2. ~igir dp Co~tçatado o fiel cumprimerito.do~~ditãl,-: Termo de ReferêÔgi~_i';,~ontrato/bemc.eof11Ó 
zelo nà-prest~ção d9s s~r;viços,e.p c~rnprimenfodos_ prazos. - • < Y:-,:· .. '' · _ ---·.' --_... · ·· 
7 .3. Colocar a çfiSP()?iÇ:ãq (la Çófitratadq toçf~·::a ~dopuílJ'entação necessária para a• perf~ita ;e><f:cuÇ:ão 
dos serviços solicitados: ; --,. _- . .- . -. ·_ . , _ : ... ·.. _ .. . . 
7.4. Disponibilizar a infraestrutura de material, equipaf11eÍltqs e_ pes:;oal de apoio nas diligências de 
trabalho.necessária ao bompéseíllpf;!nho dos se['{iços, contr8!ados.: - - - · · · 
7:5. Efetuar o pagamento n~ formaconvencionada.nest~Instrumento. 
7.6:, Acqmpaqhar e fisçalizar ê execúÇão ~~(>~;:eqptratg, 2atray~s ele UílJ_ Se[Y,iclor "ºLI ~dmissão 
esp~c:ialmente~design~dat - - -- · '· - ::~""' •· · -- -- · 

'" -.. - ' - ·.~· ' - ",. : - - :··· - - -

, <•. :" ·: •• -- - - -_ ~- < -~' ,- ';'·";<· ) _ - - ·:{k.~-~-; •. - j - -.-::; 

CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 
8.1. A Contratada obriga-se a: 
8.2. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.3. Prestar os serviços licitados em estrita conformidade com as especificações deste instrumento 
e do Termo de Referência, os quais serão executados em local indicado pela Contratante. 
8.4. Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pela Prefeitura e seus 
Entes para a execução do Contrato. 
8.5. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
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materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à contratante 
ou a terceiros. 
8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de 
sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive os encargos relativos à 
legislação trabalhista e as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação para a 
assessoria ostensiva semanal e mensal. 

CLÁl!SULA NONA - D~.eB.QIBI(jÕES'~'"-5·r~4':' ~~.ot.•'1'"''°'-.;i;···~c':""· <ce,::.;:c,,;;.:::.t:.;: 

9.1. E vedado à(ao)GONTRATADA a subcontratação dos serviços, parciarôti total, sem a prévia e 
expressa anuência ·e autorização do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO 
10.1. O Inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de 
quaisquer das situações descritas· no Ãr:t::· 78, da Lei 8.666/93, e suas demais alterações, será 
comunicado ··pela parte prejudiC:ada '~< otitra, mediante notfficação por escrito, entregue 
diretamente. oú por via postal, com. aviso de ·recebimento, a Jifn de que seja· providenciada a 
regularização no prazo de 05.(cincp) di,as úte!~·~ _ "· • · .• - ...•. ·. • .·.. .. - • 
_102. A_ não. ~egulârização poderá· emseJi3t,a:Çfitériq cja:parfe préjudic:ada/ a· re~cisão cld•;Ço9trato, 
sem prejuízo de outras sanções, bem cómo no càsÓ aenão pagamento, a suspensão da pre$tação 
dos, serviços pela CONTRATADA até a sua norQ'lalii~.§ãg~~; ·-·. _ -• ·· -·. ' , ·. · ; \

1
' .-.-·• 

10.3. A CONTRATADA, pela sua inadimplênciê.J1Ó:;.~umprimento .do contrato, enquantó'dürar.o .-
vínculo contratual, estará sujeita às següinte?~;~~:lfíÇges: · ··· ,. -·- · 
10.3.1. adver:tência; · - -
10.3.2. suspensão temporária, do direito de particiRar de licitação; 
10.3.3. impedimento de Çontq:itar çQm ae.c:lmi11!§tl}i~o; . .•. ; 1 .•.. ··••····•• ( E.e. __ 
10.3.4. declaração de inidóneidaçle para,liGitar ou contratar•cqm-a !Aclmipi$tra);ão PiJl:>lica. 
' - - '"' > , - •~•o•" \.':-::_ '•/" - ~·M'.'~o "•<, --'.-.'.~-~>; ",:;_-:__ ~.:;~j' -- y 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALÍDADES .. ; ;, . X .,:.?. ;'J ' ·',• .·· 

11.1/A CONTRAJJ?,RA.gf!.9i3rá ao CONT~1~NíÊ' à':'lftulo de multa"-pelc{ín~o.~1~çúoiprime.nto ·ç19· 
estabelecido no pte$eilteG0futr(3tô1,ocortengõ?as.s.êgúihtés situações: ':,··· . -.-. '·· .. 
11.2: Atraso il1justificad0 na 1 execu'Ção .de>~· serviÇos, causando, consequenternénte atrélsÍrcnos 
pra;ws, multa córrespôndent,ê' a ~º/~ _ (tré§ por c~nt~), cc'câlculacla sobre 9. montaot§! t6té!.I d.a 
contratação. · ...... ' .. ·--. • ·· ... - ·- · · : ~;···>l ._ _-. . .. · -- -- - <. • 

11.3. Inexecução total ou . parciªl .tjos •ser/iços,;.§éril: prévia_]y$tificativa, multa corr~spondénte a 
10% (dez por cento), calculada $obre o.rrfoh~anté:totaldi:! cóntrâtaçãp. · · .. - ·· 
11 .3.1; Caso qeorra qualquer uma elas $Jtµaçqes âe§Çritas no subi.tem: anteriQr, ªº CGNTRA~ANTE 
fica. dés9brigada do pagameílto da( s) parc:e1â(s).restante(s )1- ind:epéíldetítemé_nfo da mui~ pela 
CONTRATADA. . . --- - ... - ... 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
12.1. 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 às normas contratuais 
e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 
12.2. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
12.2.1. Omissão de pagamento pelo CONTRATANTE; 
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12.2.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
12.2.3. 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. 
12.2.4. 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 . 

. .'!·Íõ:. 

CLÁUSULA DÉCIMA T~RÇ[SIRA•.DA•~At:tê~êÃO"CONTRA~U!t-~ 2 .---

13.1. Quaisquer alteràÇões que venham a ocorrer na execução dos sênviços serão efetuadas 
mediante Termo Aditivo. · 

CLÁUSULA QÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO ·•.-
14.1. Este contrato devéráser,publi_cad9,.;por afixação em local de cos,tume, até o quinto dia útil do 
mês subsequ~nte ao de sua assinqtúra: r > -

,'.,'.~>~·' 
;,.;;, 

CLÁUSULA DÉCIMA QljINJA- DOS ~NExgs - . . . .-.. . ·-·-
15.1. Integram O preserlfe contrqtó' toclasa~:;·peçªs que forrnal"êlm o procedimento' licitatório, a 
proposta apresentada_ pela C:ootr~EadáJ~pém~€G(:>md·'~evggtúais correspondências; troca.ela~. entre.éJs 
pari:es. --·· - -- -- -_- - · ·-- ··--<---- - ,_ · -- __ - -

;f/~~· _, - "~:~~,,~, '.:'.;;- '· 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO-FORO J.;'(l .. ~01 
15.1. O foro competente para .. çlirimir quaisquêr dúvidas oriundas do presente Contrató'•·e o da -
Comarca de Farias Brito/CE, exclúindo-se qua.l~eytro_ por mais privilegiado que seja. · 

CLÁUSULADÉCIMA-$E}('TA- ~AS [),J$PQ-§IÇÕES FINAIS < _-_.- ·-·~·.- e-\<:; __ 

. ~~~Üsi~=~:'::,~~ !n~~!1;~":~t!a~":~~::~~'If~~~.~[JÍÍ~~~i~~~~~!' ,ampleta .e 
~:_\ -0o - .- --X- , ,, - =~;~~~~~~~-:-·O:;~ -,;~_:,, --~ "' _, -,-_:; '<~---~: ~~:_,~- -~-::~f,~'~{ ,~:·:~'.;'?~.'.1- ---=- ,jt, ~ '.~ 

E por estarem justos e cpntratados, assinamº<)cpreser]te'Contrato em OZT duª$~Y.iqS dê iguàhteol"\~ _ 
forma, na presença dªsJeste-mi.mhas abai?<OI j:>ara· quê'surta seus jurídicos e Je'gais .~feitos.•· ' -

-v~' ','.- '"'"- " ·"'' ~-": 

Farias Brito/CE, ·······~····~~;.~~:: ..•... ;~.~~.~ .•... ,: ... ~} ... 

: ,\ - - - - :1-:,:_·· ,-~ 

: - "·· ~; ·:,:,:; ·- - : .............. •.• ..... ·-· ............. '"' .... ·~-~. ~ 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1) .......................................................................................... CPF n° ..................................... . 

2) .......................................................................................... CPF n° ..................................... . 


