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EDITAL CONVOCATÓRIO
Pregão Eletrônico n° 2021.09.15.1
lªParte:PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel, nº. 87,
Centro, Farias Brito - Ceará, por interni~dJo'"q~_(§)~Qn;!~na.cjor(es) ele Despesas, ao final firmado(s),
torna público, para C<?;Q.b.eçimentô dos_intêfessâaos;c·que~·np diale";·l1gr,i3 abaixo indicados será
realizada licitação na.modalidade PREGAO na forma ELETRONICA, do tipõ;,MENOR PRECO que
será regido pelo pecreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei Federal "n~ 10.520, de 17 de
Julho de 2002, é subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21 de Junho .çle 1993, o que
determina a Leicomplementar nº123/2006, 147/2014 e suas alterações e demais'"exigências deste
Edital. A presente licitação será, no, site, h~~~: li bllcompras.com. ··

1.0'DÓ OBJETO.. .
. .
1.1 A presente licitação tem por objefü a aquisiç&o ,d_e bE!bt:_douros destinado§ aq atendimel"\t9-das
necessidades das Escolas .da Rede pública de~ Eh~iric{~ck(Município de Farias B(ito/CE,':éonf~rr:T"le
anexos, partes}ntegragtes deste edital.
:i:'f;,li:i,· ·"·
·
. · ..· · {. ·

R~ALIZACÃO.

2.0 D() ACESSÓ AO. EDITAL E ÓO LOCAL-DE
2. L O edital está disponí\(el gratuitamente nos: síU6si
. . .. .·.·...
www. fari~s britó.ce.gov. b~, "Wwvtt.· tce.ce.:go\í. br/ licitacoes e:https: ti bllCómpras.com.
2.2. o certáme será realizado n6'éridereÇO"eletrônico;;--:
- · --· ··· · · - • : ''\. .. ..
h~ps:llbUcompras.com.
- - - · .-..•....• .
-3.0(DAS DATls:EHORÁRIOS DO C~RTÃME'. .: ··--. ;é'J, --·- ;
3.L INÍCIO CfQÃCôlmtMENtcfpASff>RQPGSfÁS.:::.·ll:d~Setembro de 2021; às'.1'1h.
3.2. DATA .DE ABERTURA DÂS PROPGSTAS: :i9 de $~t~mbro de 2021, às 11ff;.
3.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPQTA" DE PR,EÇOS: 2~ ele ~E!,t:embp_ de 2Q21~ às 11h39min.
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPü: Para 'toda$ ªs.!"eferências de t~mpe utilizadas pelo'§istemá será
observado o horário de Brasília/QF:
·· - . -. ; C ' '.
-· . ·
·.· .· .·. -- · -·
3.5. ,Na hipótese de não h.aver expedie,nte; ou; ocprr~ndo quqlqger f~to superveniente gu~,im~eça a

~~irttf~ ~~;ym_e_~ª,:;t~1;~~"~s~?:~!!:';~~~~~~;f~;~ºi:_í~i~!0ªt~~~~l°' da

4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITACÃO
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 ORÇAMENTÁRIOS
5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constantes
no quadro abaixo:
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Orgão

Unid. Orç.

02
02
02

02
02
02

...

Projeto/Atividade <iif:il; ! i;l~:"Elemento de ·Despesa

12.122.o049.2.02:toooo ;::: F~iii' '' ? 4.4.90.52.00
12.361.0056.2.026.0000
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
12.365.0056.2.033.0000

< .

Elemento de Despesa

2111000000
2113000000
2113000000

6.0 DA PARTICIPACÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO
6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema BLL
(Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil) nc1?jte,https:Ubllcompras.com.
6.1.1. As regras para credenciamento ésfarão .dísporiívélS nó sítio elêtrônicq constante no sub item
2.2. deste edital.
·
6.1.2. Qualquer d,úvida em relação ao acesso no sistema operacional (bllcompras.com) poderá
ser esclarecida através de uma empresa associada ou pelo telefone (41) 3097-4600, ou ainda
através da Bolsa de Licitações do Brasil, pelo e-mail: contato@blkompras.org.br;
6.2. Poderão participar desta licitação er:npresas sob a denominação de sociedades empresárias
(sociedades em nome coletivo,'êm ctjmangita simples, emcomandita por ações, anônima e
limitada) e dê sociedades simples, élSSOCiaçé)es/Jundações ,e SQciedades cooperatiyás regularmente
estabelecidas neste País, ,cadastrad9s ounã~nq Ca.dastroJlef=()rn~cedores da Prefeitura.Municipal
de ,Farias Brito, e que satisfaÇam :a todas, as con~içõ:es da legislÇíÇão em viggr e ,aeste edital.
6.3. A licitante que participar desta licitação Çt>m:suas condições ·aê habilitação vipcuJ~dqs ao
documento Certificado de Registro Cadasfral, OQrigq;se,,amSs a emissão.do.,.ÇRC1 a decla'rclf;,?ob as
.penaliclades da l~i, a superveniência de fato imiD'.tflti:VO.;ilfsua habilitação. · ..,, '
\': '.·r ; ·
6.4, Poder~ pçirticipar .desta\l[citação· tçda e~7'b"· ''oer:itpessoa ju~ídYca idônea cuja naturez:cfiseja
'compafível.corr1q,objefolicitad-Oi,.,
'"·,,02,;:º~+ ... ,: · · ,,,··
<·. 0 ··~~rt:i
6.5. Será garantido aos licitantes é-nquadradós''C:õrno microempresas, empresas de pequeno porte
e as cooperativas,1 qu~ se:enq11adrem nos te~mbs dp art. 34, da LejFedere1I n?,ll.~8f3/2007, como
•Critério de desempate,. Píêferfü1ciçi d!=! c9ntrp1:é1Çã<?EQ .prey!stCtJIª' lei:Çorjiple,Qien,jar Qº 123/20Qq,
; em seu Capítulo V - DO ACESso~AOSM~RCAP.GS"f,:DASAQ-UI~IÇGES)F?ÜBl:IQ\S;J.c
\
6.6. Tratando-se de microempresas e emprêsas-ae p~cjdenô~po)ite-dev~rão1ideclarar no Sistema
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do .Br:asH)~_-no;site https://blk:ofl1pras~C:ortü o>exerç:fr:io .da
preferência prevista na LeLCompl~mentar.n~ -123/2006.: ·
- ·· ·· · 6.7. A participação implica a aceitaçãcr integral dos termos deste edital.
6. 7.1. É vedada a partiÇip(lçãq de'pessoa fí~ica e jurídicê ngs seguintes casos:
6.7.2. Sob a forma de C:ons9r:cio, qualquer que seja sí.J~:c9nstit{iiÇão;
.
...
6.7.3. ~uetenham em comum um ou mais.sóciosicgtistqs'e/óu ph~postqscom procuração;
6..j'.A. -Que estejam em estc,iâo·de in~oJ\iênÇi~c:·clviÇ< spl;l ~proÇessô de falência;_ éÓnéordéJta,
recuperaçã,a judicial ou extrajudicial; dissolqÇão,rfiJsffiol cisão, iocofporçição e liquidação{
··
.·. . .
6.7;5; Impedidas de licitar.e c.óntratar com:á Administração; •. . - · .
6.7;6. Suspensas temporariamente .de pélrticiparcje lidtaçãq e .impedidcis .. de :contratw cóm a
Administração; 6. 7.7. Declaradas ihidôneas pela AdrninistraçãO' Pública,. éntjl.lanto pérdurarem os
motivos determinantes desta condição;
6.7.8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes 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. Empresas cujo estatuto ou contrato sóbal não inclua o objeto desta licitação.
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7.0. DA FORMA DE APRESENTACÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
7.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Sistema da Bolsa de
Licitações do Brasil, no sítio eletrônico https: llbllcompras.com, os documentos de habilitação
exigidos neste Edital. Com relação à propo$tél)nicjal, basta que a mesma seja cadastrada na
plataforma, com a descrição do objeto bfe~·aa.e $~us, respectivos preços; até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão públiêa,ºnãà sendo necessário o envio da proposta inicial
como arquivo digitalizado,ern.anexo.---- -._ •. -·- __
7.1.1. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a ''Desçrição Detalhada do
Objeto OfertadQ~r; devendo constar os dados necessários ao exame de~ adequabilidade da
proposta com o pbjeto licitado.
· __
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de hab!litação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de_ acesso e senha, obtidas junto à'Bolsa de Licitações do Brasil
(https:llbllcompras.com)..
-- • -7.3. Os licitantes enqua_draâósj c:omo ..iME/"O_u EPP deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ·ain-da que haja alguma restdÇão â~ regularid~de-fiscal ou trabalhista~- nós .termos do
Art..~3, § 1°, da Lei Complement~r nº i2ª/Z9Q§. ;,:·· e ·.-. _-. ·; · - _
___
-.7.4. No cam'po "Informaçfü:s;adiCiónai~!1:g§vE!tái"c;:od~__tar.necessaíiamente·o-segt:Jinte:
·•• _· . -__ _
a) Indicação do \ate e· especificação do objêto-·licitado com todos seus itens,:tde acor~o -c:om o
disposto no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA,,fü:!$te EditqJ, devendo ser indicada a
e/qu
fabricante do produto;
- --· - ··· -·
b) Preço global do lote cotado em algarismos;'" _ _ _
c) Prazo de validade da proposta, que não poâE;!rá·ser inferi.ar a 60 (sessenta) dias; •.
_ --.
7.5. O licitante deverá infor111ar a condição cJE! micrqempresa (ME) ou empresa .de pequeno porte

marca -

.~~~:~r~~:~1~: J~! t;~ta~rt~~ci6~:~pdfifh~ci~W~~1~~,~~1k~c~~ci%~iliªr~;q~[;í.:~~~~fui~~ª~~~~~ ~-~~-

- proposta ~} da documentação de -habilitªçffeô~{pori43i_nlfet@é,g!()1,~~~f!Jli~JqõªHP'!Pe :disponíYceL J;IO
Sistema elEitrÔniCO no Site https://bllcomprãS~CÓnf:'.:
. ~-·"·'i'.''"" "~- •S'-é ·•:: • _·:e:
'.
7.6. -Incumbira.ao lic_itante acompanhar:as~operaÇões no sistema elefrôríi~9,du'rante a;sess.ão
púqlica .do PrE:!gãq, f[çanclôé.respqn§ável pE:;!l(),:Ô~IJS;âecqrrente da perda de lleg<)cios, diante çla
inobser\iância de ·quai~guer n,ensa~em$D~Jnitiâas ·p:~Jo:.: sls,tema ou da descon.exão da" p~rte ~do ·
própriq liGitante. - __ ••• · ._--i- _ ..-••• _ - · ··
;
: -. > - .- ___ ·-- .
__ _ •.
_ ·•
7.7. Os licitantes poderão retirar ou.substituir as propostas éb$,d9Gu111enfos de habilitaÇã(),.por
eles apresentados, até a abertura da sessãó pútJlican::
- -- - ··
7.8. Não será estabelecida nessa etapa ·do ce(ta,i:ne, orde111 de classificação entrE:;! 'as propostas
apre?E:!ntadas, ~º -que serpente qcorreni,. ªpós
reaJiz~ção_· dos groceclill_"lentm; qe negociação e
julgam~nto dª-s propostas.
_
_
· - -_ -- - -- · -.- · · · ·--··---

a:

7. 9. Será vedada aideotificqção do licitante.
--._____._-- < _-:.
7.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação dó licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
7.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
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 na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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7.13. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por
meio do Sistema BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil), no sítio eletrônico
https:l/bllcompras.com, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante
subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
8.0. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Abertas as propQ?.tcis, _,o(at~ preg-ô·eifô'~ar~fara.:: asr"- devida$ ".verificações, avaliando a
aceitabilidade das mesmas: Caso ocorra algumél clesclassificação, de.vera} ser fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamenfq'f~rn tempo real por todos os paraçipantes.
8.2. Os preços cleverão ser· expressos em rêái~) cônvaté 2 (du-as) casas decimai$, em seus valores
globais e unitários, inclusive em propostas de adequação, quando for o caso.
··
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) p_regoeiro(a) e
somente estas participarão daetapé! de·!aacês.
•
8.4. Na elc:iborC1ção da propost#1 ;o.preçô;~é:ºtfü:lo poderá ultrapa.s$ar o limite máximo discriminado
no Anexo I ~ TERMO DE REFER~NCIA présenl~ nos autos (Jo proc~sso em epígrafe; entretanto, na
fa!)e de lances, 6 lance finaL déverá •atingid P-i~ço igÚªI ou:1nf~rior-ao limite máximo constante no
Termo ·de Referência, caso o lote cota.dq.~sej~··c()mpostg de itens, () preço··únitário doite,IJl âeverá
ser igual ou inferior àquele limite~ Caso não sejà'realizada a fase de lances, o ~licitante ~Ue cofou
na_ proi:>osta escrita o menor preço deverá redu~H6a'.um valor igual oü lnferior:':élO limitê~rf:i-~ximo
do referido no Termo de Referência.
-_ ·_. •' - ·--- -· ··- -- ·----

8. 5. Serão desclassificadas as propostas que:; _ __
_
_8.5. i -'Fore111 elaboradas em desacordo cdhr-o!)-termos deste Edital e de seus anexos; que,Jôren:t
omissas,vagas ou que apre!)entarem irregulªrj~ades; insanáveis ou defeitos capê!.zes çle difiçúltarJO
julgamento; que se oi:>onham a qualqljer dispositi_vo _legal vigente1 morfhenté"{no--que tange a.os
aspectos tributários; ou quecontenna-prêÇOS~e)(cessivos·()U manffes;tarnentélpexêquíveis, preços
unitários simbólicos, preços irrisórios oú cçm1 valo~ zero aiqda, pf~ços QJ.l yàfüage~s ba,seadçis
nas ofertas das demais licitantes; ou que côntenhaidentificaçãô do liêitante. • · \
-. · ._
8.5.? ., Que 9pós ªfase de lances ou negóciélÇão,~Cju_aíldo houver, perrrianec~r,~111 corri seus preços
u.nitários e toh~l dp$Jte!:i??UP~Iior~?ªº?:Prê~Qs:~.õ<fAF;iexo I (Termo de Referência) .. />
_ -__._.- __ -_- _ _ ... -

e.

~~~~·~~~'.~ematsdisp~ry~~;f~.~r~t~~~~º<~~~~~id§pãra~~~~ç9~~j;~:nsagens en~r~~o-- Pr~~~e~~~:~i~ôs ··-·

9.0. DAETAPA DE LANCES
·< - ';; -·
-_
9:t:··Q(A)_ pregoeiro(a) dará)níctio à ~tapà-cqJ'Tip~titivâ nc:>.~orário•.• previsto no ·.subit~_,,,.3,·3,
quando, ent~()v OS jicitantes .. p~de~ãq;•~l3ncamintl~r ~~Jànçes fque }CJever,êG .S~l'·<aptêseptados
éxdusivameote pormêio do sistema eletrônico~ •?·: e:·
-- - /:
.--9. 2. Paraefeito de lances/será considerado ()va,lor.global do lote.
9.2.1. Na fase de lances, o lanC:e 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
do item deverá ser também igual ou inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de
lances, o licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou
inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência.
9.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance
registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante.
9.2.3. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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9.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao(a) pregoeiro(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 sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a),
quando possível, sem prejuízos dos atos realizados.
9.4.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por um tempo
superior a 10 (dez) minuto§,.a sessão••públita;··serâ"*suspensa·•e rein[çiac;la somente decorridas 24
(vinte e quatro) horcis àp6s a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para a divulgação. _
9.4.2. Caberá ao licitante a responsabilidade por qualquer ônus decorrente daii:ierda de negócio
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da .desconexão da
parte do próprio licitante.
... _-- . .· .••·
· -·
9.5. O modo Çle disputa adqt9doiparª1i.est€;kc~(tame será o "Aberto e Fechado", nos termos do Art.
31, inciso c/c•. Art. 33, d~-~~çr~tgyF~çjef:ªl~n%;:1.o.024/201Ql.OR.l5er:vado os seguintes termos:
9.5.l. A etapa inicial de envio;âê,Ja'ííc~s'1CJ~Stªi~éssão públiGà;t~fá-'(jµração de 15_(quinze) minutos.
9.5.2. Encerrado o prazo previsto no Item :ª~mci, osisteríla~en.caminhará o avrso defechcimento
iminente dos lances _e, transéorrh:l9 g P?ríódo --9~- até 16 . (dez} minutRs, aleat~riament_e
determinqdo, a recepção de lances será.automaticamente encerrada.
·. .
'i
- . <{-.-.•- ·
9.Sj; Encerrad90 prazo aleatoriamente det~~flí16ciâg;tçgr1forme item ·acimc:f.{até 10 mW1atqs), o
sistema abrirá a oportunidade para qu,e o aqt,9r.a~2ofert:à de valor-mais baixo·~. os autoreêdá~ .
ofertas. com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar úm lance fi'rial e
fechado em atê 5 (cinco) minutos, que será sigilo§d até o encê-rramento deste prazo.
_.
9:5.4. Na ausência de, rio mínimo, 3 (três) ofert~s nas condições de quetratci.o ltem;9-~5.3, os
autores dos: melhores lances. subsequentes1 na ord.em de classiftcaçãorat~'dftjâximq de 3 (três),
poderão oferecer um lance finaffe fecfü'êciô·e_m-·ai:é_·s (tincoYÍ11in\Jtos,•.q(Je•~erá:isigiloso até o
enceframeôto deste prazo.
-· ··· · -- -_- - • ···· ·_ . • -_ • - _- , .:. • - · •
9.5.5. Epcerrados os prazos estabelecidOSJlOS itensi:anteriores;'ó sistema:ordênar? os lances ém_
ordem crescente de vantajosidade.
" - ·- _-- -·- - -.
. ~ .? :r
9.5.6. Na ausênê::ia de lance finalefechado d?Jssificadô nos termos dos itens 9.5.3 e 9.5.4;·havêrá
oreinício da etapa fechác:fa para·queios dell)ais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de
classificação, possarri ofertarcurnnance finql ~ fechaât:>"·:rn;',àté !i·{çinco) minµtos, que será sigiloso
até encerrnmento destepràzo, observado, após esta etap~; o!di!?'15osto no< item editalfcio'9,'.5'.'.'s._·
9.5.7. Na hipótese de não·-ha\fer,licitante da$sificado,na·etãi:i~r·de lance fechado quea_tenda 'às
ex~gêncjas para habilitaçãorz,'õ)prego~ir91_, Pc:>i:l~[áj;,=~auiiliaqb~p,e'la~.~quipe de Apoio, 'fneqj~nte
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e empresas.de pequeno pOrte par_tiç:ipantes, procedendo à comparaÇão.corri.osyalorêsdà'primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8538/2015.
9.7. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem com preço de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada, no caso desta não estar enquadrada
como ME ou EPP.
9.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de

· ·':'.
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até 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
9. 9. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
9.10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intefvalos"estabelecidos-nos it§[IS anteriores, será realizado
sorteio entre elas par:a'quê.. se identifique aquela que primeiro poderá apreseotar melhor oferta.
9.11. A ordem de 9presentação das propostas pelos licitantes é utilizada conío.c,!Jm dos critérios de
classificação, de foaneira que só poderá haver empate entre propostas iguais' {não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9.12. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a f13se de disputa.
10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE E<DA.NEGOCIACÃO'"DA PROPOSTA
10.1. Encerrada a etapa 'de envio de ·JanC:~s da. sessão .púolica, o(a) Prêgoeifo(a) deverá
encaminhar, pelo sistema elE:trônico, c:ontrªPIQPoSti:(ao licitante qL1e tenha apresentado o _melhor
preço, para ..que ~eja obtida melbor PfºP2§tª;;.yeqacJª:13.n~gocia<;ão~em·condições difêE~nt~S,·das
pre.vistas~no Editg.I.
'"..
. . •.: ... ~~ .,,J!'~--~~,.... ~-·
.
r·.:·:: .. ;:
~~;-2.'~.negociação será realizada por meio 51g5~
=ft-E~oderá ser_,acompanh~da pel©s3Jema.is
licitantes. · ·
·
:az::
-- .J:·
·
.·· ·.· • ·
10.3. E_ncerrada a etapa de negociação,.. pCatP,~egoeiro(a) exa_minará a proposta•flassifü:ada'em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e ~ compatib,ilidade do preço em relaçªo ao rnáximo·' . estipulado p13ra contrªtaçªo.110 edital e seusf:91J~~o~, observado o disposto n9.1Wrá9rafaúniço:do
art. 7° .e no § go do art•. 26 do pecreto nº 10;02~/2019 e verifica.rá•a_fo:i~HitaÇªo-do lidfanfe,
conforme disposições do edital: ·, .· - i .•. "• - •...•..·-. ···•
.·. : ..•. -- . · : ._ • · .•.•- . .
10.4. A partir da sua convocação, o arréíliatantédevefá enca[linhàr.no prazo'.ae 2: (duas) horas,
através de. e-mail (licitacao@fariasbritõ.ce.ijov.br) a proposta: âe\preçqs' e,_:._ se necessá_rio,
documentação complementar, devendo a prôpostà'estar adequada ao últirncrlanC:e ofertado apó~
a negociação rf:!feridq 110Jtelll 10;l de_S,te editâl; ,
. _.
· · · -·
_ ·_
10A:1: O não 'cu,mprilnento qa._entrega qao-tfropoS,tá fina,I, dentro do prazo qcima estâbelec.ido
Ccluas horqs), acàrr~tarê., desc:iêsS,ifü;:~§?biJSendo Ç(:)tiv9éado.,;O~ licitante sybsequent~i>e a:ssi!J1
sucéssiyªmente, obsefvapâ' à dÊÇl§n1~de iclassificaçãd~ .· . : : •
l 'r; . / · ·.
.-··.· . :
10.4.2.. A não apresentaÇão dós_âqcumenfos â~flia9Jlitacz;ão e);<i~iâos :neste edital, excly?ivamen.te
por 111eio do Sistema B~L (Bolsa de LlCitaÇões·: e Leilfü~s âo :Brasil), no sítio el.~trônico
httos:/ /bllcompras.com,. até -~. gatq_;e~Jrorárió e~tªp~lé§iclPSflJê·ra.abert_ura dg 'ses~ãó pyblica,
àcâfretará ·.· -11a .· ·inabilitação/desc:lassificaçã9 ;·d_q_.;.::proponerite,, sendo.·.·· c0nyocado1So ·licitánte
subsequente, e assim·sucessivam~nte, observada a ordem de clas§Jficação~. : .
e

11.0 DA PROPOSTA DE PRECOS FINAL (PROPOSTA CONSOLIDADA)
11.1. A proposta final deverá ser apresentadª em via única original, com os preços ajustados ao
menor lance, nos termos do Anexo II - Proposta de preços deste edital, com todas as folhas
rubricadas, devendo a última folha vir assinada pelo representante legal do licitante citado na
documentação de habilitação, em linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, com as especificações técnicas, quantitativos, devendo ser indicada a marca e/ou
fabricante do produto e demais informaç~ s relativas ao bem ofertado.
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11.1.1. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto no item acima, acarretará na
desclassificação da mesma.
11.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua
emissão.
.
11.3. O licitante não poderá cotar proposta;;Çgm q1.@1titativo de item/lote inferior ao determinado
no editai.
_
. ~·.
, •.· . _ ~ ?~fü~Nilmtt:i 11~: .~ ; 't <.: ·
11.4. Na cotaçao do preço unitario, nao sera áâmitido ofracionamehto do centavo.
11.5. Nos preços propostq~jáestarão incloídasoia§)aespesas referentes·ª frete, tributos e demais
ônus atinentes à entrega do objeto.
···· · •
11.6. No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objetoçia licitação através
de empregados,.,a mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinentes ao regime
das cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade nçta~pecto tributário e sujeitar-se
ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico.
·
11. 7. Após a apresentação ela pn:>posta n,ãoi·~aberá desistência.

l
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a) Cópia do C:artãp de inscfiÇão no CNPJ/Mí=; ·; .. · ..·
.
b)Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, se.!Jol.lxer;·· ..
c) Prova de regularidade fiscal junto à .FazendâMu~iGipal âe seu domidlio;
d) Proya de regularidade fiscal junto à Fazenda:·~stfldl.lal de set.J domicílio;
e) Prova de regularidade fiscal para com os•Trig~t()s e Contribi.Jições federais;
f) Certidão Negativac:Je Dé.bitos quanto à Dívjçla'.~tiva da União;

.~·~···~~~~~
~~J·~:~~::~:~·~~·~·~~~:k1tttif~;;~~~~~g~fl~~~f~;~i~I~~~K~fü~~~.e·~~j1ç8~~~s;f§);
D
i:sr;
Certidão':Negativa de Débitos Trabalhisfaê'í' e(;rli5idçimeloff[i~~íl~ll:§µp~ri2E~9§~]IraQ.~llho -

j} .Ato constitutivo, estatuto ou contratô"~Õclal·'êm. vigor,·····aéviãa.mente.•!rêgl§tràqo na·Jllnta.
Comercial da sede do . Licitante, em se tratando de~ sociedades cÔínerciais1.,~·ê,)no caso 'd~

soc[.edades por açê5es,qcorqpanh,cida qe âpçurpentQS, de;~leição de seus adminlStr~gdres; . ·· . · . .
k} Registro come,rcial,no cpso geeniprE!sajjidivlduà[i (levjcjamente registrado qp·;]unta cO:merç;ial
da S,ede .do Licitante; . · ·.· .. · .
~··:
:~1 •• ·'c. . .
. ·'"
.· · .· .· · . '" ·
1) Inscrição do ato cóhstitutivo/no caso de sociedades:eiviS,1>a~on1Ranhadas de prova de diretoria
em exercício;
·
•..
..... :r. /
· - ···
·
·
m). Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou. sociedade estrangeira. em
funé:i?n;~mento no país,. e ato de,registro...ol.L autórizaç~p para funçionpment,o _expE:;?dido pélo órgão
compêteptê,;.~uahdo ª.~atividade, àssim ô e)Çi9if:;
...•. ·· .· • .
• · .• .... '. · .•.•. ·. •.•. · ·. •.•. · ..···.··
n) Certidã<5 Négativa.âe :falêr:lcié!;.Oli Concórdata,v!expedida pelo.Jlistri1Juid9rdª}:sede
pessoa
jurídica;
··
· .· ··
·-···· ·· - ····- · -·

>• ·. { .• •

:·

da

o) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado;
o.1) No 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;
p) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trab lho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16
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(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art.,]?ir9~tÇQn§titµiçãq f~deral;
q) Declaração emitida pela licitante·. danqgJ~:~i~nf!ê'<qe~quel:cUm~fr~ ;plenam~nte os requisitos de
habilitação.
.· · ·'· ·· ·
·
'•";t~TI·1~\!~f!tl!l~f~r!:4~~ 'f( · '''; '0If:''' *'i' · · ,,. ··
···

12.2. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da
mesma forma que não conste previsão em legislação específica, deverão ter sido emitidos há, no
máximo, 90 (noventa) diélsc:.contados 0 áté:c'a~~aam:~aâ"~~ealizaçãm,d?j•,IJçi~ção ou, se emitidos por
prazo indeterminado;é:onforíne legislação do órgão expedidor.
· · :·•H.c~·
12.2.1. Ficam exdufdos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos.e comprovações de
inscrições.
13.0 OUTRAS DISPOSICÕES. ; . . • t ...
.
13.1. Havendo restrição quanto à'lregul9.ri9,?ic;l_e fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa
de pequen<:> PRrte ou da SC>QP~râJiYá,gl.i~.•·s~~$rquadre nosJ~n11.2s do art. 34, d~:Lei Federal nº
ll.488í2007,. será asseg!Jra~Q CfJJII;JZ,E?'.f:fleI~r~~cinco) . dic;i~··º~~i§a~ontados da cdnvoc;c;ição do(a)

pregóeiro(a), para. a regularização.dó(~Yqoê:yrn~.ntQ(§)~:"Po(jençiO~lprazo ser pr:orrogãqo.·por igual
período, conforme· dispõe a lei CC>mpl~.rngtltar.11°! 12~/4QQ6. > X · _ ···.·..· ·.•· •··
·
.· · .•·•.. .
·
13.2. A. não comprõvaçãc· da regularidaae fiscalye~trabalhista, até o fin9l do p,razo estªbelecido,
implicará na decadência do direito, sem prejl)ízqfaª:~;~s.ãnções cabíveis,''send() facult~dq·élo(a)
pregoeiro(a) convocar os licitantes remanesceàt~si~.poCôrtlem de c;lassificação. ·
< •· ·

l4.0 DOS CRI1"ÉRIOS DE JULGAMENTO~;.~,~.:;. '!
)4.r. Rara jµlgamen~Q".gç~·.•Rr()postas será• ii~~ii~2.: o cfitério de

nâs

··~
. .·. • ;.' .
MENOR..,~~~5ç,o·~obS:etYacio~fó

estabelecidQ
cônâiÇõe§tqefifüâas~neste eaita1:e'1ôdisposfo noúU~rmope~R~f~~ê~cià que nõrtela
a contratação, tomando:.se êom~cr1arâift~trõ;'par~:tahtP;·:p·menoÍ"tpf~çOfÇotéfodôf nâ sequência,··
ou a 'media~de preços, sempre buscando âlcanÇal".a:maior"'a_n.~9jpffelC1çiª~;:t,_:iJ;·:;·.> ?
•
14il.1. A disputa ~erá realizada por lote, s~ndoos;:preç9s regisfrââo~.êfo.ata};~: f0; .
. .•• ·.. ".
i(l.2.•.A prop'()SitQ finê!l ,para. o lote nãa··poà~@;:'t,6nfür~ item com valÔ·r ~sílpj§flRr aÓ estimado 'pelçí
Adn~Hnistraçãô,sobpénà de·desdassificação, ·ín~e)5erioêhtemente do valor tofatç!Õ lote, dev~dêló 6
licitante; readequarovâlordolôteF?qsvalqr~!:(tôns@ntes
mapa de preços. . _· .:···:. ;: ·
14.1;3, Nff. fase de l9nc~s, q; lqnce fióat··peverá atihgif prêçodgyal ou inferior ao limit~ rh~ximo
constante daquele Termotle•Refêrêrjcia; Ca'so nãoseja realizadaf!fase de fances, oJicitantéqu-e
cotoú. na proposta escrita o menÓE.. preçpq~y~[á [~duzi'-10 a-'~m valor' igual ou inferiorao limite
0

no

~J~i~1!!:1~i~:~i õ1SiJ:lj~!i~~J&~~i:~"'!~:~~~~~~s~~fite!~~t~i~~:s~~

compatil:Jiliâade' e., a. habilitação do paltiçip9nte; na orâe,ijf 2 ci~ ;'..clci$slfi€açãot'·"e - assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este.edital. ···... ··.··· .
14.1.5. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, §
2°, da Lei Complementar nº 123í2006, no dia e hora designados pelo(a) pregoeiro(a), será
convocado na ordem de classificação, no "chat de mensagem", para ofertar novo lance inferior
ao melhor lance registrado, para, no prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de
preferência.

15. DA DESCLASSIFICÀCÃO DE PROPOSTAS:

.

-.

·-....--.

15.1. As propostas serão desclassificadas quando apresentadas em condições ilegais, com
omissões, ou conflitos com as exigências deste edital.
15.1.1. Com preços superiores dos ITENS/LOTES aos constantes no Termo de Referência no
processo em epígrafe, após a fase de lances ou comprovadamente inexequíveis.
15.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
16.1. Os pedidos de esc.:lg[c§Çimentos'refereíites\"'ao pfoC:esso licitatórJqg~yerão ser enviados ao( a)
pregoeiro(a), até 3 (três)- dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas,
exclusivamente pqrmeio eletrônico, no endereço licitacao@fariasbrito.ce~gov.br, informando o
número deste pr~gão no sistema do bllcompras.com e o órgão interessado. - ·-~~\
16.2. Nos pedidos de esclgrecimentos encaminhados, os interessacjos deverão se identificar (CNPJ,
Razão Social nome do :represêntaote•qµe pediu esclarecimentos; se pessoa jurídica e CPF para
pessoa física) e disponibilizar-asfnformaçé)es·para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
16.3. Os esclarecimentos Sêrão prestado~ ~eJp(a) pregoeiro(éj), por escrito, por meio de e-mail
àqueles que enviaram SOlicitàÇÕêS/110 IJí,él~Q d@;ri (dois) diéj~ Úteis;_.
16A. Até 3 (três) dias yteis. êlnt@s.âp d~~-·:fi~vªJ:laj?,~~éj a.~eri~f;~:~as proposta~, qualqu~~·pessoa
poderá i~pugnarp _pr~_sénteiedjtal, Q)gqtg11_t~~p_etiçã_21gPr~.és.crito, por~mei<:Vel~trônicq, .~trêlV~êtda
plafaforfna .no site Httl)s:tlbllcompras;êollfroi'.í'" elo .ê-maff licitacao@fariasbrito.c~';igo~~br•.
16.5>-Aco.lhi~a a.petição contra o at() convoca • Ç
-~J{ti~~ç:será cornuriicacfa-éld~ intere~~él~~~·- ,~ -16;.6. -,;.,s respostas aos pedidos de impugnaç ~
e$elarêcimento~,a-âerem a esse Editartal_tomo·
se c!elê fizessem p~rte1 vinculando a Administraçãçf~--os licitantes..
_
__
16'.7. Qualquer modificação no Edital exige dj\,ufgqção pelo mesmo instrumento depublicaçãõ
que se deu o. texto. prig_inal, reabrindo-se·:·Q·::!Jfa40 inicialmente estabeleci,dgr ..êxceto· ~Çl~ndbi -_
inquestiona.velmente, êiêlteréjç~() nªo,afêtar\ê~fo[r:D9J.ação das pr,011p~a.s,.:.:v·:··~fr] ·:. ·· · · ·
16.8.,Não ?erão conhéCidas 'as iri1p1JgoaÇqE;!s·.apresentaçlas·:fQtª:;clR prat;o legate/,ou sybscritas pqr
representante não habilitado legalmente, éxcêto:se·~fratàrdê11l~t~llia d1ª'orq~rfÍ i:>:~qlit~Y
r .- . _ • '
1_6:9. A impugncição não possui efeito st.Jspen~lvo ê caberá ao(ã~ .. Pr<=Q.d~irq(à~ çJeCidir so~re a
mesma no prazo de 2{dois) dias úteis, contàdô k!a:data·ae recebimento Cles_tâ; \Y
- -· · -.-· · ·
16.lQ. Acolhida•a irnpugílação ,çontra a-edit~fl?~$r'á clesignada nova data· paía ~i-· realizaçãó ç!Q ·
certame, exceto·se· a àlJera·ç~O-nãq ~f~ta a fóhri'úlaçfü).Çla§. propostas.
-'
.···-_ •J -
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17 .. DOS':í!~CURSOS'AªMINÍS"fRÃTIVOs .._ ·.... :·~
:;:. ---•·.· _..- - .. .
.,. - -_ 17.1. Declarado o vencedor,.qaàlquer licitante pdgêra·manifestar, de: forma motivaclar a intençao
deinterporrecurso, em carppcí próprioLçld sisternâ;. .g'uándo lh@,seráconcedido o prazó dê.} (três)
dias_ para apre?entação .. das razõ§!s. por~S,crjto, :por IÍlE!iO ~letfpnicq, _atrªy~ ..da p)atafqrmal'.nQ site
https: //bllcompras~com, 9.u >pêlo e::rnail"JiCitai:aô@fariasbri~§.cE!,~àoy.br. E Os -.d~mais
licitantes ficam desde.logo .convidados a apr,esentàr contrarraZ,é)es qentrp dé/igual prafo, que
começará a contar a· partir' do. término do prazo do recorrente, Tsênaõ~ihes' assegurado vista
imediata dos autos.
17.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.
17.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
nos termos do disposto no item 17.1 deste edital, importará na decadência desse direito e o(a)
Pregoeiro(a) estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
17.4 O acolhimento de recurso importar' na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
1
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17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, no
endereço eletrônico constante no subitem 2.2, deste edital.

18. DA ADJUDICACÃO E DA HOMOLOGACÃO
18.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos.
Caso contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidad~ da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjuc:Jic;9ção;OO'Objet6 a'ôffvefleedor/s>i'º '·cc~''i~1,,,,· c!· .,,,,
18.3. No caso de interposição de recurso; sendo a adjudicação da·'-cofoR,etência do titular da
origem desta licitação, decidido o recurso, este homologará o julgamento,,tlg(a) pregoeiro(a) e
adjudicará o objeto ao vencedor.
, __
18.4. O titular da origemdesta licitação se reserva ao direito dE!'?'!lãO homologar ou revogar o
presente processo por razões de, ioteres.se público decorrente de fat9 superveniente devidamente
·comprovado e mediante func:Jámefotáçãpesc::rita.
18.5. O sistema gerará êl~ c[rÇUJl!)igDci''.gê~ na qual estarão registrados todos os atos do
;;;,;•%;,-1
procedimento e'ªs ocorrênçlas':l:E!lévaote5i~ '."''~.
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19.. 1. d licitànte tque 'cõnvôcado 'defüro:"do}prà'zo , validade da sua propo$ta, nãó:âs~inar- o
Contrato oriundo desta licitação, deixar de enffogàr~qü ~é:Jpresentar dócumeíltação falsé! exigi,da
para,o' certame, ensejar o retardamento
da~:.~)(~fyÇ~c{gEtseu objeto,
não maritjver
a :prop:q~ta, _-o:"-,_
-"
-"COílJPºrtªr'"Se de modo inidôneo ou comt:tE!r,~.frê.Ll,di= fiscal, ficará impedido de licitar e contr~_ta,r.
cqm _b Muni5ípio âe Farias Brito e será desflE!9E!nciado n,o Cadastro da Prefeitura. Munjpipal7~E!
Farias Brito, ;pelo ,Pr~:zo de até, 05 (cinco) anos;:enqllanto perdurarem os motivos cl~têrmiríantes.da
punição ou ate qUe; sE;!ja; promovida }tJeabilit~Ção: perante a própriÇ1 autq'Í:i(:ládê· que apliêou a
.penaliclàde,,sem prejuíiO das multa~.pr:eyistasneste~clital·e..no cof1frato.~id~? dkrn~is' comi nações
legais. - .
-···- • .•·•.
" - ;"
···,,;. ,~~'
··" ·,.,
··••·
__
_
19.2
licit9nt~.que ensejar o retardamento;da•:execução do certame,c;nãoYrn~ntiYrer a proiJos.ta;:;,
falhcir
frêludàr .na e)(ecução. do Contrafo,.ic)mpàltar;se de modo inidÕ'nêo,}izer:êlec:laraÇãe fêllsa · ·
.ou cometer ffaucl~fisçªÇgªrântjdo (),.cllreifo previq,pa citação e da ampla dêfe?á~JiC:ará iílliJêdiclo
de licitar e .contratar côrn aAciíl1iíliêtr:aÇ?o~· Pelo praz(;):de'até 5 (cinco) anos, enquanto perdútarern os motivos determinantes
pUnição ou ate que sejêl 'prqmoviclaa reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a pe11alidaq~, '. '.sem prejuízo;'das mµltà~;i:?,Hêvistªs no edital e f1Qjt~rmg 'de
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,,~"' f~.,~,, 19.JA Co.ntratada ficará, ainda,.sujeita'làs seguit"lte~\'per:ialidatjes, em, caso de inexE:éúçãó;tot(31 ou
par;çiakdo<contra~o, _E!'Jº ,deJ e)(egução,J~xgcução~ffnp,e_rf~ita,.'rnPrã. Qe e)(ecuªo, iÀé3dimplem~nto

co~trato

e'-dás demais cofninaçõe'$-.:regaf~.-
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cont[çi~~.élJ,8~cP~9'~~r~~iqaqe;_g~s~irif~.r~él~õ~~~Rt§§ra~~s,9àrant!tt~~?.pf~'.'i~;i9.et~1fF·

'."''

J;,._··_·.:,é"::·,

I - advertenc1a,sé\QÇag:q~J:JUe tr~téi_,o mc1so~~=clQ,.0Ç1rt 87, da Let"n;()-8~66§/;,9~1;~9clerai:ser aplicada
nos seguintes casos:---·,•··,'..•. ,,,.,___
... '•·. . .
,_.,, - Y·; · • c 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 Municipais, 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 indisponibilidad do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2% (dois por cento) sobre o valo~ ~6ntrâtuc.ll 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, pgrprazo não supefiorta·2 (âbis}·anos; ., ..• ·.·. IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promqvida a reabilitação
perante a autoriçlade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Ad(Jlinistração pelos
prejuízos resL1ltàntes e depois de decorrido o prazo da sançãq aplicada com·~;pase no inciso
anterior.
.
---_·
_-.. .. - •-- •.
·..•
·_
19.4 No proce,sso de aplicação de pené)lidqdes é assegurado o direito ao contraditqrio e à ampla
defesa, garantida nos prazos de, 5 (cincb):â{~$·yteis para as ?a.nçõe,s previstas nos iné:isos I, II e III
do item .19:3 supra e 10 (de;z)dias corridos.-i:>árª,a san.ção pfévi_stáno inciso IV do inesrT1o item.
19.5 o valor. da multa aplicaçlá deverá •ser?~êcolhiçiô~·ªo Í~?oufo:Mimicipal no prazo· de. 5 (cinco)
dias a • éonté)r da notificação ou desJ.sãé~;~do•léecu_E~p.:_ S.~. ·ó 'valÔr•· da multa tnão f9t 'pago; qµ
depositaqo,· será iaufomaticàmente descoAtaqb'
pagamento a que a .Çontrâtada fize,r-~jvs,, E(Jl
caso /&e lhexistê-ncia ou insuficiência de_ cn~ •.; - ~(l~,~-,Çp:nt,r,atada, q-Na'íor·~aeV'ido ser~.-~-ÓoQcâdo administrativa11iente ou jnsc1tto conio,,pívida~~"'t'-"'-·- I9;çLM!Tíllcípio E3,~éôbrado mediante prdl::~~_s~§-~ae
execução fiscal, com os encargos correspondei1t~s. · _ ·.·...
·. --.. ----•.•
l9.6. As sanções previstas nos incisos IÍI· e,··1v.:do item 19:3 supra, poderão ser apliça,çlas à_s
empresas q!Je, em raf:~º do.contrato objeto çles~'licitaçãb:
·- ·
1.- pra~iéaré'm atos;fütiJosf Wsanç!g~(rL1St~é)~ d§;·ol:)j@yos da licitaçfü).;.• :: ;,.>'' ~ • j ; ,_,.:
"·•
n- demonstrarem não possuir iâoneidaci_e para; contratar
coma~Aomfni_strélc;~_oJ~~blic~~ em virtude
1
de atos ilícitos praticados;
·
··-·· •· _-:~: ·•
•••••• - !\-•
• · _ ·---- ·;•·
"
_.. . .
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios âolosos/Jrauçle fiscal nó recolhimento de quaisquer tributos.
_.e=·•-...--.--·
·• -. ·- -· " · · •••• ••·· .-.
_·
19} As sanções' prevista§ riqs Jndsos:r, III e Ndq item 19.3 supra poderão ser cíplicad~s ·
juntamente com.• a dQincisoJl..dQ.rp~?rrip'item,~f~c~ltqda a defesa prévia do;'interessado;no-reisi:>ectivo ·processo, no:Rraz:od§5 (Çiricg)°âjçis úteis.~·
~:'
..
. . ..
19~8 _A)icita11te adjuâit:atáriaq9e'ê~·recl:isar, _i11justifitadarn~11têiN3Q'lfirQ'1af o Contrat9_.dentrbdo
prazo dê 5· (cinco) dias úteis â contar:.da,; rfotjftc:a_~ãõ que~lbe 'se,rá% encaminhada, e§!J3rê •.sújeita· à
múlta de 5% (cinco por c~ntofdo valor; total ;:idjuçliéado, sem 'prejuízo das demc:fis penaliçlàdes
cabívei?, porçaractef"izar descumprimentc:f total .cfa :oBr_igação ás§Umiçla•. . •. _- ..
_ · -• _- ·. ·_
19.9 As san_çõ~s previstas no.item 19.8 suRradi~q3se. _..aplicarTI'àS. c:lE!i:naisJicJtaote? g1.ie,j;ipesar de
não vencedoras, venham a ser convocadas -pa~a .çele&rarem o :i:erinô ;de.Coritr~tófâe aêórdo com
este edital, e no prazo de 48h comunicarem seu desinteresse.
---·
······· . -..
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20. DA CONTRATACÃO
20.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco)'dias úteis, contados a partir da convocação, para a
assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas
neste edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da
contratação.

20.3. Quando a adjudicatária não comprovaras condições habilitatórias consignadas neste edital,
ou recusar-se a assinar o contrato, poderá''ser convidado outro licitante 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 .H
,
21.1. Esta licitação;: nâO importa necessariamente em contrataçãõ; ·:p9çlendo a autoridade
competente revog~:ia por razões de interesse público, anulá-la por ilegalim1ge de ofício ou por
provocação de tterceiros, mediante decisão devidamente fundamentada,c> sem quaisquer
reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.
-..
21.2. É facultada ao(a) prego~Jr9(a}()l.l à autoridade superior, em' qualquer fase da licitação, a
promoção de_ diligência destinapa a ~?c:la~~.cer ou a complementar a instruçã<Y do processo
licitatório, vedada a inclusão p9steri9r de ~çloêumentos qu~ deveriam constar originariamente na

.~~~~~~~~~~~~i~g'~~liAF~~ei~~~~w:at~·iro:~itr;~~º

2f.4. Thda a docurrlentâÇã'ôfcfrá pãrteFdos:;ââtéJs'~ão será devolvida ao licitante, aini:Ia""qÚe,s~

trate d~ originais;
}1<
·· ·-·.
..
:
.
, .-... .·
21.5,. Na contagem dos prazos estabelecidos rt~§t~êdit_é3rexcluir-s~-ãó os dias de ioício e inclUi_r;:~e:
ão ()S: _dias de;vencilllento.
Qrazos éstéJbet~çic(Js,neste edital se iniciam e se vencem<sôrn'ente,_ em dia de expediente na Prefeitura Municipalqe;:f;:jrias Brito.
··. ·
:·• ...· __ • ..
21.6. Os li.citantes S~() responsáveis pela {ig§Hdade
legitimidade das_ )nforrriações e'.· dos
documentos. apreserita,êo.s'em qU9lquer fp?e:Qc,:i-1!bt~$ão.
"> - : •·• -·_ --~ :>, ··
.· ;
21.7. O desatendimerito âe exigêpcias~fpfmais; não';essenciais nãé) irriRli~rá·na·:ªfastamento do
licitante, desde que seja possível a aferiÇãoida- sua:quailfiÇaç~g::·e a e~~H:a.c:gfílpreensão da ..sua
proposta. -- . _
_ 2
· :
··•
;·:''.' "
<
. ·21.8: ..Toda a doçl.lm~mtação_ exigida deverá seraiJresêntada em original ·otii~po~~f!Llalquer processc{de reprografia,, aut:enti~ââa.. ~.Ot. CéJ[l:ói-io/é::ômP,:étefi.tei'·:c:a~p esta documentaÇãb~~i~nha sido_c~fTI:itida pela intérnet, so~sêrá:ateitê''.a~Q$iêl cór1f.irrnagão dêi$~a -~ü}enticidade.
. • ..
-·
2L 9.. Caberá ao licitante ªC:ornparlhqrias qpêtações ri~ siste(rla~el etrônico, fica pdo respon§ávél ;pelo
ônus decorrente da perqa de ríég()Çios diante da inobservânCiá·cl~·quai§quêr mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua deseoriexão. - · .. ... - ·:•;1
·•
· ••
.. ·
·.· ·
-... '
21:1.p. T()d,as e quaisquer cpft1ul]jc~çõe$ com~Q(C3)~J>Çega,eirg(a} gever~o se dar porescri~O(;z,çom o
d.evJdo-.protoc:olq. com_. sede·· na· Coftl.i$..~ªº·fu·PermâJ)~nte. _âe· ~iqitaÇãq,. via.,;~'."mai~;·institúêional

os

e

··o:· · :· .• _

>· .

~~!~~i/f.[;~::~~~~~fu-f'?~~~i~~~~;;·º~~~~:;fr~r~ocont~~:~()i~~~rt~~~{~r~-~~~ -.PB·~---- _--site

21.11. Fica terminantemente~prof5ido ao(a) pregoeiro( a) prestar·i"q"Lfàisqlíer informações sobre o
pregão já publicado e/ou em andamentà, sob'qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia fixa
ou móvel, como forma de garantir a lisura do certame.
21.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da legislação
pertinente.
21.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa.
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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
de providências quanto à Jê~ponsabilizàÇãd·'penâr~~'t:om fl.lndameoto .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 julgaméntodehquaisquer questões judiciais resultantês deste edital
será o da Comarca de Farias .Brito,EstadôcíoGeará.
·.
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22. DOS AN.EXOS
. . .. ·. ,
.· ......·. ·: .. <. . . , .
22.1·; Constituem. ~nex()S deste editalí,;pêl~:Ja:z;i;(igo PRfil:e:•.••...
AN Exo r:._;J7ermode ·Referêfü:ia{Orçaníento Básico}"· ··
ANEXO)!::... proposta de Preços
·.
. · ·····
. . •..
Af\jEXO" III; Mcfüelo de Dedaração Re!C1tiva a ,,,,,, ::· -~ .Q1~· Empre9a·do Menor
ANEXO IV - Modelo de Declaragão de Camprim~htó dos Requisitos de habilitação
ANEXO.V - Minuta do Contrato
· · ., · ··
·
· }fariãs Br,ito/CE,,Jscle Setembro de
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ANEXO 1
TERM?

;~~~f.f ~NÇIA .

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Aquisição de bebedouros destinados ao atendimento das necessidades das Escolas da Rede
Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE.

2. JUSTIFICATIVA ._.
- ._.
2.1. A aquisição deibebedouros é uma ação da gestão educacional do Município de Farias Brito
que tem por objetivo atender a demanda das escolas proporcionando melhori9 nas condições de
fornecimento e na qualidade da água oferecida aos alunos com a substituição de~equipamentos já
comprometidos
ou danificados
pelo tempo.
.
-_

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIQ~DE~l=VALOR ESTIMADO
3.1. Conforme exigência:legal/Co Municípip;:~de Farias Brito Jealizou pesquisª~· de preços de

mercªdo e .estimativa dê.i cus.tos jyntO ~;!>ítios eJ~trôf'lfcosr~faJtllizando-se cqpí·o oase legal a
7
Instrução Normativa nº 73í de 05,-âe Ágostc:(ge ?O?:QT
-·. ........ .
·-···
· ·•
3_.2~ Foi u_tilizada col")1q metodologia para obtE;!nçãd'.Çlo preço estimado para a futura cont~ªtação o
menor dos valores obtidos rias· pésquisas de' preçqs, _confqrme Art. 6º da_. supracitada instrução,
sendo assim, o valor máximo admitido para ~tas'.Ç9rjg-atC1Ção é de R$ S6.9á1;Qo (cinci.U:~nta:.~
seis-mil novecentos e oitenta e um reais)rcotjJórrne-planilha_9eaixo:
'\.
"

_-

~-

,.,

I~em -

,

~~'f>J:""<'fi~>--

--

Especificação
--

_- -

~·=·

-

. ·BEBEDOUROINQ\JSf~t.-·Arrnazena 200 Littõs:de;:ªgua gelada;
Capa~idade de refrigeraÇãó ~e 320J/hora; 04·Jomeira~. ~rn met9I
cromado; Termostato reguladór deTternperat'ufa; : 'G"àpinêfe
estrutural fabricado em inox; Reservatório ·~~qnfêé:ciç)naC!o•i,em
1
polipropih:ino atóxico; Serpentina interna::; ern= ihci>,< .304; Boia
contrcíiadBra do.nível d.e água; Aparadq( dé':~gu~ (p"jfigàâeira.) em
ABS; Dreno âeescoafüento embutido; Unidad~ condensadora
embraco; .Isolamento térmico 'EPS; Sisteméj> âe r~frigeração
balanceado:
· ·•
· · · ··
· · ·· ·
· ·
·.. " ·

4. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
4.1._0 futuro Contrato tefa vigêríciaàté

....

3,#l2/ZQ21,

a.contar da câata de sua assiQêltura,.ou
.
enquanto .decorrer o fornecirnentq dos i::!rodutos}âêotro da.vígêricJa_:do mesmo.
-",

';_. ' '

e~
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"\i'

-

)~

";,

- - "'; 0c,\'

'

-

'

•_O_

o_

o.::

'3-Y

'-,

-

DA E~TR~GA E ~ECEBIME~IO PRÕDlfFOS·::.... . . ; .:· ..·· < . / .. •· . · > .•... ,. ·
5.1. Os . produtos >Serão~ fornecidos de ;;;;acordo com as iSOlíci~ções •requisitadas pela

5:

Secretaria/Fundo competente, devendo os mesmos ser 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 entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da
respectiva Ordem de Compra.
5.3. A Contratada ficará. obrigada a trocar,• as suas expensas, os produtos que vierem a ser
recusados por justo motivo, sendo que o ato do \.ecebimento não importará a sua aceitação.

25

',~.

o:o\\EJ\NOMUNIGTPAL

.FAR.IAS· .tlR:It_o

Pifl ~Üfglia_'$.•!ÍEi,to pgr{1 J:<ilÍ(;Jt

5.4. 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.
5.5. Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos.
5.6. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:
5.6.1. Provisoriamente, para efeito de pQs~e}iQLJ.t!=[ificação da conformidade do produto com a
especificação;
~ •. :. :... ;;·····:· .. iJ~·--c:· ;.-.;;··:··>C•ok:~~<--:c'2'0•"·'·'"~·-·=r·o;{;!•:c;::'.,,f; .•~{il;, :,:. 'f ••.
5.6.2. Definitivamente, -após verificação da qualidade e quantidade - éló. produto, pelo setor
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.
6. ORIGEM D.OS RECURSOS

--_-

'::.\

6.1. As despesas do fLlti.Jro Contrato correrão por conta de recursos oriundos ~do FUNDES e
Tesouro Munic:ipal, previstos nas DotaÇé5esOrçamentárias descritas no Edital Convocatório.
7. DO PAGAMENTO

7.1.- O pagamento dospró_clutos fprnecitjgs;ser~_!ef~tuac:jQ pefêt Admini~tração, mensalrnente,
Obedecidas as req L1iSi?~es; em. moeda~. Coft~JJÇ~~ • COíl_fo'.me· O valor -apresentado r~.l !atura
correspondente e cert1f1cado pelo setor competente)1rr11tando-se o .de,§embolso max1mo- em
conformidade com a dispo.nibilidade de recur~os}inç[nc~ifüs do Tesquro MuHlciRªI, emRrazcLnãp
superiór a 30 (trinta) dias;
·y;•,;t
· 7 .2. o pagamento será efetuado através-de Transfe,rência Banc:ária.
3
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•

8. DAS OBRIGAÇÕES DA C:ONTRATADA _.

..

-

, _ _;. · ·

_

.., . .

-

..

8.1. Asobrigações-d~CONJRÁTANTEsãoasdéscriminadas na Minuta Cóntratu~l}parte integrante_
çfo Edital, independente de 'su'atransÇriçãg:
-- ~ ~.ri. ·~;··
~ :~i'· .. _.-. _;.~--{:·..
d.

9.

DASOB~IJª~ÇÕES DA CONTRATANJ:~-~~;;;~, ~-ti-L._

·t··--

M

. .• • -.·;·\~~H-- -_-. ;)::j,: .. _.·

- ):e.•• -_-·

9.1. -As ;obrigá(§ões-rgq(a).~C:QNTRATADQCAF§êo·:ascq~scriminadas na ''f\1rru[tª,~l~cmtratua_I, pa.rt~·'.
iotegrante do ~dital,-in~épeqâêílte de suá'.fraQ~crTÇão~ .·
.
.
- FARIAS BRITÓ/CE, 15 de.Seten"lb[o de 2.021.
=---

_- ;"''?;

--'.'',,':-:'-
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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 1110,c:l~liq.a,J;le Pr:~gª·º"&{:;Je~_rônl~R ~º i,g~~.09.01.1.
Assumimo~.o·compfóniisso de bem e fielmente fornécer;oscprqçlutos especificados no
Anexo I, caso sejafl1ós vencedor(es) da presente Licitação.
·· .
Objeto: Aquisição de bebedouros destinados ao atendimento dás.:~ necessidades das
Escolas da Redê Pública de Ensino do Município de Farias Brjto/CE, conforrh~ especificações
apresentadas.ábaixo.
··
··
Unid.

Item

1

Qtde.
_,,

,"--

Marca

Valor
Unitário

BEBEDOUROiINDUST~L>:.Armazena 20Q;·Lltr:o~ de·
água gelada;; capacici_füfe · (:ie,;~refíi9~Ji~~ã6\:r:ê~~"~~ó·
Lzhora;.·04 Tqrneiras em 2metál~'Çfc)mado;·;t;ermpstato'
regulador de temperatura; Gabinete -. estf!:Jt!Jr.aL
fabricado em inox; Reservatório confeccionac:l!)~0êm ;.;.,.....•..•_,".
polipropileno atóxico; Serpentina interna em inoxrJQ4;
Boia controladora do nível de água; Aparador de':~gaa _(pingadefra)- em ABS; Drêho _ de esc()ãmentO
- embutido; - Unidade
condensadora
embraco;
Isolam.ente - téqnic:o. EPS~: Sistêma de refri§~réÍÇã() balanceado.
··
-· ·

;i~~~~~\'.::::: : :::::;'.;::!1~;:!!tf;;:1r:~:ii::::::::~ff:;::i:;~;:::::;;~:::::::::::::::;:...
Data da.Abertura: ......... :.......... :......... :: ..~.:·;; ..
Hbrárjo d_eAbertura: ......... ,....... ; ........ :...•...... "
Prazo de Entrega: Conforlllê Edital e·çon.fr::~to;~2 :.: •
Válidade da Proposta:: 60 {sessenta) dias.
Data: .... :.. ~.:';; ..........,; .. ;.... ~:·····•·:•""''''''''

Assinatura do Proponente

Valor Total

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de

direito, especialmente para.fins:·ae'prova,;,'êm~<proC:essô~liéitatótio 1 ,"'Pregão Eletrônico nº
2021.09.15.1, juntó ao Município de Farias Brito/CE, que não possui emseu quadro de pessoal,
empregados mengfes de 18 (dezoito) anos erntrabalho noturno, perigoso mfinsalubre e menores
de 16 (dezesseis)' anos em qualquer trab~ihoi· sáivo' na condição de apren'âiz a partir de 14
(quatorze) anos, nos terrnCJ_s do inciso XXXIII,''~o Art. 7° da ConstifQição Federal. •··
da verdade, firma a presente, sob as:penas da Lei.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~;,~

_•, • • _• • • • •.• !_ • • •

~

DECLARANTE
:
-,
_-''"' ':~y,-'.~':_"";

:->;;;'~',_:

~,'

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .- •-;-, -

dbVJ:'Rét.JD ·MUNTÇTFAL

·~B:iUICl
q1ná•.f__alJ~r If~tt·o·ii(J~tLtpdós

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
(NOMINA E QUALIFICA. O FORNECEDO~),. DECLARA, para os devidos fins de
direito, especialmente ,Jlçira firis :Cleó''pfóva:~"·e·rrr·"!frôêesso lit::itatório,,."Pregão Eletrônico nº
2021.09.15.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que cumpre intêgtªlmente os requisitos
para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4°, da Lei:h? 10.520 de 17 de
Julho de 2002, ~stando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprir11ento.
Pelo que, pqr ser; a expr~são da verdade, firma a presente, sob as.penas da Lei.

Cidade/~~t~90P•.~.·"··i::···;'~;::·?i;~·~···············.J;'.:~···~~·.
·~-" -~~ ·>;"·._

3:+:-~-n0:~,--fr~í~lf_:~--~

_;;"\:..:,:-,

, - "; ~\:i,~:
'

,'.."~'.''">~-

.;:;: ' --á1z·--:_~o=--.,'!./

:;''.'>~>·-, __ -::~:~~

-:~i~~~-?:~-~~~~th~~~~2t~' ~
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-_,,-·

'\;' - -~'.'\(-=--_-=

,
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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)
Secretaria/Fundo Municipal de Educação, e do outro

......................................................

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

:'~.,F-=---=-- ,,,..,- --

--r-:;~3t~t:4-_;;:_=-.",;,~_-,--.•;',;~~?J?~~~'_:~~~<
Jv;~~~4?-~~,~:-;: -~-~?.il:d~. in,.~e~ --~-"
.
,'-::,;;~.~ <> . ~ . . e' .-:'-"'·--:~~,:-+~?;-,i~~+.;~;~~~~-'."·~·~"

O Município de Far:iijs ~rito, Estado do Ç~gff;á; pessoà jurídica de direitcffp(tblico interno, inscrito
no CNPJ/MF sob o n. 0 07 .595.572/000i-oo;:•"âtrávés' da Seêretcirlâ/Fl.mdo Mu'hicipal de Educação,
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o(a) Sr(a). Alidrnar Liberalino de
Almeida Júnior, inscrito(a) no CPF n° 002.054.983-02, apenas denominado de CONTRATANTE, e
de 0Utro lado ,,,,,,,,,,,,,,,~ .... .,,,~,,,',~,,ii~~.;:°~.~!L'"'""""'"""""""""''"':""""''""'"'I estabelecida na

: : : : : : : : : : : : :;: : : : : : :;~r~'.~:;?: ~: :;rJ:~~~:;;···i~~;;;ii~~'iJ;Fni:
f
re~'.~~~~-~~~;;.=~···~--~~:

ap(;!nas denominciçla de C()NTRAJADA1:.Íe§0,!~em.füfüar q2prêi_eote Cont~ato, tendo.ernyista o
.r1:sultago ·da ,Licitação .naJnoâ91idadeJirêgãcf f:l~trQl:iico-ri 0 -2021~09. :Ls:11 tudo de a~ofqçVtóm
as normas gerais' da Lei ri0 8:666/93~ ê" sUâs'ªIte,,raçÕE!§. posteriores, )~E:!m CÔJ110 coaj:.;ê{:J~i {tº
10~520/02 - Lei __que Regulªmenta o Pregão, t1~:f~rf1l~,\g,~-fé:láusulas e eondições 's~guinte§{y:: . .

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO FUNDAMENJ:bfüEGAL

.···

-..

-

.. 1

1.i. Processo de'Licitação na ~oâalidade P~~gãcic'i:letrônic6 n° 2021.09.15.1, de ãcord<hc'ÔJtJ.ias _
normas gerais d.a Lei n° 8.666/93, e suas :calteràções posteriores, bem ••c::pmo~. com à' Léi' nº

10:520102 - Lei que 'Regulamenta o pregão, devidaf!lente .~omologado~ gelo~at Sr(a). Aliom~r
Liberalino de Almeida Júnior, Secretário Municipçirde Educação.
... ,.-,:~
....--_··-:):!>_, ~\-,~-~'.~ <~~~~~--;-~~-o_:f~~~:-;:

CLÁUSULASEGUNDA-DOOBJETO .. ..;;,!·~e:~:--:.;;_.

>

,,~:-,~

=:-

''<t;;~~>

>·?

-···fl'• .·:,····::':('~

•

.

·. :i!J~~:~~~~~f~~ilií~~,~iÍ~~b~:!ã~. ~~s~~~~t~9Ja;;~;~~~4ri~~ .
·Brito/CE, conforn:ie~:e~p,ecifj;taçõ~s e917lstar]t,es no -AQE;!XO ·~ do Edital Convocª~ório, IJQs~:q@Js_ à ·
1
Confratada,sagroú~se venç~~ora,--çonf;gt"me:ctiscrimin~do ng,~~uadr,~abaixo: -· <•·
,;..

.>

................................................................ ~~~-~-;. '.!",~,;;.~-- .'.'..-~~--

CLÁUSULA TERCEIRA - D() 0
t=INANCEIRO
·
"
·- ·..,

_- = ::_<.'};-,

VALO~} DJ·~RE~tJ~J"~
Ejti~jil=EQUILÍBRIO
EdON_Q~Ico-;; .. :<::1 ::'\ .;- · ·'" ''
.<••,.

·

·

·'·'· ·-

3~1.0_gbjetqcoritratuá.I temo :Valor totafâeR$~.I .. ;.~;.'......... (.'.i; ...... :·.:··· .. .

3.2. o valor do present(;! contrato' não será reajustado.
-· --... _·· ·_
..
3.3. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram iniC:iálmente 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 força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65,
Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
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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 § JJfltCQ1 c:lg Art~ 61, da Lei n° 8.666/93.
;1'~,,, --~~,,:(7,s~-~==-=:?

,/"'':'<;- ~,-

"·~:}-'."

::

__

CLÁUSULA QUARTA~ DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

...

4.1. O presente Çóhtrato terá vigência até 31/12/2021, a contar da data d'e~..sua assinatura, ou
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. :·:;.,

E~TR(:(;A':~:R,ECEBIMENTO DOS P~~DUTOS

CLÁUSULA QUINTA - DA
5.1. Os pr:()dutos serãq.~}foroec:iqo~3flde~.acordo
-~'~·

- -;- ,,.,,,,,

; -

-~,·

,-- --- ""':

._· -

if

·•

"

com .. as solicitações reqyisitadas pela
Secretaria/Fund? compete,rjte,,dev~nêlq.p~çr]~smos ser entr~~H§Sjunto à sede desfar ou onde for
mencionado nas. respectivas: Ordens .de,.:Co.rnJ:>ra, fic:9ndo'.$;a A~rninistração no direito' de solicitar
apenas aquela quémtidadé. qye llle for ,estr(t:am~bte .1:ie:cessária1!1setfüo ª5,, despesas com a e,ntrega
de.resp<:)nsabilidade.d9 e,mpres,a,contf:citatja;/f~~~~~· ''· .... .
· -· - - --·-··. •··
·.
···j>~· ;;·>
5.2. Os p~odutos deverão sef entfegues·n'Q prazo, de.1:0(dez) dias, a ,contqr âo recebitffentô da
respectiva Ordem de Compra.
,:;.;::q'{:-~.. {::.·~~ .• ·• · •( ~.
"',-•;,;;. :.
5~3· A Contratada ficará obrigada a trocar,{as~'.$üâ"s expensas, os produtos que vierel;n à ser
rec:usados por justo motivo, sendo que oato,gorécebimento nãô'importará a sua âceitaçãoT .- ,. •
5.4. A ·contratada deverá efetuar· as entregas erfrlransporte adequado para tanto,•. sen~o·'Çiyeós
produtos dever?o ..e7taktocjgs em e.mbalageos~fechadas, contendo ~' icjJ~ntifig9çãcr da.data de

·~~

d•por
;~r . q:::·x '
_ .

~

5.6. o rece.bimento dos produtos será efetúagp~n()~ se,guintes termos:ít
•
-_ 5.6~1; Provisoriamente, p_qré3 efeito de ·pqst~riof ·yerificação da conforniida.c:Jej:fcf: produfo.com· a
espécificação; . .· : · .·.·- .. ··-. . , · .... · · .... · .- -. .
·
,..
.- ' ·
5~6.2. Definitiv'amehte1 após· v~rifi,qiç?o ::~a quàítc(ade 7 ~ quantidade do p~pâuto, "i:ieJó '§ttor · .
responsável
pela solicjfação··:>;- ê.conséqo~ntemente
acéitaÇãq}'
··_., :- '.· - .
_- .- -- . .. ,
-~-

cLP.usui.A -sEXTA -

~--

~

. . · · · '
6:i.:As••ciespesas deste Contrafo;cd'rrér~o,:p'9P;~cotlfê::~e·reé~rsos priuqdos do(e) FUNDEe e Jie,souro
Municipal, ptevistos na~ sE:!glffntes~DôtaÇões~órgªméntárias:c'.
• t ir
· .... -._ -.t:;~·

'.- ,_/

-'-_ : · · . ' .- >·-

• • • • • • • •• • • •.•!• .............. • ._ ••
~

DAoR1GEM·oós]liEeúR§os:'··,,, . • ,,. -

~--·~~:
~·

:-_

·.;.: ••••

:~º-_--_,_ ~"
··~~·

-·- .

'··· .

•••• •,• •••••••••

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 Transferência Bancária.

GOV~fl.:~9 M:U:~fCU'AL

FÃRlÃS n:Rrro

'!Jmr:t farias~f!t_r1'fif!.lª tcu1o.§

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A Contratada para fornecer o(s) prodqtg~s)/bem(ns), objeto do presente Contrato, obrigarse-á a:
, ··· :rfü·. · . _ .
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-~ê:e zelar peló pag~·111~Rtcrcre".'..v:~üascdívidas·em·•favor de terceiros envolvidos
na execução do objefo contratual, em particular no que se refere às cÕQtribuições devidas à
Previdência Social[ Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazend~Hpública em geral.
8.1.4. Manter, .durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas 9s condições de habilitação e qualificação .êxigidas na licitação.
8.1.5. Forne.cer com presteza ed,ignidà,.deQ(S) produto(s)/bem(ns) objeto deste Con~rato.
8.1.6. Aceit~r nas mesmas ÇoridjçõesJ_:çpfüratuais, acréscimos ou supressões q~e se fizerem
necessários naJorma estapf:!JeÇjâ(l ·rit;i Aí{f~6$~[§ l 0 da Lei r:ig,fü~66/93, alterada e .con5olidada.
8.1.7. Entregar·no prazom~ximp dê.l.6(gez~,;dias, 9_coq~r qq rec:ebimento da,~respéctiva Ordem
dê-compra, os produtos rêq-uisit~dQs pê!Õ~·s~féi~ c_0'.rni;>.~ten}êi~~êv~ndo os mesmos sªr ~qtregues
na sede da Secretaria/Fl1ndo colTlpeteote, ôu OQ local indicado na antedita Ordem d.e ~(>rnpra,
sendo as despesas com a entrega de sua respori§abiliclade..
.
·:
. - :·' ·_
8.1.8. Trocar, as suas expensas, o(s) produtô(s)/~êrtKQ~) que vier(em) a ser recusadêii(s).Rór
justo motivo, sendo que o ato de recebimento-cnãg,imgortará em 5uaaceitação. •
--..
·· _
8.:t-~~·- ~fetuar_a entreg·a do(s)p[flduto(s)/_gei;9~rj§)J~m transeprté adequado para t~[lto, seíidg~qu~k
os•mesmos gêverão estar todos ein embálqgE!Bstechaclas;'contendo a identificaç~o da 99l~-:q_~--.
inqu'strialização g o pra~9de)~.alic!ade, quandogfofqtcaso.
_-___ ."' _.L•';' -, ,.)i_~- •• - • ·J·, ·
8.1.10. caso a ·confratá'ntei\leJina 9pta,r pqf:êf1t:rega, Pr2gran:i,?daj'9 ~q!Jfratê9~'-~c;!~verá dispor 8e
instalações condizentes e compatíveis pê,r:a ~ê·gLÍardal)~ ªr:rnazE;!nªlll~h~cf·gospfüduté:Js/bens pondô- os a salvo ge possível deterioração.
-·:,- é;if ""<·> )L.· t,; ''·~ ·
·

~~~s~~~intcilig~:!k~~rçõE~P~~º1!LR~TANTE

. r,n ·.

.. .

9~1.1. Exigir o ÍIE(I c~fl1primêr1to·80 -E~ital_.~?âesfo Contratq, bem como zelo nq•forneciJnernto e o
cumprimento dos prazos/
..
- •
- •. . .- .-. .
... - . .
. -_9.L~. Ncftifiçar a CONTRÁTApA 's;obre•quplqlj~rJ~regularidade ("l() fornecimento do(s).prod!Jto(s)
objeto deste Contrato.
·
·-··- __ .
·•. -- · ;-- · ·>- ,
..
:
-·• •·- · - ··"·
9'~f~3. ·Acol'Tlpanhar e fiscalizar. junto_ :a Çonfl"ata:da, àtray~~da Secretaria/Fundo Muniêipal
çontratante, ~~ execµçã9 cl()-Q~jet9 coptrafualf ~':r~ ~· ~.~: -~
F''
.< y: -= · ..~:-'-·
9.1~4..Efetuar os_paganiento§-devidos nascç.c)hdiÇõeê.cestaoêlec:idé!~-Bé~teifistrµmentó1 ~.êm •como
zelar pelO culTlprimenhidétqdasasdáusulas·contrafuais.
•''•
.
e

-

-

-

·. ·· .• · _-· _

"i

e

·"·

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 I do art. 87, da Lei n. 0 8.666/93, poderá ser aplicada
nos seguintes casos:

-"
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Unic:-t#~~~~~ffq.·~q;r~,1~f!(t*i

a) descumprimento das obrigações e resporÍ~~bilii:lades ·~ssumidàs 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 valoL_C.Qfl!Cªti,,ml tQ!al do exercício, por dia de atraso na
prestação dos serviços C>L1indisponibilidâC!e êfomêsmo, ilrfüfad~ra:10%:c!Q.mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, p'õ~,infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas destê:~nciso, aplicada em
dobro na reincidência;
· ·J:
c) de 5% (ciriço por centp} do valor contratual total do exercício, p~la recusa ení''c9rrigir qualquer
serviço rejeitado, caractérlzandossê a·recu~a, caso a correção não ~e efetivar nos~S (cinco) dias
17
que se seguir~m à data da cpmdrircaçãO.tc:Jrrni31 da rejeição;
•
III - suspensãp temporáriá. cf~·· parj:icip~Çãq;~~~m licitaçãp, e-impedimento de cpl1tratar com o
Município de Farias Brito,•ÍJOrprazo•riã9supefJóra 2.Cdois)c'anos; "
./ ... ··•
IV- deelaração de inidoneiciad~.iPi3ra,:liéi{~r:,q~~;ço~Jf~tat''cor11_1 ~-~J\dministr9çãq?Pública;;epguanto
perdL1rarem.os motivqs):!etêf:rilihante5;.àéla pü11lçªº· ou-até -que"•sejá'"prómovida a.. ~ê'aollit,pGão
1
perante a, .autorigade que aplicou a - peíialidaª'j~º·ª~ggis,,.go _ressarcimeQtQ~;-~ À~_minisft~ç~-~.· pef95
prejuíz9s resultélntes e dE;?pois de decorridq ·"'•·· )<l;,iq_a~_.sanção aplicada ·cori1 base 0'}1Q~:!f'11:iso
anterior.
-·
.,"
' .
_. •·-~..· · -·.· ·
..
>S''--i.~·
10.3. f; Prefeitura, Municipal de- farias Britor~r -. )prejuízo déiS sanções aplicáveis)f1.reterá~d~,clito; .0prompverá cobrança judicial ou extrajudidalf;afim de receber multas aplicadas e'iHresguprçl_af?'se .
.
.+. • '"
ys.- .~if -dos danos e-perdas queJiveLsofrido por culpa-dê! empresa Contratada.
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~~'(,~':aA ~~~E!!k~~,~~~~~~~J#~~i1~,,~~~*~WdP~ ~nve~iênciO ·
administrativa ou por infringência de qualquer(das:spnd_ições pacfüâ'âas.,,,;t:t·-,__ ,,::°(".,,- _.. . . .,_ ·· ..
11.2~ 0 não . çumprimento .. das _çli~pg~i<;Ôés ~.especificadas nestês.q~íltra.to irnpliCéU"ª
a.~torn,aticameqte eb~-.qgepr~·de..~ntrato~, ert~ejêf)~Q r~scisão administrativa prevista no ~rt.-i~ âa.
Lei Federal 8.666/93;reconbésidos-desdffjáos direjtos dctAdministração, com relação '.~s::11otmas
contratl:laJs. e as previstas êqitê.t pU>g.egufaÍftento disposfa.wno;;pre~~nte Instrumento.~:~~ -- .. :_ .; ·:
11 ..3. q.·~pr~sente cohtr;ató:A·r~êindív~I__aj_Qdê!,,JrjÇjepe'nd~ht~m·efite~dé-qualquePinterp·ef13§ão
Jucji_cial ou Extrajudicial, nmi'c~sós.qe:t t [-'' ·~.,;~"~~;::i~-·-··,·· ' . - •·. ,··r.é
. . - ~t..;'.: 11~~:i. Omissão de pagamento.pela CQNTBft.TAt-JlE;
..: - ;. ·_ •;.
· ·_. · · _
11.3~2.InaClWnplência de:qualquerde'suas el~u~~fàs porq~alqu~r urriâ dei.~ Pé!fl:es;;"~ •.•. -.
11~3.3. Aqart() em coinl1in é)Cbrdo--Rºr inici~tiva·~-de,±1:1ma êlas- pafit~s, ·rn~c:lié)Áte 13~iso por; êscrito
com 30 (trinta)dias deantêcedêndá, sem ôrlus·par~rambas asºparfe~. . ~,,:- r'i·:·
: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-ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante
Termo Aditivo.

Çloy~fl,:~é·.fyt;q.l'SíicJPAt·

F.AJlíl\S- BRITO

ÇTif1p Eat1µ$.Btifq pqra to."ifg~

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 50 (quinto) dia
útil do mês subsequente ao de sua assinatura.
·
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS.ANEJ!OS
14.1. Integram o presente contrato todas aifpeças que formaram o procedimento licitatório, a
proposta apresentada pela Contratada, _gerri CQ_mo_,gventuais correspondências trocadas entre as
partes, independenternênte de transcrição:·•" ··--···•ir+·-·· - -•·. '"""''·· '".;••.-,.y- •• : ··-··,~-CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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.,c:Orre~ponde à manifestação final, completa e exclusiva de
acordo entre 'elas celebradq.e,· pq~ assil}J"'e'Stªrem de ace>rc!g,, assinam o presente Contrato as
partes e··as testemunhas abai~p fi[frjadas:··~-.<\Í':~ '
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