
1ª Parte: PREÂMBULO 

GOVEKNb 'MO N f C1PÂL 
FAR.í.As: BRITO 
(Ima. failâs Bri~tl:pqrcr toli_i:fs 

EDITAL CONVOCATÓRIO 
Pregão Eletrônico n° 2021.09.21.1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA~ BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel, nº. 87, 
Centro, Farias Brito - Ceará, por intermétjiQjjQ(§!1g,r.cl~oªgo.r(es) ele Despesas, ao final firmado(s), 
torna público, para CQQhe.cimentd1''âo~sw·ffitêrfssa-c:IÔ~s~qt1e;:Jfiôidiaf:Jee:tl:lora~ abaixo indicados será 
realizada licitação na=mó-dalidade PREGÃO na'.-fàrma ELETRÔNICA, do::típh'MENOR PRECO que 
será regido pelo Décreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei Federal ·:n~. 10.520, de 17 de 
Julho de 2002, •.e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21 de Junhóde 1993, o que 
determina a L~i comple111entar nº123/2006, 147/2014 e suas alteragÇ)es e demais··~igências deste 
Edital. A presente licitação será-nosife·:;https:l/bllcompras.com. · -

~-+-,~<,· >/··.:;;i 
-· "=· "L -<~:~," 

2ª Parte: DAS GLÁUSULASEDITAtÍGIAS;;~ ··:· .: 
, __ . ,_;;f:~,-, -~-:n.:_~ - -

--~:-:~>, ~ -~~~'.-~~-= <-~·-·:~, ;_, 

1.0'DO.OBJETO ___ · - - - -· . 
L 1 A presente licitação tem por objeta a aq1:1Jsiçãp,,gE;! eq11ipamentos e materiais destihê:Í~OS ao 
atendimento das necessidades do Fundo Muniê:ipaf'â~~Saude de Farias 'Brito/CE, conforme:-ai:íexds, 
partes integrantes deste edital. ·•• · 

2.0 DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZACÃO. 
2. L O edita! está. di~ponível,gratuitamente nQs-sítios: _ .. _ _ .·_ ..•... -· , 
www. fa riasbrifo.ée~gov:l)r, •WW-w~tce~ce.gov; br/ licitacoes :ei-https:]tblléompras.com. 

~~~~: ~j~~l~~~:;a~~~~~~() no>êndereçô'elefrô_-•_ n_ 1t(>: 'if"' c.;;J; . , . •;:;::: ,,: ~ 
_ h'fi/vh~:~;~~ 

3.0. DAS DATAS E HORÁRIOS DO c~:RtAME~~~~; 1':' >·iiit:~_ ; '·\:.;;, 

3. 1. INÍCIO DO ACÕLHIMENTO p.l\S PROPOS1"'.ÂS:·23(1e-Setembro de 2021, ã~J:7h. 
3.2. DATA DE ABERTURAj)ASPRQPQSTAS:J)S de Ql!tu~ro de 2021, às 9h. -·---
3.3. INÍÇIO DA SESSÃQDE D~$PU~J\oE PR,t=ÇOS: o~::deQ~tubrq1~e 20~J;:às 10h~' -_ .. ,r -
3A .. REFERÊNCIA DE TEf".1PO::Paf-astqdas:~élS. refe,r;~ncias·0 de _ tempó"cutiliiadas pelo;:êistemir'será 
observado o horário de Brasília/Dff -· . -- . ;-::.~ - · - -- .- --__ ~· - '· ·-
3.5i'Na'hipótese de não haiJêr exj;>ecHent~i(Íu ecorr~ndo .quqlq~e[;f~t9 fuperveniente Cl,U~;-impeça a 
realização·dàcertarpe··nadata prêvista, a:sessãàsE?t:á •rerm1rc:~da,-pcira no míoinio. 488.:â.~c.ontar da 
respectivá.clata. ·- - -· - • ,~ - ' ·~· - -·· - ··· ~5f · - _,.. - ··· 
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 ORCAMENTÁRIOS 
5. 1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constantes/ 
no quadro abaixo: 
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Orgão Unid. Ore;. Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Elemento de Despesa 
03 01 10.122.0030.2.037.0000 3.3.90.30.00/4.4.90.52.00 2111000000 
03 01 10.302.0032.2.046.0000 3 .3. 90.30.00/4.4. 90.52.00 2212000000 

6.0 DA PARTICIPACÃO. DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃO 
6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema BLL 
(Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil) no site https:l/bllcompras.com. 
6.1.1. As regras para credenciamerto<§§.tªrêíg~disponíy§i§.n().sítio eletrônico constante no subitem 
2.2. deste edital. ·-·~ .- -. ---· · - -
6.1.2. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (bllcoQ1pras.com) poderá 
ser esclarecida q}ravés de uma empresa associada ou pelo telefone (41) 30~?-4600, ou ainda 
através da Bolsa de Licitações do Brasil, pelo e-mail: contato@bllcompras.org~br. 
6.2. Poderão-. participar desta licitªçêío empresas sob a denominaÇãp de sociedad§s empresárias 
(sociedades em nome coletivo, •:em comé:!pdita simples, em comaíldita por ações, anônima e 
limitada) e de sociedades simples, jassociáções, fundações e s.ociedades cooperativas regularmente 
estabelecidas neste País, cadastradosoü não nQ Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal 
de Farias Brito, e que satisfaçam a·.t:qclas asÇ9pc;liçõesçla legislaçª9;em vigor e deste epital. 
6.3. A licitante qµe partic:ip,ar ;elesta licitaÇêíô::~1com_ suas condlÇões de. habiJitação vincµl~das ao 
docume,ntô CertificadodéRêgisfrq;ç:aaâstl-al;r~ô6flga-se, após-a emfss'§o do CRG} a declarã·r'sob;as 
penalidades da lei, a superveniência de fato imQ§ditJyo~:c;l§;§_ua habilitaç~o. -.- · . -....... . . 
6.4. Poderá participar desta licitação toda e.~q&~lqyerpessoa jurídica idônea cuja nature;z:a seja· 
compatível com o objeto licitàdo. - ·_ • _· - .- - - :" ... - -
6.5. Será garan~Jclo aos licitantes enquadragos como microempresas, empresas de"jpequen9. pb[te .. 
e as cooperafivas, que seenquadrem nos termosdo art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2QQ7, como 
critério de desemP,cite, preferênçia. de contra,tâÇão, o previsto na ... Lei C<?,rT1Plê(llet1far··n° 123/20Q6~ 
em seu Capítulo V~ DO ACESSO AOS MERç:ADQSf.DA?AQl.JISIÇOEs;Rll!§.1.tICAS. ••• 
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas ele ·pequerio pqrte'.deverão declé)rar_; no Sistema 
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil) -no site https:Nbllc:ompras.cànú .. o exercício da _ 
preferência prevista na Lei Complementarnº J23/2006. ·· · < -> .· -

6.7. Aparticipaçêíoimplica a aceitação iritegraLctºs:t~rmos deste edital. ·-• 
6. 7; l: É vedada a partic:ipação clê-~essoa fÍ?ic~1cé,jurídJcé:I rios seguintes casos: 
6.7.2. Sob a forrna de cónsórdc),;qualquer:que seja sua.constituição; . _. 
6.7.3. Que-tenham en1çomumu_m~.ou.mais.~ócios cqtist~s:e/9Upreli?gstos çpmprocur~-ção; -
6, 7.4. Que estejam em !êstaclcúde Jnsol~ênçia, 9i,~ilr. ~B~- proce~$9. de falência;·::;,çorn:ordata, 
recljperação judicial ou extrajudicial; dissoluÇ~b~~fu5-ã.o, cisãot incorporação e liquidaçêío; 
6. 7.5. Impedidas de licitar e contratar com a Ac:IJ11fnistração;_ . . . . . .. · .. ··-· . 
6;7.6. Suspensas temporciriament_e de Ri:Jrtici)J~i:::~de licitaçãR e. irnpedidê;J§,de .contratar com a 
Adíllinistraç~O; . .. _ · . . · H .· .• . ~ . - .. . - • . . < .. _ . -
6.7.7. Declaradas inidôneas pela Adminisfraçãó Pública, ehquanfü>perdurarem 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 social não inclua o objeto desta licitação. 
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7.0. DA FORMA DE APRESENTACÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS .E 
HABILITACÃO. 1 

7.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Sistema da Bolsa de 
Licitações do Brasil, no sítio eletrônico https: //bllcompras.com, os documentos de habilitaç~o 
exigidos neste Edital. Com relação à proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada ~a 
plataforma, com a descrição do objeto ofertado e seus respectivos preços, até a data e o horário 
estabeleci~os p~~a ~bert.ura. .da sessão púb!i.~a,~ nã~.sendo necessário.º .. envio da proposta inicial

1 

1 
como arqurvo d1g1tallzadq em anexo. ·· •·· ···• - ·•·· •- -··• .. _ 
7.1.1. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a "Descrição Detalhada do 

1 

Objeto Ofertado", devendo constar os dados necessários ao exame de; adequabilidade da 
proposta com o objeto licitado. .. ·.••• 1 

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por .meio de chave de açesso e senha, obtidas junto à Bolsa de Licitações do Bra~il 
(https://bllcompras.com), ·.· . . ... ·-·· ._ . ·· 1 

7.3. Os licitarites enquag.rados conic1 ME 1g1:1 EPP dev~.~êo encaminhar a documentação qe 

hab. iliJaç·· ... ····ã· º .. , aind?··.·. ~u. e .haj·a,· .. ·.·.ªlg··.u····.··m···.·•.ªte···.·s·.···t···J· ..• -... ··1 .. çq.-.~.-.·.º.-. :f·· •.. ·.9.·.e_ .. ·.·.··-... ·r·e·.g·.··.~ •. l.ari.d~ ..... d··· .. ·.r •• ·.~.J.J·s···.·.· .. ·.c.•.·.ª.·_;·l .•. •. ou tr.ab.alhi.·s ...... ta~ no·s· te. r.mo. ·.·s· .1. _º Art. 43r§ 1°, da te1 Compte,rnentarn?J23/2.0.Q,§:; ·-- _ ; .. ' ... :·; ... · -
7 A No·carnpo "Ioformações•adiç:ionais":itC:l~yerMezonstarnecessar:iamente o· seguinte: . · • · ·.:···. 
a) Indicâção do lote e espeC:ifi.ca<;ão dó''o5jétó·ucWacio C:om todos seus itens;·: de acordo·icorri o 
disposto no ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCMf.9esfüEclitªI, devendo.ser.indicada a maica~e/qu 
fabricante do produto; g·c · ·· -- · :~' · · ·· ··· · ·· 1 

b).P~eço glob~J. do lote cotado em algari:mo~;1"·t~,. . . . e • - L 
c)Prazo de vplldade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias; ... -. .·• . .· i·:. 
75. O licitanted_ever~jnfqrrnar a con~ição d~ miçrçiemp~esa (ME) ou empre~tL9~ p,equepo po~E: ·. 
(EPP) que faz JUS ao . trat9rnen!o 91fE!rnnç!ª9º cl9 te1 Comple['l"len.§rc:.·IJ~J12~~. çl_e 2006, gu 
cooperativa de que trata o aitigol3~ da.Cei.nº 11~4881de,4Q(!),'l, no·ató.do·~eoç:amil"lhamento da : .. · : : ... . : •.· : • : .. · :•:' .• : - : : ... »·•·..:-- •. ·• • . ··: . ·>:;·•·:··"·•:'. : i· 
proposta e: da documentação de habilitação,,~ por:;: interrrí~qi!),:;r~çJe· funçfc:)oªIJ.clê!de dispon,íy~L no : 
sistema eletrônico no site https://bllcompras.cont . <"'T e!· •''''''' I \·'. ! 
7.6.-.·Incumbiré·'·ao licitante acompanhar.as'.operaÇões· no sistema eletrônico:·púrante é!· sessão 
pública do Pregão, ficando responsáxel ,pélq.ôr:ius· dec:qrrente da perda dé neggcios, dicint~, tja 
inoqservância ae quaisquer .men?:agéns Elh1itiâas pejo sistema ou da desconexão d_a•·parte do 
próprio li~i~ante. . ·. ~ . . . . . · . - . . ·. _ . . .. .. . .... ~ .. · j 
7. 7. Os licitantes poderao retirar ou subst1tu1r as propostas: e os cl.ocumentos de hab1htaçao, p<Dr 
eles apse$ent~dos, até a abertu,r~ aa se~são·é~elica. , · .. E _- .... -.··· -• • ~ _ • •• 1 

7:8. Nao sera estabelecida n~ssa etapa do•·certanie, ordem de class1f1caçao entre as·ernpostas 
apresentadas, o ,que. somente ocorrerá.após, a reajj~ação d_os i:!rocedimeotos de .ni;:gociação e 
julgami=Qto c:la$.propostas/ · ··. · ·. -. ·· · · .,. _- : · · - · · ._ .-· · ··· 

7.9. Será\/edada aidêntifiêaçê,o doi_liê:itante. •• •:· ·· _ •. . ._ · • 
7.10. Os documentos Cjúe compõem a proposta e a habilitação do licitánte 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 o

1

1u 
indiretamente no fornecimento dos bens/prestação de serviços. 
7.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusi~a 
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 Licitaé.;:ões e Leilões · do Brasil), no sítio eletrônido 
https://bllcompras.com, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão públicb, 
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 prop9stê!s, . o(a}· pregoeifõ(af 'fâ'ra•·c·asi·•·cie\lidê!S • y~rificações, avaliando a 
aceitabilidade das rpeslllâs: Caso ocorra alguma desclassificação, ·aevérá:.ser fundamentada e 
registrada no sist~rná, com acompanhamento em tempo real por todos os partjçipantes. 
8.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimai~. em seus valores 
globais e unitários, inclusive em propostas de adequação, quando for.o caso. ·· 
8.3. O sistema ordenará automaticame,ote as propostas classific13das pelo(a) pregoeiro(a) e 
somente estas participarão da etapa de lanée~. · 
8.4. Na elaboração da proposta,{ d preço C:ótâclo poderá ul!rapassar o limite ,máximo discrimina90 
no Anexo I - TERMO DE REFEREN9A ~re~epte no~ autos d? pr~cesso ~~ ep1g~a~e; entretanto, ~a 
fase de lances, ? l~nce final devera. 13t111g1r prf:!ç9 1,~9131 ou 1~fen9J'. ao limite ~~x.1mo c9.n:ta.nte ~~ 
Termo de. Referencia, caso o lote cotado ê.E:?Jê!:.C:()rnposto de 1tens,.o preço urntcino dq item deverra 
ser igual ()U infe~ior àqúele ·limite~ Casôn,ão sej~~ rêafizada a fas_e de lan~es, ?'licita~te;~~es~t9u 
na proposta escrita o menor preço devera redyt1-!9 -a~~m valor igual ou mfenor•130 hm1te maxm10 

~~5~~=~~~0d~~J=~~ff c~~a~e:~r;~()c~~stas queJ~~i0•1{~::~;~ •·f· .·. ·. . . . . ... J . 
8.5.1 - Forem elaboradas em desacordo comrostermos deste Edital e de seus anexos; qyeJoreljll 
omissas, vagas ou qye apresentarem irregularic:l~cles insanáveis ou defeitos capazes ''de dificultaria 
julgamento; que se Oponham a qualquer di~posit!vo legal vig~r;i.te; morménte.n9··qye tange aos 
aspectos tributários; ou que contenha .prei;os excessjyos-ou•mànifest~m1entE:;?drr~xequ(veis, preçds 

.. · .. ,.. .• ·~-······· ... •·.· .. ···············:···· . ····.· .. é l· 
unitários· simbólicos, preços irrisórios óu com~'.valor zero e.êiridâ}'.p~~ç9.~;QL!Jl'.aí:ltageJlls bé;J,!?E:?ªdê!S 
nas ofertas·da.s;qemais licitantes; ou que! ccfü:t:_.nfi9 i~~ptificaçãó do~liê:ifán~ê~ ; .• ~-' ;: ·' ~ · 1 .. : 
8.5.2 '.'. Que apos a ·fé!$~ de. lances ou negociaçao; quando houver, permélhec~rnQi~Çorp seus preÇ~? .. 
unitários_e tot~I d?s .. it:ep: .sJJ,p~rior~s éJ9~=Bre~P5,D.8:~oex6 r (Termo de Referênti~) .. ;' . " •. !2 

8.6. O sistema 'd1spgrnb1l1~ara''CéJ!'T:IRº propno para, trqça. de mensagens entre=o Prego~1ro e º.j.s 
licitantes. ' . ; , .. · . . 

9.0. DA ETAPA DE LANCES 
9.1 .• Q(A) pregoeiro( a) dará .. irifc:io• à etapa comp~~itjva 'nó horário previsto 
quando, então, os licitantes poderão . encaminhar . lances que deverªº 
exclusivamente por méio do si.stema eletrônico. · · · · ..... 

. r 

no sub!!~m ,3.~, 
ser apresentados 

9.2. Para efeifo de lances; serií corisiderado ovalor1 .. global do lote\> . . 
9.2.1. Na fase de lances, o lance. final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máxim

1
0 

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 d

1
e 

lances, o licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual olu 
inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência. 
9.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lanae 
registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitant~. 
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) ner

1 

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-. re·-.cepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(al

1

), 

quando possível, sem prejuízos dos atos realizados. -
9.4.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por um temRO 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e rei_niciada somente decorridas 24 

,. ~ - - - __ o__-co_ -- - - 1 

(vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no s(tio eletrônico utilizado 
para a divulgação. \.. 1 

9.4.2. Caberá aq.licitante a responsabilidade por qualquer ônus decorrente da••perda de negócjo 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo~?istema ou dakdesconexão da 
parte do pró~rio li~itante. _ :\ . _ - __ , -·- - ·. ·• 1 

9.5. o modo _de disputa adotadq. Pi3ra.~ste çertame sera o "Aberto e Fechado", nos .. termos do Af. 
31, inciso II c/~ ~~· 33, d?_.pecret() FedE:rB!.J"l~~10.~24/~0~~!•;8R;5c~rvado 3s seguinte_s_termos_: 
9.5.1. A etapa 1rnc1al de envio âe. l(lnces d~$ta sessao pubhça t~r.a:duraçao de 15 (quinze) minutos. 

- • - -_ - j -- ·::·e;·--- ·- ---· >·--'--.: - - •.. ·- --- - . -- 1 

9.5.2. Encerrado- o prazo preyisto:no iteill;;a_çima, o sistema, .~n.c:~f11inhará o aviso de-fechamento 
iminente dos lances e, .-. trallsco'rrid_o _ o'dpeífodo de ate ia·; (dez) -minutos, aleatoriarn~ni~ 
_determinado, a r~cepçãb âe lanC:~s será'a'utomati7a_men~te encerrad_a. . _ , - -.--. _ _ j 
9.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente deterrn~Q.c;t<;lq,_conforme item acima (ate 10 minutos~, íº 
sistema abrirá a oportunidade para que o autor:ctà~ofér(a de valor mais baixo e os autor~$ dás 
ofertas com valores ate 10% (dez por c~nto) St.JP~fiores' àquela ·possam ofertar ll[ll lance final le 
fechado em ate 5 (cinco) minutos, que serásjgiloso ate o encerramento deste prazd. ____ - 1 
9.5A. Na ausência de, no rnínimo, 3 (três) '9,fE:J!Cls nas condições de que_!~~~st() item 9.!).3í qs 
autores dos melhàres. lanc~ suosE:q1:1en~es1 ·nª :2rf!E:m de classificélção;<9tê:.(:>.:[lí~ximo de 3 (trêsD, 

_ ~~~:;;aºm~~~~e~~t~~r~~~~e• finql11·?•ffetti~dE ~~i--;~~~e -·~i(cin~~J OJi~~~:S,~~~~i~ts~rá•··-.si~ ileso a_te .lº.··-

9. 5. 5. Encerrados os prazos estabelecidos rios-itens anteriores; o sisteríiaXord~J'là\] 9s lances eÍ[Tl 

ordem cresct~te. _de vantajosidade. _ _ .. - __ _ __ . - ). -•-··----••···--- - L 
9.5~6. Na ausenc1a (je)i3nce final e.fE:chadoclass1f1c:aôo nos termos dos itens 9:5,:3,:e 9.5.4,_:_haveria 
o_•reihício da etapa fech;ada par~;g~e os deh]ais Hcitàntés/~~te o máximo de 3 (três), na órçlern,1,,de 
classificaçãp, possam ofertaf:l1rr!lance fi119L~ fechado-~ms§t~:;.Q(ç_inco) minutos, que :s~r~ sigjló~o 
ate o e[Jcerr.a~ento dest~'.prazo/ o~s~P/ad919R~s-~sta·etàpaLqcdisgostq1 ~0 Item edital~ci()9,,s;-s,. J 
9.5.7. Na h1potese de nao -haver [1c1ta[Jt~ cla.?Slf!c~,gp na etppa_de. lance fechado qlle atenda, as 
exigências para habilitaçãq, o Pregoêir,9 ·- poderá'1>~ªJ.D<;iliado - pela J:quipe de Apoioy tj1~qi,9ílte 
justifiççi~iva; •~9mitir_o reig,ício da etªRê!-cfe~badá;:~?~~{~rrr1}~: eêtipl{t~~âspp_iterrL-9,,5 .. Ç~~ ;?_·t·· 1 

9.6;,,l\pos a etapa de erw10 d~:Jpnc,e~1 o s1s}~ma1âen~1fiea,ra;'em co~Y;[lê! i:>r9gna,, as m1er9,~rp~res.~s 
e empresas de pequeno PPrte~part1ppantes1 procedendo a comp9fêjÇao com0s:>t.siJores·da pnme1~a 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais Classificadas1 para o fim d

1
e 

aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/20061 regulamentada pello 
Decreto nº 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 lanqe 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada, no caso desta não estar enquadrada 
como ME ou EPP. 1 

9.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma últim
1
a 

oferta para desempate1 obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no pra de 
l 
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~~ti~'.!!~~ 
até 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. . . :(; · · · · · · j 

9.9. Caso a microempresa ou empresa de pe,queno. porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão. convocàdas as demais licitantes (ME ou EPP) que Se 

1 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício 
do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 1 

9.10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
, •""'·""·'·.--':.~=- -~=;--==- ·-=-~.:.e'"'"~-···-··'· . .. 1 

pequeno porte que se encontrem :nos inter\lafos"'estabeleeidos nosiit§!ns anteriores, será realizado 
sorteio entre elas Pêlra·qúé'se identifique aquela que primeiro poderá-aprés·eotar melhor oferta. 1 

9.11. A ordem de ªpresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como.,,µm dos critérios qe 
classificação, de.maneira que só poderá haver empate entre propostas iguafs1{não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa--~gerto e fechado. 
9.12. O sisterri'a informará a proposta de.menor preço ao encerrar a rase de disputêl'''.'-

= ;,: •• ,__ -_ ••• ,,,,,,,, -

- ;: , C'~-

10. 0 DO LICITANTE ARREMATANTE--E:~l)Ã:NEGOCIACÃO DA PROPOSTA 
10.1. _Encerradaª. etapa::: de ~e~vl(>?ae'.ifaijÇ§s d~- se~~~c:> pública, o(a) Pr~goeiro(a) deveriá 
encaminhar, pelo· sistema. eletrornco, coritrap~gposta-ªp hçita_riteiql)e tenha apr~sentado, o melh0r 

. - .. -- . . -- ·- - ... - . -- . • - ' - ---·;·-· -- --- ---- --- --- - -- - - t' - 1 

preço, para que seja obtida melhor propg~tq,~yedaqa __ a __ riegociação--em--condições difereAtes ,dqs 
previstas no Edital. - - · e. -· ---- . _ - : é ; - J 
10.2. A negociação será realizada por meio do~isfeh;lit1g•ppderá ser acompanliada pelqs~çlemais 
licitantes. - . -- ----,'"- ' ,; - __ -.•- · . ·---- - ·-7 · - [ 
10.3.,Encerra~a a etapa de negociação, p(êj)~~·Br~ggeiro(a) e)(alliinará a proposta·classifiéad~_:·-~-lj)l 
prjmeiro lugar quanto à adequação ao objetq;~:à~§bmpatil?,ilidade do preço em relaç_~o ao :rnáxi_m'c:h 
estipÚlaçlp para contrç;fü1ção_119 edital e seus:~~Q~~Q_s1 observado o disposto ng_pçir_ágr,afo-~gj1[êq·;d'.o' 
art: 7° e n? § ?º~ do~~ft;·'-~6-Bo;.De,cret() nº:'.:10:024/2019 ~}~rifi.cará~-~ .hagili~~~º·'·do licitantf í 
conforme d1spos1çoes do edital. . _ _ __ - - _ __ __ _. . •.•.. _ , - . , 
10.4~A partir da sua convocação, o arremáfant~:deverãen~ê!Í!Jnoar_;nci;.Q'tazôde ?r (guas}hora~,. 

_ através de· e-mail Clicitacao@fariasbrit()~Ce;pov.IJr) a propb'stâ:q~ preÇg~.·.~,,~~;s§'f necess_ári~, , 
_._docume~ta5§0-:çon.ip1~m~Jl!f!r,. devendo..~.f:>~ôp~~~~}.estâr: adequada ao -últirpgyJàtjC'ê oferta?.e .. 2ê1r:>.~f' 
a negoc1açao refencla'no 1tem-l,Qf~~Tdeste.ei:@:1I~:~ . _ --- • ... ''1~'- ,,,.. .. . j. 
10.4:L o não c~mp~Li]~rite>_g~~t~~~rég~:~~?propó~te-~~ip~l.L dentr~ _do prazo ~~cima E3St~R,eJ~Gi~10· 
(duas . horas), acarretar9 ,gesclas~1f1~eçao/"sendo c_9nv9~c;lg~7F-tJ1c1tante $!Jbsequel'ltE31 :~e,:ªss11[1 
sucéssivamente, observªc1ª~ª::1.Pr9ein_dê;classificaç~o; · _-. e 7''11::61'.'i~·:h> . _-·· :. > - ~ -. 1,·1 
lQ.4.2. ~ não ap~esentação do$.,clo-cumeotq;s :arp~R.ilita~ã,~::~xigidos ríêst~ edital, :{<;Ç!~~.i]l~~e~~e 
por me,19 do Sistema BLL·· (Bolsa d.e?. L1c1ta_çQeS> e Le1Io~::; .do Brasil), no s1t10· ele,trqn1co 

--·-- • . --· - - ; -- - ... - - - _. - • _- --_ ,.__ - ··- . • - • ··-······· _- 1 

https: { /~llcomprél~·~º~'~ª~é-a da~~,~e, ~o~~ri.~:testél~~lêSicl.f;>s,.~para ab~t1~&.ê.~ªª se~?ão;88bliq, 
acarretaré3 - na 1né3b1htaçao/de,sclass1f1caçao · --q:q:L:·: proponente;:__ ~endo <:q;i(lv()cado o'. · licitante 
subsequente, e assim isucessivamente, obserilada a ordem de classificaç~q~ ;• -- -

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 a

1

o 
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 n:a 
documentação de habilitação, em linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras op 
entrelinhas, com as especificações técnicas, quantitativos, devendo ser indicada a marca e/ou 
fabricante do produto e demais informações 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 

11.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua 

~~~~~·licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao determinadJ 
no edital. . 1 

11.4. Na cotação do preço u~~tário, ~~().ser~~ a~.rr!l~!9,<?,,.()~.~r~ci()nam~nto do centavo.. . 
11.5. Nos preços propo5tos3ª''°estarao·mdu!t!asc11as~espesas~refer~~ntes a. frete, tributos e demais 
ônus atinentes à entrega'êlo objeto. ' ' . . - . --- - . 11 

11.6. No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objeto.,,da licitação através 
de empregados, a mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertipentes ao regini~ 
das cooperati~as, devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributaria e sujeitar-~~ 
ao mesmo regime de qualquer outro ager;ite econômico. · 
11.7. Após a apresentação da<pt~q~sfa.nãócaberá desistência. 

·- --~=~'. ';,, ''-:' ~ '" -
12.0 DA HABILITACÃO- -··· ,.·. -_ '' ..... 
12.1. OS .DOCUMENTOS --DE ·;HÂ~J:t;ti-,AÇÃOcDEYERÃÓ·tSER APRESENliADOS D~ 
SEGUIN'FE FOR~A: - : :~:·?;t;,i,: ~-F - ·.-_· ·e° ·e" ' ' - e . . ·;;. ·~,!, •: l 
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF; - 1 
b) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, s~rflouver; _ 1 

c) Prova de regularidade fiscal junto à FazendáMüníc:ipalde seu d9midlio; _ l:_ 1,

1 
d) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; _ . 
e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribl..lições federais; 1 i 
f) Certidão Negativa qepébitos quanto à Dívidêi:!\tivt:i da União; _ 1 1 

g}Prova'deregular~daq,E3~~cal ~un~oà.~eQ,~rldad~S§cial .CINSS) :-;;~SN.D;;. ; . ...... j I 
h) Pr9va deregulandade fiscal 3untoao-FyndodeGarant1ampr::3'".ernPPQe~Serv1ço (FGT$); -1 
~) certiâão ;N~ga~iva de Débitos Tra6alhista$i~-~(r!~!i9~.;J~elo .. rr!~HDª!;.~1.füerlê>r:acrn~R~lh? - T~!; -... 1-
J) .Ato const1tut1vo, estatuto ou contratqcsoc1aL: ern vigor, dev1damentereg1_5~çago na•<Jun~ -·· -

;z~.:~·~. ~t;~~~~~~~~;~J=~~d:~:~i~:n~~~·.1~ç~~d~~~~~~~~~rnr:;!i~,:~~ ·qi.p ·~~· 
k) Registro comeJcial, no<çaso de empreSél: ipdividual, cleyi9amente registrado na-Junta Come~cJaf · 

~ª1ri~~~~~~.-.~~it:;t~ónstifbti~~'·••··o()l. e.aso d. e.socie~a~es c .. ivi~,-.·~seftlpanh,g.çlas de prova __ pe ~i r;êÍof~1 em exern1c10; --. · r - .· .. · :\; - -.. --_ . _ -. __ :- - _ 1 

m) . Decreto de autorização, .em~ se tratanâo de empr€)$a .ou.:.sociedade egtrang~ira . err 

~~~~~;~:~~~~~:i·~~.~~~~~t~~~o !~~fto~ta~~ ~fº,,r~nfi~n?~•~)~;~Pz~1Q9.pe1&iórgiº 
n) Cert1dao Negat1va·c:f~ Falegc1a"9µ Concorda@, expedida pel();,q1strrbu1dor .. g_a,;0$ede da pessola 
jurídica; 
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 la 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado; 11 

o.1) No caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá serl 
apresentado com firma devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhado d1lel 
documento de identidade do signatário para confrontação da assinatura; 
p) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregad9si 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores d líll 
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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. 7° da Constituição Federal; 11 

q) Declaração emitida pela licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação. , ~ i;:y ,,.. ·. 1 

12.2. Os Documentos que não tiverem pràiC:j' de validade declarado no próprio documento, da 
mesma forma que não conste previsão em íegislaGãd específica, deverão ter sido emitidos há, n1d 
;!~~mi~d;~r~i~~~~~~Õ~~tr'~~~~i~~~t!~:':~~::;:~~:~a d~lj~~~~, ou, se emitid:s pt1 
12.2.1. Ficam excly1dos da validade de 90 (noyenta) dias os atestados tecnico~e comprovaçoes de 
inscrições. · -,: .. 

13.0 OUTRAS DISPOSICÕES .• , . n • , •·· •.. 

13.1. Havendo restrição quantõ à"~r,.~~g1;1Ja.ridage fiscal e trabalhista di:l microempresa, da empresa 

~~-g~~;'i~nõ~~~!~ 0a~s~;i~Y6'JJ~~f1~i~i~(ç~~:~;·d~$Ji~~9~~~~~~ ~';; ~~~~~~~·,~~e~~ 
pre,9oe1rp( a), para: a·. r. e .. ~u·l·ª··.·r···1Z.f!;Çêp···.P.· .. ·º.c.·(.··s ... ) .. ~·.Ô .. ·HÇ. ~J)l~. Q. t .. º.·.·.(~) ... ; .• ;pog~rypo.tal prazo ser pforroga···d· º.·.· ... ·.·po• r •···1··.g.u.all penod()t.conforme d1spoe a Le1.Cornpl~rnentar,.ci:'t~é12~1goo,6. ·. · · ··. .· . ·> ,< 1 
~3.2y f. ,não compr~va~ã() ''fü1 ~eg_ularicfade· fis~a!" etr~B~lhi:~' até º, fi~éJI ,9o 1;trazo estabeleçicl9,

1 1mphca~a na decadenc1a ?~ d1re1to, sem pr~i,~12=? ,d8;s·~~él.j1ÇOes cab1~~1s, Nsendo facultaâo ao(9)1 
pregoeiro( a) convocar os licitantes remanesc:g~es; por or~em de class1f1caçao. ·· .•.... 1 l 
14.0DOS CRITÉRIOS DE JUlGAMENTO··:>:· .- _ .lí 
14.1. Para jUlgamen~Q Pé3!iJ>ropostas será ?s!J~t~pq o critério de MENOR; ~!!,~~p;~observado,h; · 

· • ~~~~%::l~ª;E~~~!:;~~i~Vi~Rtf~;~º~sii[lf l%r~Jf ;:~ ~~~-~~?:~J; 
14.1.1. A disputa sera realizada por lote, s~ndo os·preços reg1straâOS"~íl1;~~é:I;. ··-.·-. ;• .'T ' - r' 
14.12; A proposta•final para o lote nãO pódérá. êOfüer'item com valor superior ao f:;!Stimado pelµ! 
~~mi.nistração, sob;p§~~§edêsC[é35:5:,!ficaçãó;~t!li:LE!p~n8=~füemente do valor tota1:d0Jote, d~y~ng?f/. ~· _ 

· ~~l!::i=;~~J.~!~~~~~~~~&~~!f (~;~;~irfé~~!iz~;~~f~~~~ ~~.~~~~~~~· 
~*~-::t~~~~;;~~~~~~~~~~:~~~:;I~!,~~~:,;:::u::i:au~::~,=~:~gi!~ 
ex1g§nc_ip~. h?Qtl1tat?nci~, o(~ t. p~e~9e1ro(a )~. e~~111man:h' a pro~ostA~·.~ug~!TB~711~e,, .. 5r,:r1~;~ndo s~p 
compat101hdade _e- ª' hélQllJtaçaQ ..•. do part1c1pante, na ord§DT de·:·cla~s1fiçêlçaor· e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a esté edital. ..:.,ur - 1 

14.1.5. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, § 
2º, da Lei Complementar nº 123/2006, no dia e hora designados pelo(a) pregoeiro(a), ser~ 
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 db. 
preferência. 

15. DA DESCLASSIFICACÃO DE PROPOSTAS: 
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15.1. As propostas serão desclassificadas quando apresentadas em condições ilegais, com 
omissões, ou conflitos com as exigências deste edital. 1 11 

15.1.1. Com preços superiores dos ITENS/LOTES aos constantes no Termo de Referência

1

. no 
processo em epígrafe, após a fase de lances ou comprovadamente inexequíveis. 1 

15.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 
1 

- , 1 

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO 
16.1. Os pedidos de esçlªtE:C:!mentos1refefêntês4'ãõâ:pfüêesso~licitat6ri9,,5t~Yerão ser enviados a?C~) 
pregoeiro(a), até ~;;(três) dias úteis anteriores à data fixada para ·ab~rtura das propo~asJ 
e~clusivamente .por~meio ~letrônico, no endereço licitac~o~fa.riasbrito.ce.a~y.br, informando ld 
numero deste pregao no sistema do bllcompras.com e o orgao interessado. ·· 1 1 

16.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPD) 
Razão Social .e nome do ·representante que pediu esclarecimentos, -se pessoa jurídlca e CPF paJ

1

a 
pessoa física)'e di~ponibilizar~s'jhfq~maÇõe5.gara contato e.endereço comp~eto, telef§n~ e e-m~il)i.1 
~6.3 .. O.s esc .. l.ar~c .. 1mento~ .. 7e······r•a·;,º.'P .. restqd···.º .. : .. S

1

].J.~J·p···.-•. ·.(.a) .P ... r .. eg~ .. e._.trB,.-.C ... ª~''.por escnto, po. r,.rne10 de e-rm
1

. a1I aquel.e~ 9ue·en~1ara~ s~hc1:taç()eSí·no-préJ~9.~,~~~ (do,~) d1~.~;;LJf~1s .• _ < 11 

16.4. Ate 3 (tres). dias L1tfü~;ante.s:.dª•c!ata,,;f1)(aÇla ·pc:ira aoerturfü2das propostc:is~ qualql)ef pessoa 
p~deráJmpl)gnar~o present~~~aitâl,_mediªbt§i'.Re-tiÇ~9•·por.escrifo;p0r-meio;eletrônico,"ªtíà\,~~·cia 
platàformà nô site; https:Ubllcompras.ê:om~ ·ou pefo e-mail licitacao@fariasbrito.é:e~gov~l)r:f 
16.5. Acolhida a petição contra o ato convocatórioi:2rd~çisão: será comµnicàCfa a6s intere~sad0$,; ! 
16.6. As respo~tas aos pedidos de impugnaç~~~~~}~§'.~laf~cimentos.aderem a ess~ Edital tal .como 
se dele fizessem parte; vinculançlo a Administrâçãc:f 1~fôs licitantes:· -•.... -.-. · -_- l l 1 

16 .. 7~ Qualquer modificação no Edital exige djvuig~·Gão pelo.mesmo instrumento de publicªç~oíert 
,, "'- /· . __ . -- , - ·""'' '"'_····\·'--·''"":·'f" .,,.i-_.,,,.\ 

_que se deu,; o t~xto qrigi119J, reabrindo-se,;'º"' préj~O inicialmente estabele,çidg, exceto quandcp~ - . 

·· in~~~~~6i~~~~~;;~~·~~~~Í~~~ã,rnfü~~.~~~~{sê!f ~~~~&~s~;;~t~ifil.~~;~~~.!~9~g;~W;g.sQbscritas P~~' 
representante nao habilitado legalmente, exç~~~:ê~ct[i3tar;,de'll1;l~~nê~í1le!:efâem~ptjl:5l1ca,.· ." -.- , ['! · 
lfü9. A impu~nação não. po~sui ,ef~ito.~.~sp~n-~i\(o:e caberá i:f~(à)~:pt;êgo§iro(~)~~9eqJdir .• ~o.er~ ~a; •. 
mesma no p~azo c:I~ f ~901s)~1as ute1s, cont~po;p~~â~ta c:I~ recebimento desta;. ; . -·· . - ~- 1 r 1 

16.10. Acolhida a 1m. pL1gn·.· .... i3tªº. :entra º. :9·1.~Jl,:s:.r~ d.e· s1g. nada nova data para a reali~a.çao.1 dfq 
c:ertame, exceto se a alteraçao nao afetar aJormulaçao das propostas. - ! · 

- .... _-. ..· .... ·... - . -_ . ... - - ! : 
17.DOS RECURSOSADMINIST~l'IVOS -...... ·-.......... :,;;,· · .. _ ... - l í 
17.~. Deéla·rado o vencedor, qu~lq~e~ !it!Jª~=te'pqg~.~~ .n:ia~!fe~tEr, ~e form~ motivad~[:a;l,qten~ãp 
de mternor recurso, em carnpo propnodq s1stema,quand0Jhe,sf?ra .c:pnced1do o prazo de.~:(tires)I 
dias·. pá'ra ·àpf~~e9~çãq ~dé!s' ra?õ~s por;.~~c:ritorPº!::.PJeig~let~ôn_icd, a;ravés:9~::81a~af9rrl1a.:f1:ç, ~i~el 
~~ps:/ / bllc()~P~~s.co111 1 • 9u .. Pelo e"n;~1l.I: l 1c~!acao@fa~r1a._s?r•te>.·.~~:B~Y 7 ~r~ ;·;·':9~. .d~lljlª 1

1
si 

licitantes, ficam·ôesde l9~g~ . .f$:>t;JYJfl,ad~s a apre§entar _contram:i~g~,~.g~g~~ºlfLd~ .• frtgualc prazo, ~url 
começara a contar a partir do termino do prazo do recorrente, sendo-lnes assegurado vista 
imediata dos autos. 1 1 

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 proponenté. I 
17.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorter, 
nos termos do disposto no item 17.1 deste edital, importará na decadência desse direito e d(d) 
Pregoeiro(a) estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 1

1 I 
17.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis . dei 
aproveitamento. 

1 
- _, º~='. -- ,;_ ,,._-~- -- ,J 

~-~- - - -- -- ' T-' 
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17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se".'á conhecimento aos licitantes~ ho 
endereço eletrônico constante no subitem 2.2, deste edital. 1 1 

18. DA ADJUDICACÃO E DA HOMOLOGACÃO i 
. 1 

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. 1 f I 

18.~. A homol~gação ~ª ... l!.c .. i .. t.·a5ão é de_r:spon.sa~.!~id~~~ da autoridade com .. p. etente e só poderá! serrl 
realizada depois da adJud.1~9çao do obJeto·ao vencedor;··' . . . . 1 1 

18.3. No caso de ipterposição de recurso, sendo a adjudicação da côm!)etência do titulaÍj da 
origem desta licitêlgão, decidido o recurso, este homologará o julgamento âo(a) pregoeiro(~) ~ 
adjudicará o objeto ao vencedor. · ·"" 1 1 

18.4. O titular da origem desta licitação se reserva ao direito dE: .. não homologªr ou revog~r o 
presente processo por razões de ii:itereêse.público decorrente de fá'tó supervenient~ devidament~ 
comprovad_o ·~ mediante ,fur:içJª·rT1~!'!~~ª~f~~~r,i~~· _ } ... 1 11 

18.5. ~ ê!~tema gerar~ ~~,;:~1rf,u~~~anc:1~~~~L na qual ~~~[~,g,, registrados todos os atos1 do 
procedimento e·a.s ocorrenc1êlsreleyantes. ,/'·~; 1 

19~ DAS SANCÕES ADMINISTAATIVÂ!ÚV:,: .... ·· .. >'••c••c .• . n~c e .) •• , 

19 .1.~• ,P· I iêitánte 'qüe convocado dentro do"'.'pfazêl"Cle · validade da sua.HrºPºêta, nãb~~ssirí~( fo 
Contrato oriundo desta licitação, deixar de ~Dtrêgàf~'Q[j~ªpresentar,doci.Hrientação fals~ ~xi@iq~ 
parg a· certam~i ensejar o retardamento da.ti:§xeÇt.ígão~de.seu objefo, não mantjyer a prcipcSstáJ1 

co111pq[l:ar:::se de modo.inidôneo ou COtnêtE:r;~nêl49i fiscal, fiçarcrimpedido de liéttar e cc:mtrçlt~r: 
com ,q:·Muniçípio de Farias Brito e será destréf!E?llciado no· cadastro da Prefeitura Munic:;ipal, q~ 
Farias Brito, pelo prazg.de.até 05 (cinco) ano?t~ô!:!Cfi!nto perdurarem os m9tiX,Q~.g~t~rmiq~rife$;:C{cl 

; .;• ., .. ''"c." .. ;,cc-~-----o _ ~~--- ,,···,·:"'. « ··;:· *: -- --'-"-~-"°"'"'«~º"""'~' ·'"'.•. · .--·--; j ., - l 

P~Qiç~o ou até tju~:,,~,~j~ prom()vi1dél,'.êi;[z~~.apjUta~o:',H~rante ~ gr9pria aütoricla.de. ~ue a~licoE"?I~ 
· -penahdade.,sem preJu1zo das multêfs pre.v1stas,nE:!ste ~âttªI E:tJld 'çQntrélto;e5Qf1$1~,E:!í:J1ª1ê,COmmaçoes 

legais. , · - .. <'1,,~· .. :~';':.;";·' i _ - - .. - •.. . ,, {,'x;s'ff, ·• _ 1 1 l 
192 o licitante que ensejar o retardanie.nto ªª-E:!?<~r:~ção do certàmE:!~ nã(),,QlêJ;Jfixe~, a prdpo~t~), ... ·· -
falhar ou fraudar na execução do Contráfo, .çcnnpórtat-se de modo inidôneorfiiet~Cleêlaraç~pJal~ª 
ou cometer fraudE:! fisc:al, garantido,,q. dirieit0. prévjQ :da:Ctitação e da ampla defêsa,Jiêará impedidq 

. •• i .,.,. i ..... ,, ••.• ............... ., •. - ••• ........ .,, (. 

de licit~r e contrciF~r'cor:rra Aq,rn~O!.~!ra7ã(}1 Prlo praz~ ~e a~~, 5 _(cinco) an?~, e~,guanto perdur%tTi 
os motivos. determinantes da pu111çª9 pu ate que sem prQ1J19v1dél a reab1htgçao perante a propn_a 
autoridade que aplicou-a penalldêfd:E:,;:sem prejuízo·:das m!Jlté3sj)r~vistas 1tib edital e;. no tefrmc{d~ 
cc:mtrato e das demais c?mimaÇõei,[~gajs~'z ~- -·~~;,11~~~ft;~y: "ti ,- - ' - - -· ,; : ~ .•··- ! 11 

19.ª:A Çontratada ficara, ain~a, .. $~}~ta:'as S~Qi ·· · --- :: ,~IJa.lidades;~:ni .,caso de lne~~_cu~a~ tet@\o1u 

~~~fii.bJ~~~~~;%@~i~~d~;ri1~fhi~~têlã:~~~d}~d~~~tijf~':"~~!~Ple~~n~ 
I - advertenc1a, sançao de g~e tra_ta o 1nc1so'kdo art. 87, da Le1m.~'R666/93,_8()c:iera ser aphcad

1
a 

nos seguintes casos: · · - · 1 1 

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 1 i 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviçosj d

1
a 

Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. ! 1 I 
II - multas (que poderão ser recolhidas. em qualquer agência integrante da Rede Arrecadador~ d~1 Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preencliidol 
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante); 1 1 

a) de 1 % (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso .1 n
1
a. I 

prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; i 1 

---- "~ i_ 



1 
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b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualc\uk~ 
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada! ehi 
dobro na reincidência; i 11 

c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualqué~ 
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) di~s 
que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; : 11 

III - suspensão temporária de participaçãg.1 ~m licitação e. impedimento de contratar com lo 
Município de Farias Brit9tJ'-.QfJ~razo:>não-·su·p~~f9f"ai.-~~tâeisfanos;i:v>,\ _ i ! 1 

IV - declaração de jnidoneidade para licitad:H.1 contratar com a Administração Pública, enquantq 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilit~ç~d 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Ad1Tiinistração pelo~ 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção:.c::êplicada corff'..jJase no in~i~d 
anterior. _ ,. ·= . - _ w ·-·· ·;~ i [ 1 

19.4 No proc~sso de aplica_~q;,d~_Pe,n~Jigªg-~s é assegurado o direito ao contraditgrio e à anpp\9 
def~sa, garant\pa nos pra~ó~'-8~;5Jci!1cp{~~1~;"8teis par~ ª~-~a'}çê>;ts p~e~istas nos . .trid~os I., II~ IfI 
do 1tern19.3 __ SUP[ª e 10 (d.ez);~!.ê~:cor~1dos;~~e_~a, a .sªR~ªº:l?~~X!§tê~go 1~~1so IV dq=me~ryip 1ten:·i i 1 

19.5 O v_alor:.da multa aphçatla c:l~yer~-_§f:íY•I_e~olh1çjJtêO -Jieso1:1ro~Munrc1pal no,;prazo d_e 5. (cinco) 
dias•--~ so11@r ~a-1 noti~~{ã§··olJ-~ci~éi~~fü-~d9~r~-~~~Ç!'~--~g;~óivalor da mlilta ~pão fpf ~~g~{Jçify 
depositado, -sera ·automaticamente -descontado• do pagamento a que a Çontratada fiz~r1us.1 Eqn 
caso de inexistência ou insuficiência de créclito .-qa_;_ç;qnttatada, o .valor devjdo será''-:céJbr~ctd 

. . . .. . . , . .• ··:·--e·-···---··_._-"·.•.:.. , . --··- :: - - -•_ -· i -'" 1--
adm1nrstrat1vamente ou inscrito como D1v1da Ativa do.M_unrc1p10 e cobrado medtaflte process9 dE:l 

,..,, . ,--=- -' - -- < ·""'·· ~~- - • • - ~··''"· ºL- ·' 1 :1 

execuçao fiscal, co111 os encargos correspqndentes~. ,: -. -- V 11 

19.6 As sanções previstas nos incisos III e-•IV- do item 19.3 supra, poderão ser aplicada~ à~ 
empresas qúe, emrê2'.ão dp.cqn!rato objeto cje:s~'-JJçjtação: . >'· -·-··- < • ... · 1 · j 
I-pratJcar~m atôsillci.~ps,vis.a~gefr~strar .. g~-ºtJje~vo,s da licitação;;-=·;·;=;:;;f;,~·::::··<, -.. _ . i i ! 
II - de,~~~strarem. nao p~ssarrtd0115!tdaq~. p~~a.§qQ~rr~;g5o{TI:éJ ~B'l]JDIS:r~ç~~gJ.J~.l!Cêf em v1rt~dn 
deatos1l1qtosprat1cados, • ':- _-- . ···• .. _, .•••• _ . __ : ..•. __ 1 _1 ,. _ 

III - sófrere.m condenação definitiva p_pr}~ p-raticélr~rn' por ITieio_s~::fê:J01osos, fr'auc:fe fiscál j nd, :- · 
recolhimentq de qUaisquer tributos. ; . :;~;:~ic;;:c-:.:~:=·;·;~-; .. ''t:r0~"· 1 . . t )'< Fl3}\ ... 
19.7 As' sanÇões.-pfêvlstas-:.nós' if1cisos:::1;:r~I~::e..;~IV·•do.,item 19.3 supra pôdefão•'ser aplica:aa~ · · 
juntamente com a do, irieiso IL.d_b mesmó-item;-Jacultada a defesa prévia. do interes~adoi nb 
respectivo processo, no p~ai,:o de 5'(cincc>J. dias úteis. · CJ - -.- __ . _ -·-· __ •. t l I 
19.8 A lidtan~e adju~icéJtád~.l!UE!·;~E,!·recü~~Í,!_injus!~t!~adamente,:-~rD-fi~!1J~f o Contrats.~dep~rg:~~ 
prazo de s e c1nc.o) dias ute1s a· c;:pQtar aa:, p~tlf!'~a~~.~~ ~ye lh,e.s.e.~~ ~n;aminhada, ert9rC1iê1,.1~e1~- !ªi 
mql~a de 5% (cinco por cento)},do--.valor~total ;ad1yp1çaâo~ SE!ITI pre3u1zo das demais pen9.!1d9des 

~~~v,~·~~~~:;~~~~,;~~~~~~:~'t~~~~Q~~ó~:~~~z~~ei;~~ísii~;~t~y~;~;:~~~·~J 
nao vencedoras, venham-a ser:9~nvocadas parac:;elebrarem o·IT:E!fü}lO de .CQntratçfo1,de acordo aom1 

0 ~\'...-''. _o_ - - ,;-,:"?'/·e,_,-~---C "º'<".;;;--;;~' .. -- - - ' ---_ ._,_cv-f,~w·~"··' · i f 

este edital, e no prazo de 48h comunicarem seu desinteresse. ' - i 1 

: 1 

: ! 

20. DA CONTRATACÃO 1 i 
20.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, pa~a 1ai 
assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde qu,6 
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito. 

1 
i 1 

20.2. Na ~ssinatura d~ contrate:, será exigida.ª comprovação das condições de habilitação ,exigi:d~s1 
neste ed~tal, as quais deverao ser mantidas pela contratada durante todo o . te.nodo 1 diª_i 
contrataçao. ,_ L , ; 

' Lt . ' . .:.""' - ~' 

1 

11 
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20.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste edit~I, 
ou recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convidado outro licitante pelo(a) pregoeiro(ar)} 
desde que respeitada à ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisit~s 
habilitatórios e feita a negociação, assinar p C::gntrat()~ · 1 I 
20.4. A forma de pagamento, prazo· coqt~C1tupl/'.;reajuste, recebimento e demais condições 
aplicáveis à contratação estão definidas no Ariêxov:..... Minuta do Contrato, parte deste edital. 1 

1 

21. DAS DISPOSICÕES GERAIS.·. - c~~eo•.·... ·'""''· •• ,......... 1 

21.1. Esta licitaçãq'não importa necessariamente em contratação,· pq.çlendo a autoridade 
competente rev0Rá~IE1 por razões de interessé· público, anulá-la por ilegalidacte de ofício ou .PÓ~ 
provocaç~o de,,lfo_rceir9~, m~dia!1. te. decisão devidamente fu. ndamentada;:ri: .sem quaisqu~rrl 
reclamaçoes ou d1re1tos a indernzaçao ou reembolso. .., '~1 ,. r 

21.2. É facul.tada ao(a)pregoeiro(a)oCb~ .. autoridade superior, em:qualquer fase da licitação, la 
~r?m~ç~o de diligê~cia ·· dJ~ting~ê.;;I~Cl,;;\~§.Ç\~r~.cer ou a complem~ntar a instru~ã~' . d? proces~9 
llc1tatono, vedada a 1nclu§_sippg5~er~~~:çf~·"~o ~mentas q~~rc:l~i'.~f1am constar ongmanamente ~a 
proposta e na doc~mentaçag. d~ ha~1h~ê~ê,... . f101 . :,; : ·L • / . . J 1 

21.3 .. o descumpqmento c:le.prazos•estabe!e
0
g1c:fQs ~este ed1tal;e/ou pelo( a) pregoe1ro(a)·.,ou o nap 

atendimento.às solicita,~õe~:~nseja.f~·QesÇP:ss~!~!Ç~ÇÃô ?ií'J~NÀ~IlITA~~o. . . \ o· 11 
21..4 .. Joda a documentaçao fara·parte dos autos e nao sera devolvida ao licitante, ainc!a que se 

~-~· ~~ ~~~~~~-m _dos R.razos estabelecidos n~~~i~;fu1l,xcluir-s~;ão _os dia: de igício e i~cl~jfl~iJ 
ao os dias de ,venc1rnento. Os prazos estabe!ectçlQsE:neste edital se 1rnc1am e se vencem som~n~e 
em dia de ~~pedieríte ~a Prefeitur~ M~nicipaffü~}~i:ias B~ito: . . . . " N , ;- l>T4 
21.6 .. Os llqtan~es sag -r~~~B~save1s pel~ ~R~~lc:l~~e e leg1t1m1dade ~"~~·-%{1Y~~qbíl1~ÇOE1§<'.;e ·,aHr 
~r~i.~Ón~~~ª~~~~:!~~~fa~Tgii~~~-~~~!~fR~l~~~f 61~~~rtçi~i~~tiª§_01fu1!@~!~~,~~-.~1~§tamento. à~:.•. 
licitante, desde que seja possível a aferiçãouda::sua.'cjúalifü:aÇãO~e··a·:&atç·'cbmi:>rE?e11são .da_$_t.J.á'. 
proposta. N -.:··· .•.••••. ·····- •. · ..•. ·.-· .• , •• ,?'.;."i ;:;;. .... l'k . 

. 21.8. Toda a documentaçÃo exigida devera see;apresentada em originàlouJ)or.ql.Íalquer pi:oçessp:. 
de reprografü:i. autE!nticél~âporcartório'•c!;)JJipetente.~t:ãso esta documentaçâtistenJia sido··e)11itiçlç; 

3!'.~:·i~=~~~!' :~ if~~!n~~~~~()g~~~b~!;~~r;~~:~~~~-;~~L~t~-~~f :~~~~ic?, fic.~nd;~resR~~s~Jd~~~~I~· 
onus deçorrente da perda• âe neg~çl~= diante da inobservªQfle,"::c!E!j.gua\§guer mensagE!ns'e1111t1pa_s 

i~~~~'.~~~=s 0~ i~a~~;u~~c~~:~~õ~~ Çd~:~C~)~ptajc/~~J(~r;::;;~:·se dar porJ~~\P.,c9m ~ 
~~~i~~~, • .J>rotqc9l9·- c9m.- sede. 1;~P~"' C:ornt~sªõi·~~~.t~~qêptE!i .. ~~;~·eisita,ção, •. via .• ~-rnail~.~jfl's~f~§L?~~1I 
~~~~~~~:ir;~:t~~~~ªffif'~~~~irt~~1u·ó~d::,~~;aº~r~cont~~!~dª~~;s@~~~W~IJ0~~-··.:~·99+}.,f~··;sitil 
21.11. Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar qüaisqüer informações sobre ~ 
pregão já publicado e/ou em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia fixp 
ou móvel, como forma de garantir a lisura do certame. 1 

21.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da legislaçãp 
pertinente. 1 

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 responsáv.el 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensage~~ 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; . _ : 1 

21.15. A apresentação, por parte dos·: ljcitantes, -de DECLARAÇAO FALSA relativa. a0 
cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou aó 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sançõe~ 
previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar n° 123/2006, independentemente da adoçãÓ 

- - ---- - --- : ! 1 

de providências quanto2!re.$p9nsabilizaçãopenal;füm fundamento .• IJf! .• élJ:t. 90 da Lei nº 8.666/93 
e art. 299 do Códigq,perial Brasileiro. - · ···• ' : 1 

21.16. Serão considerados como não apresentadas as declarações, n~p assinadas pelq 
representante legal das empresas ou seu procurador, considerando-se, diante,i da ausência de 
assinatura, desclassificada a proposta· ou inabilitada a empresqi:;:cçonforme à 'fé:lse em que id 
declaração d~va ser apresentada. • > ··"··•· ; ····· ' 1 

21.17. o for() designado para .julgiJmentQ,de.quaisquer questões judiciais resultantes deste edital 
será o da Comarca de Farias·Br:itojfEstadódo êeará. · 

~ -= '- ' . , •• ,, ·':'>'"'•_: .. , :. \ ., ;'' ;'". ·-;: :-;~:;·:·,,,_,. :,.,,, ' -- -~ 

>_-':;"*fi{Ç;~:,:~ -'~ 

22. DOS ANEXOS ·• .•. '. ••······ ·. . •·•···· ...... ··-_· .···• ·· . 
22.1. Constit.uem anexos deste editàl, delefaz.elJcl.o Pêr1:~: 
ANEXO r - Termo de Referência (Orçanientó Básicô) · · 
ANEXOJI -Proposta de Preços .,•':\:' . 
ANEXO III - Modelo de Declaração Relativa aQ1Trab~ltlo:de Empregado Menor 
ANÇXOIV - Módelo de'Declaração de CurnPri.iiféfüP!.;dos RequisJtôs de habilitação 
ÁNEXO V - Minuta do Contrato · · ..... :.K:::::; ., 

',--) ,_:;, '~>,;~;~.-;::~:::tt.:t;. 
~: 
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ANEXO! i 1 

1 

TERMO DE REFERÊNCIA 
.,:.'; - . 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO ··. : 1 

1.1 - Aquisição de equipamentos e materiais destinados ao atendimento das necessidades dd 
Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. 

2 -JUSTIFICATIVA ........ ·:.·:.··... . · ·· · · "~0 ~: .· ~.·. ·. ~"~ • 1 

2.1 - A presente aquisição se justifica em decorrência da necessidadeyde abastecer o Hospital 
Geral de Farias Brito de materiais e equipamentos imprescindíveis para a regular das atividades 

•. • .'. ' 1 

essenciais des~nipenhadas, evitando paralisações ou prejuízos nos serviço.$ oferecidos aq~ 
usuários da Rede Pública Municipal de Saúde Publica. • . 1 

2 2 DIVISÃO POR LOTES - · ··· · ···· f • - .. . ..... -;:·,-: ... :· ••.. -.·--<::·:."·~:·x.1:''' 1 

2.2.1 - Quantbà composi~~~~p.~lgtê}·iêffiB~~IJe os itens fqra,m1gjvididos em "LOJES" em virtude 
dos mesmos guardarem .çql]patinilid(lg~~s~nt~e si, pu ~~j(l~;~~~~o divididos • ~ela i SE;!r,nelha(Jça,i 
agrup,ançlo itens simila~ê? .. ~ .. .!=?PêfÍflç:Ç;>K.9h!(lÇ,daQg() .a g~yiga;crespecificidade de tzjfl.ê ,9bjeto,i 

. çqs~ryéJDdO.~~e, in~lu~iyr~s. regréJ~rm~tSª,gqló'QiC'àê''f[ár~.ê. prestàçãoiidos serviços, de. o\qpo~ê~PSJ,d 
prejudicar· a éonc9~rêhda e~tre os· pa.rtiSi~ante~~.~~5!~~,?? .~. competitividac!e necessária~~;~<;ll~~g~: 1 

2.2.2 - No que diz respeito ao Pnnc1p10 d~;;~t~9JJgm1qg~de e em_ contratar {P prop9$tél.t·ma!s, 
vantajósa,.jndividualizar .a coptrataçãqdo all.li:lidoc pbjeto sobreca[rega a Administração· Públi!:9 :~ 
encare~e o contrato. finai, uníi:hyez que•i.9~ iU~i!5!tlJ~s-possuir~çiuma margem de o~gociação{§~rbl' . 
maior.por estarem· comercializando uma níai()r:p51JC:ela (Lote) do objeto licitado. D~s.sa fqr(l1aJ-ffa)· • 
.div.isão por ~!ºtê-. c:Jcu=!!>J~!9.~fft tela, há um .gtariçie:•,ganho para a Adminis,!r,11~~2;;Dà~~coA'.ofDl~r~a~:'·'~··· 

· ~~~G~§o t~~d~r:ç~~v~$!~i~~e~~~~~~~~0~Wmi~fili~~~3~~ .. quantit~~ti*~,~~~:~:~~~~~~~;~!e~ente, nu~rf. · . 

2.3.3 -., Istc>: posto, adotamos o julganíêntc>'aé>~ti!Jo~~'MENOR~PREÇOB()ít''.'t:C)J'~rBtfi'pgr ~.nteqtjer:r:ng·~j / 

.que a contrat?ção dessa forma será mai~ conyeniénte, aumentafá:auiliforoiidaâ~' dos vàlq[~ê:~L1• 
fornecimentbs,Le reduzirá os riscos de confüfüs~''Afení:'disso, por se traféir)de licitação dcitipbr 
meriqr preço:pdr lote, ºos valores unitãdcis'd,é,::f:áda: item ainda assim deverão ?er levàgos01emj 
consideração, evitando-se distorções· nq~(\/àlOres cada item em vistàs -foaliçlªdei · 
mercadológica. . , :~; ; ., ·· ... ·.·• .·· .•. J" ·'< 

1 
1 

•; - .·.... - .. . ..... · . .. . ., . ,· • 1 

3 - ESPECIFICAÇOES, QUA~JiJl?~Dl:~i'~"V~J:Q!,,~~lJf,"l~Q.R: . . ;;; . ; t ... . , 1 

3~1- A enipresa a ser coritratada;,deyera ''fqrnecer:~q$~prgçlq}q?:cqoforme descnç90 í)ê plé!Dllhçil 

~~;x3~~ri}~f~:~~ii~~H{iª,~leg.~lj''º.Muni~fp;o~ae~AFa~i!!~r~~ríf~~~ri~1fa~füf~~~~W~~~;.·-~~;·,~re,~~s·r·de 
mercado e estimativa de custos~jurtió a empresas_atuantes no ramo dq.()1Jjefolicitado1 Utilizandd
se como base legal a InstruçãoNormativa n° 73, de os de Agosto de-:2ó2tC ···· · ·· 
3.3 - O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 50.171,40 (cinquenta mil cento e 
setenta e um reais e quarenta centavos). Foi utilizado como metodologia para obtenção do 
preço estimado para a futura contratação o menor dos valores obtidos nas pesquisas de preços, 
conforme Art. 6º da supracitada instrução. · · 

4 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O futuro Contrato terá vigência até 31/12/2021, a contar da data de sua assinat. 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 
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1 

5 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO PRODUTOS . 1 

5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as soiicitações requisitadas peia 
Secretaria/Fundo competente, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde fbr 
mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicit~r 
apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega 
de responsabilidade da empresa Contratada. 1 

5.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra. 1 

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 recebimento não importará a sua aceitação. 1 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que qs 
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 1 

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. 1.l 

5.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: . 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com ~ 
-----·~·----- '- 1 i::::iµc1...1111...a1:rau, 1 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setdr 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. ' i 

1 

6 - ORIGEM DOS RECURSOS 1 
1 

6.1 - As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesodrb 
• • 1 

Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório. · 1 

l 
7 - DO PAGAMENTO .. j 
7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatu'ra 

• - - .... • • - - - .. -- • • • • , • ; 1 
corresponaente e certmcaao pelo setor competente 11m1tanao-se o aesemoo1so max1mo en;i 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo nã0 
superior a 30 (trinta) dias. ·. · 1

1 

7 .2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 1 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTftl\.TADA 
1 

8.1 .;. As obrigações da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. li 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE .1 

9.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 1

1 

! 

FARIAS BRITO/CE, 21 de Setembro de 2021. 

1 
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Orçamento Básico.do Termo de Referência 

Item Especificação Unid. Qtde. Valor Valor ' 1 

Unitário Total · , 
LOTE 01 - MATERIAIS ' 1 

Campo cirúrgico duplo confeccionados em tecidos 100% algodão, 1 

1 gramatura aproximado em 200g m2 indicado para uso hospitalar Und 50 81,25 4.062,50 
90 x 80 cm · • 1 

2 
Campo duplo confeccio!),q,QQ§.elJl tecidos''1D00/ô'algoaão;'gramatura ,:,~: ,,,. . 1 

aproximado em~OOgFniindicado para uso hospitalar 1,60 x 1,10 Und'"'"'lQ. 110,00 1.100,00 
~ 1 

3 
Campo dupl9 confeccionados em tecidos 100% algodão, gramatura · •;;,,., ' 1 

aproximado''em 200g m2 indicado para uso hospitalar so x so cm · Und so :;;, 38,S8 1.929,qq 

4 
Campo cirúrgico duplo confeccionados em tecidos 100% algodão, "· · 1 

~~ª;!8u~~ aproximagó e~}Rg~·~?,.J!~~i~~~~~fara o uso ~ospitalar uriif 50 3ª190 1.945,0~ 

5 
Campo cirúrgico feneêtraêJõ:':'sôiif€ÇÇic![i'~â§s·. em tecidos 100~{~ . . ' 1 

algodão; gramatura aproximado .eni. 200g;m?ziQdicado para .pu'so ··Und 50 .AS,00 2.250,00 
-hosbitalaF so x soem~·· ' .\.'.'*""""''' ?'f'!,~~~1~~~1~····.r ·' ... ;:. y,;:•;.1s •s':h: ! 

LOTE 02 - MATERIAIS - ---- --•- - -·- · • --·· :: ; i .•.. · 
1 Escova Pàra limpeza com clorexidina 20Jo····· Cx <·X ,,::!'., : 7;80 • •· \7•$0! \ 
2 L:ubrificanfo.spráy 2bbml para instrumental cirúr,.;,__ Und 1 • ··-· 102~00 102 001 

4 • Depósito de olásticcí'S litros -· -. -- > • i'!" Und 5 · ._ 35 00 ·~: /;1,,1::z5· 0:01 
s suporte para caixa de descartex·.caôácidâae'13 L ·- -_ ' :·•' . .Orid·· .. Hf 63'50' e.~ ·•535·001 

'/. ······ . ; ..... ,.,.,..:•1'.1,; -'."~··-".e:-.••. ·"'_.-•,:·· •• ''''.Y'•·· ,,••~ ''". -· .-1.038-801 

-·--· LOTE 03.-'EOOil>AMENTQS . ti: ·'' · < ' 1 

1 Balanca dioital de controle•corporal caoacidàcfoate'•lSO kg • .-. -_ • - Und~ 4 159·;90 ·<539 601 
2· Oxímetro de pulso Portátil de dedo. modelolêa~füi:iital':" : ": .. - 1 Und 10 H9 50 ··i/:495,00I 
3 Termômêtróclínico diqital infravermelho •: .~ ·~····Una~· , J.U•••:• , ~136~00 .•.• .1:360,00I 
4 Eletràdàs bistürL:;nast•deconizacão. número.SO.x•15mm - CCJ'é:t - · - 10' _._ ~··199.bb' · 1.990,00I 

1 

2 

3 

4 

LOTE 04 - EQUIPAMENTOS 
Cadeira de banho dobrável em aço, para obeso, capacidade de 
peso 130 kg 
Cadeira de rodas simples dobrável, para adulto, capacidade de 
peso até 120 kq 
Colchão para cama hospitalar D33, em napa, revestido de corin, 
188x90x10 cm 
Colchão pneumático elétrico, sistema de ar com compressor, 
capacidade de peso até 130 ko. dimensão 90x200x70 

. • •. _-. 5.484,601 
1 

• 1 

: 1 

Und 1 650,00 6so,ool 
'1 

1 

Und 1 752,00 752,001 

Und 5 990,00 4.950,001 
. i 

Und 10 426,90 4.269,001 
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5 Maca de transferência de paciente inox - carrp maca, comprimento 
200x80 cm Und 2 4.245,00 8.490,00 

6 
Mesa cabeceira hospitalar fechada com porta, gaveta e rodízio, em 
aco 

Und 5 999,00 4.995,0Ó 

24.106,00 
LOTE OS - EQUIPAMENTOS ; i 

1 Cadeiras longarina com 03 lugares, material aço, assento e encosto Und 2 795,00 1.590,00 em ooliorooileno 
2 Estante de aço para arauivo com 06 prateleiras; cor cinzat;;•••• Und 4 499 00 1.996 00 

Armário de aço 02 portas;·mrntiuso; ~organizador, escritório, 04' 
,~. P.~'{_, e 

H:'M •••• ",OÂ' : i 

Und 
·--

2 1.250,00 2.500,00 3 orateleiras com Jechadura 
_., 

1- 6.086,00 
··--
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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 moclª.1Ldªde:i'!r~gª·º"Elgtrc)ni_çci$o~.2P2~.09.21.1. • 

Assumimq~,,_o:compromisso-de beíl1 e fielmente-fornecerõs-·'pr()dutos especificados no 
Anexo I, caso sejall)Ôs vencedor(es) da presente Licitação. ·-

Objeto:: Aquisição de equipamentos e materiais destinados áo- atendimento das 
necessidades dó Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, conforrT1e especificações 
apresentadas abaixo. ··-- ;; -- - ' 

Item 

1 

2 

3 

5 

1 

8 

9 

10 

1 
2 

3 

Campo cirúrgico duplO é:ohfecc)óf)ac:los;:'ei'rf tecidos. }'' · 
iOO% algodão, grarr\atura aproximaâÓ' em·, 2QQg m2 _, ;Und 
indicado ara uso hos italar go Xso crrí' '' ------· ' 
Campo duplo confeccionados em tecidos 1QO% 
algodão, gramatura aproximado em 20Qg;~':m2 

-- indicado ara uso hos italar 1 60 x 110 cm ~'.:);;;;'.:, 
Campo 'duplo confeccionados em tecidos •-t00°,IJ 
algodão, gramatura aproxírhado em -- 2põÇf~ifíJt 
indicado ara uso hos italar 50 x 50 cm L-~-- -· --
Campo cirúrgic_o,'.duplô' confe:cionados em';feêid()s· -

_ 100% algodão, gn~matura~~pfql,<ir:Qgdo:~m2po~~ii?2~ 
indicado ara o uso hos italár'.40 X:AO cm', , e-'··--_ ç 

Campo cirúrgico fenestrado confecCiôriados. em_ 
tecidos 100% algodão, gramatura aproximacfo~ em' 
200 m2indicado ara o uso hos italarscix 5ocin i -
Çampo cirúfgiêo{sifrlples, __ confeccionaqo em~:tecidoS:: 
100%' ql~o(l~íc:i,>-:grãrriafura emJ;?QQg'mg ld~iÇélc:ff ---

ara o usbhós italar 150xlô0cm':' - · · 
Campo cirúrgico -s!íJ'íiJl€s' ~~J.corifectió11_ado em 
tecid_os 100% ·algodão; :gramaturá" ~01..~00g m2 
indicado ara o uso hos il:alar'.145 cm x 80 º' -

Capote avental médico cirµrgico ·:P tcm~e~bc5i;J.al::lg;~§rnº 
t§cidos 100% algodão, yrªmªtura 2009 tn2 lndiGi.ldif 

ara o uso hos italar . •: >~ ·, .. ~~·~/;:, .. 
Capote ªventai médicó cirúrgico M corifecç!onàqo,.~JD 
tecitlos lbào/ó' algodão, gramaturª 200g m2';•indfC:à:do 
araousohositalar ·- ·- · -· - -------· 

Capote avental médico cirúrgico G confeccionado em 
tecidos 100% algodão, gramatura 200g m2 indicado Und 

ara o uso hos italar 

LOTE 02 - MATERIAIS 

Fita adesiva para marcação de instrumental cirúrgico, 
cores variadas rolo 6mm x 6m 

Cx 
Und 

Und 

Valor 
Unitário Valor Total 

10 

Total: 

1 
1 

5 



4 
5 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

5 

6 

1 

2 

3_ 

Deoósito de plástico. 5 litros Und 5 
Suoorte oara caixa de descartex caoacidade 13 L Und 10 

LOTE 03 - EOUIPAMENTOS 
Balança digital de controle corporal, capacidade até Und 
150 ka 

4 

Oxímetro de pulso portátil de dedo, modelo led 
diaital 

Und 10 

Termômetro clínico diqitahinfravermelho'~ ""~~-,-~"''·-~-'-""" 
Eletrodos bistur[-~ hast de conização, número 30 x 
15 mm - Pct 10 

LOTE 04 - EQUIPAMENTOS 
Cadeira de banho dobrável em a,Ç~, para obeso, Und l ló' 
caoacidade de oeso 130 ka, .: ;--: -
Cadeira de rodas simples .. dpbrável;'pãra~-adulto, Und 1 caoacidade de oeso até-12Ó~ka' O _, _-•, __ :- - _,,, --• 
Colchão para cama liospitalae: 033;'-'eifffTilapa, ,_ :-;_ •. - : r; ,•, 
revestido de corin. 188x90x10 cm , - ' - .:;,1.L_~nd- - ~,:; , 

Colchão pri~umático Lelétrico;, stst~fü~;,09~·-;ar-:com 1-: '. : ---- : • 
compressor, capaçidªclE!_ de 'pesi)~ate:0:1.130X ~gr - Und: -- - 10--
dimensão 90x200x70 --= 

Maca de transferência de paciente inox - carro~IT1ªSgf'l;' 1 - 1 ~d ~- 2 comprimento 200x80 cm -- i : l?;'-ó'.'-~,. '"' 
Mesa cabeceira hospitalar fechada com.porta/gaveta --, - LJnd _, 5 e rodízio em acà -- -- , 

. LOTE 05:• EQUIPAMENTOS 
Cadeiras longari~a;_ c()m 03 lugares, matérié!l' aç9; ·- U d _ 2 __ / _ 
assento e encosto eín polipropileho •. - __ , •" _•: - - · -- n - _ ___ _ --- _-
Estapte de aço para arquivo càm 06 prateleiras, ~cor oÀd ___ _ _ ___ 1 

cinza -- :-- - -_-- - --

Arm~~i~·cji: _,aço 02_ portas, multiuso,_ org~r;iiz_~P~~, :.:- Und 
escntono-04 oratele1ras com fechadura -- -- - - 2 

-·--- -------- ->, : • - -----~ : -- :--- ---

Valor Total da Proposfa:;R$ .......... : .. ; ...... : ..... . 
,, - __ 

Total: 

' -

--- ':'.-

--:Total: 

---- ----

Total: 
: -

--- ,_, I, 

;, :' ---

. .... -....................... -.}' 

Proponente:_ ....................... ;;.:.:.~··•• ...... :~.' .... ~·~·. -·--~ .. ···!~,~· .............. . 
Endér~ço: : .. v ............ ;;;,;; ........ - - ' ' 

CNPJ: .,. . ; '. ............. ~ .. . :. ;-.~ ... .-.. ; .. ;: .. ;;, .. .. 
Data da Abertura: ....... J.: .. 3: .. ·::~,;.-............... : ... , .. . 
Horário de Abertura: .· ......... :.~ ..... '..: ............... .. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Data: ..................................................... . 

Assinatura do Proponente 
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CNOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialment~ pçira .. fins-de "pfovà"''efü"'processó licitatór:ioí"-Pregão Eletrônico nº 
2021.09.21.1, junto-ao Município de Farias Brito/CE, que não possui emseµ quadro de pessoal~ 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso mTinsalubre e menores 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendi~ a partir de 14 
(quatorze) anos, nos ter111os do inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal. ·- · 

Pelo que, po~ serp expr~sêo. da verdade, firma a presente, sob as~penas da Lei. 

Cidade/Estado,;:; .... ;:;;.:;..;;~'HZ:J.; ..................... -
' ', ,- ,''•.'-;,!:;:\'~)< ~<.:<;_,:<!.< "''•'~•/' e 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··~· ••• _ ·~!-" .•,•,•,\'.'" ~~ '~'.'-~ •••••••••••••••••••• _., 

J 



D:0VER:Nb'MUN !CfPAL-
~ B:RlTQ 
Ut:Jp. ~~tf?,$;BtJfP'Jlc'!'~ t,p/los 

ANEXO IV 
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(NOMINA E QUALIFICA O . FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins'' de ·prov~r·êm'-· ph:>êessa"lic:itatório,J~regão Eletrônico nº 
2021.09.21.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que cumpre integf:qlmente os requisitos 
para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4°, da Lei n.? 10.520 de 17 de 
Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumpíirriento. 

Pelo que, por sera expre§são da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Cidade/Estado1 ........ u •••• • •• ? ....................... :. 
,; _~_~,,~'.~::;;;;_;,.~,- ,- :~: ~::-· j - -_ - - "-'· . -- -

•• 1 • • ~ •••• 1 •••••• ••••••• ·-·· •• 1 • ••••••• ~ "!'.,_,~-/t~-· ............... 1. 1 •••• •••••••••• 

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

O Município de Fa,r:iãs Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito 1p~.blico interno, inscrito 
no CNPJ/MF sob.;;o· n.0 07.595.572/0001-00,,: através do Fundo Municipal' q~"":Saúde, neste ato 
representado p~ló(a) Secretário( a) Municipal ele Saúde, o(a) Sr( a). Maria Marclei9~ do Nascimento 
Laet Rafael, i11scrito(a) l')Q CPF n° 869.155.503-30, apenas denomipªdo de CONT~TANTE, e de 
outro lado :: ............... :-.: .... 1 ~.;i~•:;r.\;:-.;, .• ;; •.• ~.: .................................. ·; ............... , estabelecida na 
................... : ..................... ;·: ....... : ..... ,.! .•.. -.:~ .. ~ ...................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 

........................................ : .. , · · . · ·neste' atp:t:c . representada < por 

~d~~~~·~·ci·~~~.~ i·~~ci~· · ci~ · td'N·i~~À~~f7~Ê~~~í~~~rtlr:fü~~J9º;~~e~~6ten~º-~t~~t~~~~~:~ci~:\~rn~;·;;i~t~ · ~ 
resultaao da Licitação.na_ modaliâade t>rt:!gãQ·-El~tl"gnico nõ io21~09:21~1, tudo de agrrdd~cóm 
as normas gerais da Lei nº 8.666/93, -e'=súas-~alter:QÇÕt;!~ posteriores, b~m COJ110 com~ª-1..e(po 
10.520/02 ·~ Lei.que Regulamenta o Pregão, n~~rorroª-.i;í~i§;~láusulas e_J:dl1dições ·s~guinte~;;~::-~, .• :.· .. ·-

~~~"~~ ~'~ '' ~«-f '"f o 

CLÁOS.ULA J>:RIM~IRA - DÓ fUNDAMENJfQ4~~GÃL ... - _ _ _ 
1 .. 1. processp de-Licitação na modalidade Pr:egão=Eletrônieo nº 2021.09.21.1, de 2jçordqc:çqíl1 as'. 
normas--ge~flis -. cJé!_Le,!,f1~.;~8:6ê.2/93, e sua.s:'aLtêrações posteriores, be!Tl ,ç9r:nq; égm- a~t;;ei ··D~ .. '. 
10.520/02 :... Lef q1.úfF{egUlalllentaiip Preg~o;: ~eviQê3íl1i=J1te b.omqlogatJ()IzP~[q(ª)E;tSr~a). AliomAr 
Liberalino de Almeida Júnior, Se~retáric)cf~1un,J~jpé:1Ede:~~99e,";~::tF.·<~?. ·-·- ··· ' • · ! : , 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO _ . _ ... _ . _ 
2.1 .. O pre$,en~~~IQS,t~yrru~nto tem cdrtí·b~Qbjet9 a~ aquisição de -eqÜÍp"~fü~@fo$,•. e ll)ateriais' _ -
destinados ao atenciirilento das necessfdaâef~_çlq~Funclo Municipal de Saú&~'1€âe!'J:~rias J3:dto/l.CÉ;J 
conforme especificaçqes C:onstant~§ llo .A.n~xõ···rcrq,.;.~·tj:it~J,.~onvocatório, nos quais a conffatàda' ··· 
sagrou-se vencedora, eonforme di$,~i'irnínadqr no qua~dro~aqifüf~;~:: •. 0 .• ,._. - -- --

••• ~ •· :, ••••• -•• : ••••••••••••••••••• -•• ~L .• -~ ~ -. ~-:~~ J~,;~~- ~~~~~ ~~~ ~-•. -. ~: .=-~ ~ ~. =~~:·:: .~:,, . "., , .... r-:~;.::,.~;J ~~;'. ,~f.\fji~fíflôii~}~~r~~:;· [:;:~e-< 
- = '-=- '=éj_""'" -~"'.::"'.:"-

CLÁUSULA TERCEIRA -QO VAl.ORr ·bci:·R~~1YSJ~ E;·Qp,;R~EQUILÍBRIO ECQ~ÔMICO

~~~~~-~~~~Ocontratual tem·~-valgr:.t~t~i''de _ Rt .•. : ...••. • ..... • .. (.: ....... :.:! ... ~•···~~····~····;),~~·~ ·.~!'.., ~1· .~3>;: ·· 
3.2. o vàlêfr do presente contrato não será reajustado. - ~ _- - ·_. ---·---.-· ·_ . . •-
3.3. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram iniC:ialmente 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) preçd(s) do 
item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), d~vendo 
o referido pedido ser acompanhado da'(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoriaCs), do 
período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado *ravés 
de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela 
Contratante, em obediência ao dispost().DQ. § Qu!ç9J,9~Ql~r.t'. 61, da Lei n° 8.666/93. 1 

·····. :"•.e.··· . . " "' -~-..... -.J ..•.• :". ·"·>·•:cú;. ;;.·.:: . ..,... ... ] 

CLÁUSULA QUARTA::.:. DO P,~~ ~E V~GÊNCIA CONTRATUAL e: • 1 

4.1. O presente Contrato tera v1genc1a ate 31/12/2021, a contar da data dé sua ass1natu,ra, ou 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. · 1 

1 

, - - -- '"'< 1 

CLAUSULA QUINTA - DA E~T~E_GA E ~CEBIMENTO DOS PRODUTOS H 1 

5.1. Os p~odutos serãq _Jqrnecic:fos }de~ acordo com as solicitações reqqisitadasl pela 
Secretaria/Fundo competente;"dévehdo ô§::.rnesmos ser en~rngLles junto à sede desta, ou onde for 

, "' o _·.<e ... "·, .. •·•_•. ·< ·; '. -'. ·:cc· .. -•·•. • N . ,:.·· , :.·• 1 , , 

mencionado nas;Jespect1yas'°:.Qr:dens.~âe Çompra, ficando a"'Admm1straçao no _,çhre1t0 :de solicitar 

~-~"er~~~~~~~~i:J;~~ª~~~~~~~1WJ~~~af~~~]~~5~t~~ã~fes~~rf~,,-~~~~.~.,~~ .. ;g,~:p~sas c~m·i:·~rtrega 
5.2. Os produtos deverão ser entregues·nc(prazo .d~ 1Q (dez) dias, a contar do recebimemto .da 
respectiva Ordeo1 de Compra. ·'· ;':";.>"'' · ·. · · · ...• · . ;,:1,,:. . 

5.3. A Contratada ficará obrigada à .. Jrocar,,~ ~s::?l!ªs expensas,.v:os produtos que viereJTlla ser 
reçussidos por,.JustQmotivo, sêndp que 0'1ato"~c:rrecebimento oãd importará a sua àÇ.eitação. P~ . •• ••· 
5.4. A Contratada deverá efetuar as entregcis~em~transporte adequado para tanto}i,~sendo. qu~_qs _ 
produtos deverão. estar tqdos em embalageos:,fechadas, contendo . a . id_eatifi_caçãô da· ã~ta de_ 

· ~.~~~:~~~.;·.r~,~~;i~;:9it~;~%~~~i"o%P,~j}~~~\ri~,g~[~.~i~~~~§~"-'b~~erá disp.
1

1

br d~,~ 
instalâÇões'tondizentes e compatíveis para á'gtí~füiE~ ârmàz~i;l~fü~fü(:{çlpsprQ.clL1tos. ~· · - · · · . _ 
5.6. o recebimento dos produtos será efetuaao.no$ s~gu!ntes termOs: -··· -- - -. - . _ 
5.fül. Provisoriamente, para efeito de posterior verificàção da conformidade· ao produto com a 
~~~~~~~b~~~ftivament~f ap~~verificação -di·q~ali~ad~ .e. quantidade do ~[oHu~o,. pelo~l;;,set~r' 
responsável pela solicitação e tonsegllenteríl'ente aceitação;'. ... , '"" · · j ' ' .· 

, ··" -- - _- - w " -" j 
C~USULA SEXTA- DA ORIG.~M DQS.~~eu~~º~- . ._, ., . ·. ·. . ' : . 1 .'.· 

6.1. As despesas deste CoQtrato Çorrerão .. pgf·cohtâ~ôe recursei$ of"iünd.os do( e) FUNDEB.e·J:e50Uro 
MuniCipal, pre~is~os p~~·.S~~ll[ll~es· D~taçõe_sv~~~~miptárla.~: ., .ú: " • · ;· 
..................... ~-. · .......................... ; ... ; •·•·· ').'..'..· ......... ;.e'.·.......... .,~'-;::: .. ±~'.2·::.···;···r·: .. 

. /r,,•, .. r'···· . i 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO . 
7.1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensal~ente1 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximb em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal1 em prazb não 
superior a 30 (trinta) dias. 1 

7.2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 
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CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES [>A CONíRATADA 
8.1. A Contratada para fornecer o(s) produtó(s)/bem(ns), objeto do presente Contrato, obrigar~ 
se-á a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório. 
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato, ,sendo 
ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos 
durante seu fornecimento. . . 
8.1.3. Responsabilizar:~füe:zelarpélcr'p~Ç)'â'ffiêfítõ1à€;~êla§'tfívlaas em;fayg[de terceiros envolvidos 
na execução do objefo contratual, em particular no que se refere às 

11

êontribuições devidas à 
Previdência Social,~Ôbrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda-Rública em ge'ral. 
8.1.4. Manter, çlurante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade cgm as obrigações 
por ele assumidas, todas51? condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.1.5. Fornecer com presteza.e 1çligÕiqélçl§ .. .Q(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato. 
8.1.6. Aceita.r nas mesmas'Çondi~õe~ .contratuais, acréscimos ou· supressões qpe se fizerem 
necessários naJorma estabelecida·nôArt'.65, § 1° da Lei nº 8.666/93, alterada e c:pnsolidada. 
8.1.7. Entregar no prazo máxirno de 10 (Ô§6)cljas,. <;t.contciL,gqre~ebimento da 'respectiva Ordem 
de. Compra, .os prpdutos reql.ljsJ~~~q~fa:5~~JgJ1:~~tqr C:Qrni:H;!t€nt§i.~P~x~ndo os 111esmos ser entregues 
na sede da SecretariªLEllrido êompeten1:e,::'qp'fy'8g,;Jg~aldndicado·:na arítec:iH:a €)rdem1de~ComjJra, 
sendo as despesc:is co!Tl a entrega' âe sua respoí}sppi!jçl!]g.e, .. ·. . -. - 1

,·i·:"; :/ 

8;1.8. :Trocar, as suas expensas, o(s) prod 0 5,' ''~_ífi(Q'§J que vie,,r(em) a ser1, recusac:lo(s}.·por 
justo motivo, sêhdo qu~ o ato de recebiment pÓ~rá em §J:la aceitação. ·-. _- .•... _. ---·--·' 
8.1.?. Efetuar a entretfa do(sYprpduto(s)/g,e:,c !§)"em transporfê' adequado para t~nto, sênd,~,;R!J,,~y'' 
os mesmos deverão estar todos 'em embalagens-fechadas, contendo a identificação da.dàfifd_e· -
industria!ização,.~.o prazo de cyalidade, quandoJo!-°o caso. . .. , ,. . • ·: · _·__ - __ •··._ 
s.1.10. ca~o a Contrat?lrit('.! venha optar:.po(,êôtrê9~. prqgramada;a;Çqnt~Ãtêcfii.cieverá dispor de_ 

~nss~a,-~~~~s~~o~~!~~;:~~e~e~~;~;::.eis._par~i·!~§~~I8~!~e:1~]~~~~~~=~n·~~~~~~:·:,.~f i~~~~~~·-··· 1~ens pond~~; 1 . 
__ e T __ - _.,- ~.;~_;::: ___ >_.:,~·,,, -->---=< "'<::-~2~~~~;:~i~,~~·~k~'-~~:,~;,~1~,<Vi' 

CLAUSULAcl\IONA ~.DAS,QB,RIGAÇOf:S.D~;ÇQl\IT_~TANTE _ .~·t' , 
9.1 .. ,à Contratante pbrigi:lr7.§g?ª::a·::k • -·•· :: .: ~:L~~: ~- ~ : _ ..... ., .. _> · · _ 

·9;1.1. Exigir o 'fielcumpriíTiê'ilt8•'ª.Q:l:aj~l eâeste ed,n,!ratgr .. bem como zelo n,gfy!fÔrneçiffi~~toP~-,Q· 
cumprimento dos prazos~· ·:.'~ ,:;':{'··-··-·· •- - -. ;;- '..:··· ·~:: ~:·;~;i1.··;;·%~;;~"-· _ · .. ·· .. ·:: ··-· _______ ,·· ···' -. 
9.1.2. Notificar a CON1RATADN.$ôbre~qualquer. irregularidad§:;:nç);:fornêcimento do(sfpfodUto(~) 
o!Jjeto deste Contrato. -.- ... _ ·.- · _-_ -__ - _ fü~.i)'~fk,iHf!\l~;· '''Y .. .·: <· º __ : · •; --•- . · 
9;1.3., Acompanhar e fiscC!Hza~ junto a <::0dti:~tad~, através da Secretaria/Fundo fYlunic:ipal 
contratante, •ª execução do ·abjeto c:ontratual. "•::·.··1 -__ -. .-··· · _ .. - . -•--· __ _.- - . -- • ··; ·, 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devi9qs nas .. condições estabêleçidcis:riesteJnstrumento, béin'càmo 
zelar pelo cúinprimento ele todas•às:;tláusulascontratuais. · • ... -- -_ - -- -. _-_ -_ -· - • · 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1. À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 
a 88 da Lei n° 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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a) descumprimento das obrigações e responséJbilidades-assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar: transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de 
acordo com instruções fornecidas pela Contratante); 
a) de 1 % (um por cento) sobre o yal()r_ÇQIJtrnlYEL t()tal do exercício, por dia de atraso na 
prestação dos serviçosqµ ..• indisponioiliaa·aedomesmo;·1imitadã'à-1©%·do1J1esmo valor; 
b) de 2% (dois porcento) sobre o vàlor contratual total do exercício, 'pqry, infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste~nciso, aplicada em 
dobro na reincidência; ---
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em ê:9rrigir qualquer 
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar noss (cinco) dias 
que se seguirem à data da comunicação fqrmêl da rejeição; .. 
III - suspensão temporária de participaçã·d~em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Farias Brito,-pór prazô<ÍJãoisup,§fitli-; a 2 (clois)'tã,pps; • . • · • 
IV.-' declaração de inidopeidcid~ Pél[él.·liFifªr!ot.1.coDtra~r.~om'.~;.t,i.dministração Pública, enquanto 
perdu'rarem os motivo!) ~eférmillantes da: pt1nJçêc{ôú até que seja' promovida a-.seªbiJi~~ç;ão 
perante a autoridade que aplicou a perialidáêl~; •• ~~~Ri§. cjg ressarcimento à . AdministfâÇãô';pélôs 
prejuízos resultantes e d~pois de decorridq~í1-q1tR'fât;_l:E~aa sanção aplicada conJ_ base .po..~irici~o. 
anterior. . .-. .- ·-- • ~'';":~~:::d1;~:;: -- - ·•· _- _ _ _ . 
1Q~3~ A PrefeiturêJ. Municipal de ~a rias BritH11f.sifuikprejuízo d_êJs·•sanções aplicáveist reterá~c~é~itol 
promoverá cobrança judicial ou extrajudicial;•1a·fün de reaeber multas aplicadas e·;_resguarâar-se 
dos danos e perdas que tiver, sofrido por culpa da·ell1presa Contratada. ···· -· - '-_ 

cLÁusuLA DÉCIMA PRI~EI~i~~--RES~ísÃb···~-.·::·-:; __ •. ::.· ... ····:--:.;.:L:._:y_~:: ::::··:~:·'.~···· 
11.1. :Este contrato poderá ser rescindldd_Üj1ilat~rªlfuentec:.g_~Ía-Contr_ataljt§;'pof é:onveniêQci~ 
admi11istratiya.C?LJ por infringência de quêJlg~~[-":ÇI!~t~~Çgrif!JçÇ)es pad:uàdas,·_.::·:r:.:1 ·;:;t:'.j;,.~'· · __ ... ~t· "•'t'_ · 
1i.2~ . o ··não .:·eumR_rirnento . das •. <:li~posi§êíE!?·.·e:specificadas neste~-(;011trato irnpUcar~
automaticarrieoteer]gg~~r~#eeoritrato,·~ns~jélÍl~o~r~scisão administrativa prevista no arti.;i[:da 
Lei Federal. 8.666/93;-'rêoonheêidõs~d~sçje:ja,·os direifos dcl Administração, com relação as: normas 
contratuats:e as pré"'i~taseíl1 Leiõü'R'.êgulélíT:)ento dí~po-stq$.r1o,,presente Instr:1;1mento.f-.-·/ :· •. _ 
11.3. b.~ presente contrato é resdri<:lí\fêf ~iflf!ê_,"j!Jtjep'enderjt~rj'}ente pé- qualquer". interpêla-çã:O 
Jud.icial ou Extrajudicial, nos casos de: ' ·~. .•. - - - . - . 
11~3~1. Omissão de pagarnerifo pela CONTR.J:ff~_f}JIB"Ej 
l:J. .. ~.z~ Inadiinplência de qualqu~r desuas;dc]tjst11a~-por:,_qljalgLJ.er,urná;cia§.Pfüíes; ·- _ •.. 
11~3.3. _Acerto em: comum ácord6 por inicjativa:·ae uma ·aâ~- partes, medJªdt~.êYi~o· ppt;c:éscrito 
com 30 (frinta}'dias'deélllté.cedênCia, sem ôrl'l.ls para ambas as pa13:es~ . •·:·; •,;.,;,;;., .. <:;'· 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1. Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a 
proposta apresentada pelà Contratada,' ~e_QJ,,,ÉQ!ll!L.~;:{E~IJ.~l;Jai~ correspondências trocadas entre as 
partes, independentein~o_t:e_s.detranscriÇãõ':"'·-·- ·---~=.,~ ... ·. ·"·º:J·,-:,~.; "::'.";:":···-·:·. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO .. 
15.1. O Foro cpmpetente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presenfeccontrato é o da 
Comarca de Fafias Brito - CE. ··-~--

Declaram as partes que este O:>ritratg\~~-fresponde à manifestação ~nal, completa ye exclusiva de 
acordo entre<e[as celebrado ~i;.-ijgr ·as~im ~§t~rem de acg_n:jo;sissinam o presE,mteContrato as 
partes e·as testernunhas abaixó·nr~_~c;tcisff~sL'.;i~~-;: ·~·;(:.1~.\ 1--- - . 

" f,,.,.,M M ~ 
~~;;<,~""''' ~ o 

,.·-:;. ~; , ••• -...... ~:: •• ,, ••••.•• ; ....... :::::;';-,~~•;; ; ••....• ._.;.·:.: ·:.r:.: ·~;-
·····~'i:1lJ">:: -- Çótl:]RAT~D;Ã 
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