EDITAL CONVOCATÓRIO
Pregão Eletrônico nº 2021.10.29.1

lªParte:PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel, n°. 87,
Centro, Farias Brito - Ceará, por int~ríl'l~9i.9.. 8g,~i.Qç.g~Q~8~r<~7) de Despesas, ao final firmado(s),
torna público, para co91Jecimento dos interessados, que no·âia;;e bq~~ abaixo indicados será
realizada licitação n~ modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipox~ENOR PRECO que
será regido pelo gecreto 10.024 de 20 de S~tembro de 2019, a Lei Federal' o 10.520, de 17 de
Julho de 2002r::e subsidiariamente pela Lej;;Federal :.8.666 ·de... :?t. de Junh t. . e 1993, o que
determina a Lei complementar nº123/2006, 147/2014 e suas alteratjÕes e demais exigências deste
Edital. A presente licitação será no site https://bllcompras.com.

2ª Parte: DAS CLÁUSULAS EDIT'ALÍ~IÀS
1.0 DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto á aqyi~iç~9 c:le yeíçulos destinados ao atendimento das
necessidades da Secretaria/Fundo Municipal .de. Eduçeção de Farias ·Brito/CE, conforme anexos,
partes integrantes deste edital.

2.0 DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO.
2.1.

o editafestádisponível gratuitamente nós sítios:

wwV\t. fariasbrit<>.ce.gov~br,

Wwvv~tc~.ce.q()v~brt licitaco~s'l!

2.2. o certame será realizado no endereçdeletrônico:
https://bllcompras.com.

https:l/.bllcompras.com.

3.0~ DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME
3.1 .. lNÍCIO 00.ÀCQLHIMENTQDASPRqP()~JAS;.o~deNovembro de 2021, ~,i7h.
3.2. DATA DE ABEf{TU.RJ\0~8 p~()P()§Ti\S;;~7 de ~Q)l~~~ro.~e 2021, às 9)1:
3.a .•• INÍÇlO,PA SESS~ÇJB!;.·~~1~~}~~~.·~~~ÇOS: ~~".~~~r• ·. • ~.E~de . ~921, às 19h-<:.·········•. :
3.4. REFERENCIA DE TEMPO: Paratoâas asreferências'â empa"utilizadas pelo sistema· será
observado o horário de Brasília/DF.
3.5.. N~hipótese de nã? haverexpediente>gp ?~q5r~ndo qué}lqyer fatpsupervenien~«: 9lJ€: iíl'lpeça a
reati.zél~º do certame •. nélcjata prêyi&ta; él se§i~Q§:~ráremélEPéld(a, Pélfª no•mínimg ~8lj.a. q:>q~r da
respectiva çiata~
·

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

5.0 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constantes
no quadro abaixo:

órgão
02
02
02

Unid. Orç.
02
02
02

Projeto/ Atividade
12.122.0049.2.022.0000
12.361.0056.2.026.0000
12.365.0056.2.033.0000

Elemento de Despesa
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00

Elemento de Despesa
2111000000
2113000000
2113000000

6.0 DA PARTICIPAÇÃO, 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 Bre~il}f1().~i5~. ~tt11~:/(b~IC:~l11Rras.com.
6.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio eletrônicq constante no subitem
2.2. deste edital.
6.1.2. Qualquer dúvida 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@bllcompras.org.br.
6.2. Poderão participar desta . licitação ~rnpresas sob a denominação de sociedadés empresárias
(sociedades em nome coletivo, ern .cqrpqflq.jta simples, em comandita por ações, anônima e
limitada} e de spciedades S:lr:ttgl~s; ª~~gP:r~;ç: . . · .·fundações,~.~ggi~gades cooperatiyas regularmente
estabelecidas. neste País,.:cadastra(:lps oy·J1199i•. Q;CaÇ.e§tro ele pqrmecedores da Prefeitt.Jna Municipal
de Farias Brito, e que satisfaçama todas as c;9ndiçõ~s da legislação em vigor e deste edital..
6.3. A licitante que participar desta Hcitaçãq com suas condições de habilitqção vinculadas ao
documento Certificado de Registro Cadastral, ~8fi~g.~~·~'···êPRS a emissão do CRC,. a declaraf§bb âs
penalidades da Jei, a superveniência de fato i~·p~gfti~p~e sua habilit,ação.
6.4. Poderá· participar desta licitação tgda etqµa.lquer' pessoa jqrídica idônea cuja natureza seja
compatível com o objeto licitado.
·
6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados conio microempresas, empresas de pequeí)o p9rte
e as cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n° H.488/2007, como
critério de desempate, preferência de contratação, o previstona Lei .Complementar nº 123/2006,
em seu Capítulo V - DO ACESSO AOSMERGADOS /DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS.
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas. de pequeno porte deverão declarar no Sistema
BLL .(Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil) no síte https: //bllcomp~as.co111r o exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006. ·
6. 7. A participação implica a aceitação integraldostermos deste edital.
6.7.1. É vedada a participação de pessoafísica e jurídica nq§ seguintes casos:
6.7.2. Sob a forma de consórcio, qualquerque seja sua constifqição;
6. 7.3. Que tenham em comum
ou l]ais ~óci9s cq~isté)s e/ouprépostos com procuração;
6.7.4. Que estejam em estado de insol\1ência clvil1 sob prôçesso de falência.r concordata,
recuperação ju~icial ou extré3Jµdicial;.dissql~~~o,.f~§.~(i); cisão; incprpO[é)Ção e liquidação;

üm

6?~s •. •. 1mp~9:id~s: ge Uqi5é3r~ p9ptr;a.~é)rco'"l'1.ª ~ê:m;gJ§tr~~ãg;.....·.· · · · · · · · ·•·.• • .......•.·•.·•.·•· <·······.··•··•····•··· . ·.·•·•·•·· ·< . •·
6.7.6; ..suspemsasternpomariamente de . paJ;tjçiparC;le>licitação •.•.•. e.•.•JmpeClidél§;.Qe çontfqtêlr. côm a
Administração;
6.7.7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto 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.

lJ
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7.0. DA FORMA DE APRESENTACÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACÃO.
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 habilitação
exigidos neste Edital. Com relação à proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada na
plataforma, com a descrição do objeto ofertado e seus respectivos preços, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, não sendo necessário o envio da proposta inicial
como arquivo digitalizado em.anexo.
7.1.1. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a "Descrição Detalhada do
Objeto Ofertado", devendo constar os dados necessários ao exame de< adequabilidade da
proposta com o objeto licitado.
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de .acesso e senha, obtidas junto à. Bolsa de Licitações do Brasil
(https: //bllcompras.com}.
7.3. Os licitantes enquadrados como M~ .8~ EPP dev~rão epcaminhar a doçumentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição ge regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do
Art. 43,§ 1°, da Lei Complementarnº 123/2Qp6.
7.4.· No campo "Informa~ões . adidonais", g~v7rá Ç()h~~ªtnecessariamente·o··segqinte:
a) Indicação do . lote e especificação.··do objeto lici~acj()CO~ todos seus>it~ns,de acorçl~)cqrn o
cj~?te Edital, devendo: . ser incliçq.P?i a
dispost9 no A~EXO I - TERMO DE REE
marca/modelo e/ou fabricante do produto;
·
·
b)Preço global do lote cotado em algarismos;
c) Prazo de validade da proposta, que não poderáser inferior a 60 (sessenta) dias;
7.5. O licitante d~yerá infornia~a condição 9~r11I9r9empresa (ME) ou emer~~~ 9~. pequen().POrte
(EPP) que Jaz jus . ·.··ao. ~rata1T1~n~() qif~r~nFi~cjQ cja . Lei ComRl~lffile~~~f nP.1~3r q.e 2006, ou
cooperativa· de que trata··o ·.arti.go 34 cjg·••l1ri···n2 .1~~48~[ q.~20Q7rno~tg dg ~ílÇ,ê:lJ11irt.hamento da
proposta e. da documentação de habilitaçã9, por intermédio de funci0natídade disponível no
sistema eletrônico no site https: //bllcompras.com~
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as óperàÇões no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando. responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parté do
próprio licitante.
7.7. Os licitantes poderão. retirar ou substituiras propostas e ds documentos de habilitação, por
eles apresentados, até a abertura dasessãopública.
7.8. Não será estabelecida nessa etapa dô certame, ordem .de classificação entre as propostas
apresentadas, o. que somente ocorrerá . ·após a realização. dos procedimento$ de negociação e
ju lgam~rito das propostas.
7.9. Será vedadaaidentificação dolicitante.
7.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para 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.
A

·

• ·

J
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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/desclassifiç:açã9yR!ic:lg 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 prop9~tg§,,r o(a) rprêgõêiro{a''rfará< as devicla§.,.,.~;rificações, avaliando a
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, deverá.~er fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os parti.çipantes.
8.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais 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) pregoeiro(a) e
somente estas participarão da etapa de lances.
8.4. Na elaboração da proposta,e b preço
poderá ultrapassar o limite máximo discriminado
no Anexo I ·- TERMO DE REFERENCIA prese11~e nos autos do processo em epígr9fe; entretanto, na
fase de lances, o lance final deverá atingir pr~~o i.g~aLou inferior ao limite máximo constante no
Termo de Referência, caso o lote cotado ~~ja co01posto .de itens, o preço unitário do item deverá
ser igual ou inferior àquele limite. Caso não seja .r~.9H~ad~ .ª fase de lance?, o licitante que cotou
na. proposta escrita o menor preço deverá regµzi~lp (3
yalor igual .ou inferior ao limite máximo
do referido no Termo de Referência.
·
8.5. Serão desdassificadas as propostas que;
8.5.1 ~ Forell'l elaboradas em desacordo cóm(>stermos deste Edital e de seus anexps; q~!for~frl
omissas,. VªQª? R.~ g~~. 9PF!?~.~~~rem irregul.~.~!c:l~c:I!? insanáveis ou defeito~ s~e.~t~S ~.e diij~pltariO
julgamento;· que se opontlê11l 9 :9Mplqy!r.<c:l~i~ee~I~iy9·. legal vig~rat~.i ffl9DJ1~!'!~~::pg ..qt;!e tange aps
aspectos tributários; ou que contenha preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços
unitários. simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e aJ9da, preço? ou vantagens baseaclas
na.s ofertas da? demais licitantes; ou que SPl'l~·~np9<ig~ptificação do lkit~9~!·
8.5.2 ~Que apó~ a fa?! g~ lances ou negggi?.~ã~, 9u~~do houver, permaneç:~r~fuc:orµ seuspreço?
unitá.rios·e totaldos•itenssuperl9res.a.o~·.8reçps·pof\n~xg I (Termo de Referência).
8~ 6. O sistema ·dispqnibilizará tarµpo próprio para.Jroca çf e mensagens entre .o< Pregoeiro. e os
licitantes.

cbta9º

um

9.0. DA ETAPA DE LANCES

9. 1. O(A} pregoeiro(a) dará início à etapa>con1petitiva no horário previsto no subitem

3~3,

quando, então, os licitantes poderão encaminhar lances que deverão ser aptesentados
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
9.2. Para·efeito delances,·será .considerado ovalo.rglobal do lote.
9.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo
constante no Termo de Referência; e, caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitário
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 sist~l'l'l~ ;!~~~8Q.i~~,,,p~r~ .o Pregoeiro persistir por um tempo
superior a 10 (dez) m}D~·~P~r·:ª:sessão·púcliceeserá······suspensas:e.:r~i~l~i~.S.~ somente decorridas 24
(vinte e quatro) horas após a comunicação,.do fato aos participantes,· nosítio eletrônico utilizado
para a divulgação.
9.4.2. Caberá ao licitante a responsabilidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da .desconexão da
parte do próprio licitante.
9.5. O modode disputa adotadoparc1ést~·~~rtame será o "Aberto e Fechado", nos termos do Art.
31, inciso II c/c Art. 33, do Decretp Fed~f~l/pC> !0.024/2019robs~r-vado os seguintE?S termos:
9.5.1. A etapa inicial de envio de lances desta s~ssão pública terá duração de 15 (quinze) minutos.
9.5.2. Encerrado o prazo previsto no item acirnf!, () sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances . e, transcorrido () <período cjê até 10 (dez) minutos, aleatoriamente
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
9.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente detE?rminaÇlq, ~pnforme item acima (até 10 mlnutps), o
sistema abrirá a oportunidade para que o autor d~ .·oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores até 10% (dez por cento)supériores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.5.4. Na ausêncif! de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que tratf!.Ç> item 9.5.3, os
autores dos melhores lances subsequeqte§1 na ordem de classificação, até o 1116,xtmode 3 (três),
poderão oferecer um lance final e fechado em at~ 5 (cinco) minutos/ que será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
9.5.5 .. Ence~raqos. os prazos estabeleciq?§ij~9;.i~~p§:.9n.~7riores,·•o sist.E?~.9 prÇlepf!~ ?S lapce§ em

ord~rrrcresc~n~~ 97YêQ~~jg~idade.
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9.5.6; Na ausência de lance final eJechado•dassificaâo nos termos dos itens 9~5:3 . e 9.5.4, haverá
o reinício da etapa fechada. para que· os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de
classificação, possam ofert:arum lance fin.al e fechago em até 5 (çinco) minytos, que será sigffoso
até·º encerramento destepraz?,•.ob9ervad?, ~p?s 77ta etapa,,,p cii.§posto
item editalJcip ~·?~s.
9.5.7. Na hipótese de não hav~rJicita9tf1pl.a$Sific~~P na etapa de lance fechado qqe ?tenda às
exigências para habilitação, o Pregoeiro pqd~r~·ff auxilia~o pela Equipe de Apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etaPfl fechadarnos termos e$tipulados np iten:t9.S.6..
9.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, entcoluna própria, as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à compgração com os yalores da 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

no
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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 epçontremnos rntérvâlôs estabelecidos nos itêf]§ . . ênteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apréséqtar melhor oferta.
9.11. A ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como • um dos critérios de
classificação, de.<maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais{não seguidas de
lances), ou enfré lances fi.?ais da fase fechada do modo de disputa~perto e fechad9.
9.12. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.

10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE.··E. DANEGOCIACÃO DA PROPOSTA
10.1.. Encerrada a etapa de envio ~êi{l~~~~s da,,.ses?ªº put)Uca, o(a) Pr~goeiro(~) deverá

encaminhar, pelo sistemér eletrônico, c911~rêH~~g?s!ê a9 lic.i~l1~y qve tenha. apr.esentadq c.1. melhor
preço, para que seja obtida melhorprqpgêtéJiVeda·qêLÇI negociação em· condições difer.êntes dçis
previstas no Edital.
.
10.2. A negociação será realizada por meio dq sist~ma poderá ser acompanhada pelos demais
licitantes.
10.3. Encerrada a etapa de negociação, O(él} Pregtjeiro(a) examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto eàcompatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação n.o edital e seus/ane)(OS, observado o disposto 110.pçiráÇJrafo únk:o do
art. 7° e no § 9º do art. 26 do Decreto nQ 10.024/2019 e Vêrificará a habilitação do licitante,
conforme disposições do edital.
10.4. A partir da sua convocação, o arrémataote deverá énq1rJ1jnharn<1 prazo. de 2 (~uas) horas,
proposta dê p~eço~ er s~ nep:1ssário,
através de e~mail. (licitacao@fariasbri~°:·~':·@°:~·~~)
documentação cqmplementar, devendo a prqposta estar adequada ao úítimo Janc;e pfertado apó§
a negociação referida no item 1().1 deste edital ·
10.4.1. O não cumprimemto cl.a entrega da proposta fin~I, dentro do prazo . êcima estabelecido
(duas . horas), acarretará des.c::la~sifi.c~9ê9 1 sendo f911.YOC::ê3d9.<••9 licitante sybsequeqte1 . . .·. e assim
sucessiyaA'lente, observada .a C?fc:l~m .ôe' cla~:ifiS.~~~~~. . .. . .··
10.4.2. A não apresentação dos documemtos ..de:::naomtação,exlgidos,neste edital, ex;clusivaménte
por meio do Sistema BLL (Bolsa de Ucitaçé)es e Leilões do Brasil), no sítio ~letrônico
h~ps:l/bllcompras.com, até a data e hor~ri? ~stat:>el~cidospara abert:yra da. sessão pública,
acarretará ...•• na·. •. ·••·•inabiHta~ão/q~scl~?§.ificaçªR .cJ()./PfQPOnenter . •?~f1dp . .•.•.•. • coqvocpdo O·· .···.··licitante
subsequente,· e assrrri:?ucessivarnente, observadé.:i..a.,ordem de clp§§ific9çãp.

e
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11.0 DA PROPOSTA DE PRECOS FINAL CPROPOSTA 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/modelo
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.
11.2. 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 com quantitativo de item/lote inferior ao determinado
no edital.
11.4. Na cotação do preço unitário, não será admitido o fracionamento do centavo.
11.5. Nos preços propostosjá.estarão inclüfdâs as·despesas referentes .a frete, tributos e demais
ônus atinentes à entrega do objeto.
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 pertinentes ao regime
das cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no.é]specto tributário e sujeitar-se
ao mesmo regime de qualquer .outro ageqte econômico.
11. 7. Após a apresentação da proposta nãó q:1berá desistência.

12.0 DA HABILITAÇÃO
12.1. QS DOCUMENIQ~ . . QE li~JIIL ..Ç~Q DEVERÃO SER APRESENTADOS DA
SE(;ljINTE ~OR~A: . . . . ·. / ><. ·····.................. •·····. ;;.;· . /

a) Cópia .do Cartão .de inscrição no CNPJ/MF;
b) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, s~h()µyer;
c) Prova de regularidade fiscal junto à .Fazend~;~ypi8ipal<:fe seu ~()micílio;
d) Prova de regularidade fiscalj1Jpto à Fa~~n~~ ~?~dual de seµ domicílio;
e) Pr.ova de regularidade fiscal para com os +:ributo~ e Contribuições federais;
f} Certidão Negati\la de Débitos quanto à DívJqaAtiv~ da União;
g) Prova deregulàridade fiscal junto àSegl1ridad~;S()Cial (INSS) -. CND;
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia porJempo de Serviço {FGTS);
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida peloTribynalSuperiordoTraqalho - TST;
j) Ato. constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamemte reQiStraqo na Junta
Comercial da sede do Licitante, em se tr.atando de sociedades comerciais, e, . no caso de
sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores;
k) Registro comercial,.•no •. caso.·.de .• empresa indi\t'idüal, . qevidamente registrado na·Junta Comercial
da sede do Licitante;
1) Inscrição do ato constitutivó,nocaso de sociedadesdvis, élcómpanhadas de prova de diretoria
em exercício;
m) Decreto de autorização, . em .. se. tratando de •. empre.sa ou. sociedade estran~~ira <em
funcionamento no. País1 e. ato• de registro ou autorizélçãcJ para fl1ncionamento expedido pelo órgão
competente, q~ando•a·atividade•. assirn o exigitj
n) Certidão···Negativa<deFalêri.cia.oú Concórdatar:expedida pelo distribuidOr:d(;)isede··da pessoa
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 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 trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16

" ".

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal;
q) Declaração emitida pela licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação.
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) gi9~, contados atéà1 ãafttãa realização,da Jiçitêção ou, se emitidos por
prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor.
12.2.1. Ficam exdµfdos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicôs,e comprovações de
inscrições.
13.0 OUT~S DISPOS~CÕ~~
> ) ...
13.1. Haven~o restrição qy,~p~g.)~ ~~~~I" · e fiscal e trabalhista da microempres~, da empresa
de pequeno porte ou da cooperativa·qu .· .·. r1quadre nos •termos do art. 34, daiLei Federal nº
11.488/2007, será assegurado o prazo g~ 5. Jcinco) . dia~ útei7, contados daponvocação do( a)
pregoeirg(a), para a regulari;z:a~ãg go(s)cigp~.~~ptg~~) 1 poçjençlotaL prazo ser prorrogaqo por igual
período,· . coriforme di.~p?e.Cl,•LeiCP[Jlpl~J'l'l~Ot?~··~~j«!~3l~PQ§.
13.2 .. A não comprovação da regularidade fisc~I ~ ~ra,~~l~i~ta, até o fi~a,l.80 prazo e$t~~~f~cido,
implicará na de,cadência do direito, sem pr~J.Yít~ ~a,~·-~R:.Pções cabfyeis, sendq faculté)êlo·éJp(,a)
pregoeiro(a) convocar os licitantes remanesc~m~~~; pprorâem de classificação.
H

•

14.0 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

14.1. Para julgamentodas>propostas será adotado. o critério de MENO~ l>~~ÇO/ observado o
estabelecido nas condições défini,das nest~ eqitafeo disposto npJerrno qe~e~erêpcia que norteia
a contratação, tomando-se como Parâmetrp, paréJ tanto, o menpr preçq ,coleta.<:101 na sequência,
ou a média. de preços, sempre buscando alcanGara,rnaibtvan~a,~gs,içJ9clé~ .. ·... ·. ·
14.1.1. A di$pytaserá realizada por lote, sendg gspreçgs registrados E?rn a,ta,.
14.1;2. A proposta final para. o lote nãopod~rá~gnteritem com valor superigrao .estimadopela
Administração, sob pena·•de d~sclassificação, independentemente do valor totaldo Jote, devendo.o
licitante, readequar o y9lord0Jote a9~va1p.rf?Stbnstant~s n~mapa de preços.
14.l.3. Na fase delancest o lance final q~verá atingir. P[~ÇR.i~p~I ou inf~rior ao lirni~~ máxirno
constante daquele Termo. de . R.eferên.cia; S~~()D~º seja reali~ê9~ ~<fase.de lances, oJi.citante que

cotou na . . Proposta escritao. rn~nPr.Pr~çg 9r'.{~t'
yz·•.i•. --1º.·-..••.ª.r•.··. •••...rr1
u .•·. .•. ·.v· · ~- .lº.· ·. r igual ou in~. e
. .· .•.riora. ·. · .· · · · · l · · .i .·.m.·.·.· · · .fite
má>d[11()çlPteferido Termo q~R~fer~nci~~T ·;:<i.:,
..•..•.••-•
14.1.4. ···se a proposta de··.·-menor preço não·ror·-aceitávél,·ouj··aihda,Jse o .1icit(3nte desâterldér às
exigências habilitatórias, . o( a).· pregoeiro( a} examinará a proposta subs~quente, yerificando ··sua
compatibilidade e é). habilit13ção . do participante, na ordem de>· classifiça.ção, 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 n° 123/2006, 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.

º.

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. _
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 esdªreçirnente>sreférentêsaõ<prõêessolicitatór:iqgE!verão ser enviados ao(a)
pregoeiro(a), até 3 .(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas,
exclusivamente pormeio eletrônico, no endereço licitacao@fariasbrito.ce.gov.br, informando o
número deste pregão no sistema do bllcompras.com e o órgão interessado.
16.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessadQ$. deverão se identificar (CNPJ,
Razão Social e nome do represE!ntente qL1e pediu esclarecimentos, ~.e pessoa jurídífa e CPF para
pessoa física te disponibilizar9~ ipf9[f1'l~Çge§ para contato (endereço completo, telefpne e e-mail).
16.3. Ose~da{~cimentos.ser2ipiREt~.~gg.$
(a) prego~i[c?~~lÍHpor escrito, por imeio de e-mail
àqueles·que • enviªram soJi~i~~%gE!~~ ~PH~> . . ·
(d~!~) di.~.~::~!~i~t
16.4. Até 3 (três) dias úteis antes da da a
a par9 abt[tyn1 das propostas·, qualqúer pessoa
poderá ..impugnar o PrE!~ente. edital,. Il]E!cfiêQ.t~P~!iç~gpqr escrito,.pormeio··elt;}rônico,.atrav~s da
plataforma .no site! https://bllcompras.com; o~.• R.~.1.? ~-m~il licitacao<g>f~~ias~rito.c~~S!~Y·br.
16..5. Acolhida a.petição contra o ato. convoca~. ~ o·iz~·9~fii~~p será comunicada ao; inter~~~~gp$·•.·.·•
16.6. As respostas aos pedidps de impugnaçg~ J .;E!~Clan~cimentos ·aderem a esse Edital taLcomb
se dele fizessem parte; vinculando a Admipislt~ç~g'.~ os licitantes;
16.7. Qualquer me>dificação no Edital exige d!yµlgação pelo mesmo instrumento de publicação éftj
que se deu o texto original, reabrindo-se ô prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a altE!ração não afetara formylpção das prppo?taS·
16.8. Não $erão conhecidas·.·asimpugn(lçê)esé:1presE!ntaqas for~•dº••prazo lêg91··~/9u· sµbscritas por
representante não habilitado legalmente, excE!to s7tratar de rJ1ptéria deordefl1 ppblica.
16.9. A impugnação não possui efeito SU?PE!m~iyc1 ~aberá ao(à) P~'ªgpeirQ(ªJ deçidir sobre a
mesma no prazo de 2 (gpis) dias úteis, c9ntaqo d~ d~ta de recebimento desta.
16.10. Acolhida a impugnação contra o edital, será d~signada nova data para realização do
certame, exceto se a alteré)ção·não .ªfetar a·.fotmulaçêodas propostas.
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17~ DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1. Declarado o vencedor, tjualtjuerlicitamtêppdetámanife~tar,de.forma motivad(3,ainfenção

ê9

~i~tE!'tl~r:F~u?Jndo lhe s~rásgncedido o prazo q~ 3{três)
deJntE!rpor recurso, em caíl1Pº próprio
d.i·ª·s·• •. R9Iª ap~~~entªçãq·.·êgs•.•·r~t:õts ppr,.~~ri~~~·e?r mE!.i.9 . ~l~t~ômicp, •. ~tr~x.~~g~. upl.éltªf~rma F18. site
https:J. 4:.~l~~~~pr~s~c~~, :.~plt ( e~.lo .e0'1)·~~1~w;;:•lic.i~.~cao@f~~i«=!~.~~i~g·~~~~~y~~~· . ()~ Q~mais
licitantes·· ficam desde logo convidados a apresentar contrarra4ê)es dentro de Jgual prazo, que
começará a contar a partir do término do prazo do recorrente; serido-lhes 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 importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
i • •
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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 responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjugJ.ç9çãodoobjetoâõver1Cêêfor~
. <·······'
18.3. No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da cómpE;tência do titular da
origem desta licitg~ão, decidido o recurso, este homologará o julgamentoâ.g(a) pregoeiro(a) e
·
adjudicará o objetó ao vencedor.
18.4. O titula[;âa origeíl"l desta lici~ação se reserva ao direito d§rpão homologqf ou revogar o
presente processo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado e mediante fundanientaçã9 ~§~fi~?·
18.5. O sisterra gerará
cirFuns~a~piac:Ja1 na qual
registrados todos os atos do
procedimento e (:lS ocorr~nclg§JelE;'f(:lflte§~}·

.ªta .

19~. ·.·.DAS •. SA.NCÕ.Es . .~.':>~·!N~STFU\T~~~~ · · · ,. ••:• ·

19.l O licitante que ensejar o retardamento d~\~8€,~~ção .~º certame, pã9 m~ptiver a>~~9posta,
falhar ou fraudar na execução do Contrato, C?IJ'lR?rt?r-s~ q.S? modo inipôneo; fize.r declaraçãoJalsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito préviq·êla citação e da ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração, P.elô PSé:lZÓ de até 5 (dnco) anos, enquanto perdurarE;m
os motivos determinantes da punição ou até qµe seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, sem pr§jU(fo das multas previstas no ec:JJtal é notermode
contrato e das demais çominações IE;gais.
19.2 .A·· Contratada ficafá,····ainda,suj~ita àS'§eQyin~es p~nalic;lpp~~;ieQifêl§9 9~ ih~.x~cqção total ou
parcial do contrato, erro de execução, execução impeffieita1·QP.ºra de. e0ecpçãp, inadimplemento
contratual ou não veracidade das informaçRe§ p.r,e~taga~, garantida a pr~yi(:l ..Clef~§;j:
I -- advertência,sançãode que trata o incisoldoart~s'l, da Lei n. 0 8.666f.Q31poc:Jeráser.aplicadél
nos. seguintes· casos:
a) . descumprimento d9~ 09rigaÇÕ~S eresppp?âbilidáçl~~ (3S~~rnidas na licitação;
b) outra:·. ocorrênciq:ci1Je poss9í}'19carrê.tar tran~twpo~ Ri9iS~:envolvimento dosiSE;ryiçq?.<da
Contratan~~'. desde que não C(3i9<:1 9pli~~.~!.P.S~ ..~.~.~~o· rrtqi~. ~.F~~~~
II --"·multas (que poderão ser reçolbidas emr.qµé3;IJ;ll.J~~zagência.ll]t~ma.imte da Rede ArrF?Cêtflªdora de
Receitas Municipais, por meio de Documento.çfe Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido
de açorda corn instruções for.necidas pE;l(3 Contratante);
a}.del~/o·.· (~rtJ .por gent9) §ç>IJre .9· · · valor, .• ~on~t~ta,~1.tõtal· do>~~~rcícip, . . . . PPL ~i~ de 9trêsa· na
prestação· dos servi.ço§ ou .•. ·.iqc;I i.§PonfgHidade doiooe§mO, 1imitadaa}p01o:d9 [l'l~§q19Yªlor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidência;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias
que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Farias Brito, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
19.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III
do item 19.2 supra e lO(çl~~)diascorridospãra:ãsàiíÇãoprevista171q . i.QS.ir? IV do mesmo item.
19.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal>QO prazo de 5 (cinco)
dias a contar da. notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa> não for pago, ou
depositado, ser~. automaticamente descontado do pagamento a que a Contrat9da fizer jus. Em
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada,
valor deviCt() será cobrado
administrativamente ou inscrito. como pívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encê)rgps ç()rre§po entes.
do item . J~.g ~ppra, poderão s,~r aplicadas às
19.5 As sançõ.~s prevista§;iflºS,.ipç'~?> . ..
empresas que, em razãodocontratoobjet .· . ~ta lici~ação: . ·
I - praticarem atos ilícitos, visando frustrar O§·ppjeti~os· daJicitação;
II - demonstrarem não . possuir idoneid(3cj~par(3 con~réltªr com aAdministração pública, em virtude
·
de atos ilícitos pn3ticadós;
III - sofrerem condenação definitiva por :m'.Ú · ~mi por meios .dolosos, fraude fi$~ªL no
recolhimento dequaisquertributos.
.·.
· .· •;
19.6 As sanções previstas nos incisos ·I, I~J·> ~ ~Y do item 19.2 supra poderão ser aplicaçles
juntamente com a do inciso II do mesmo lte111 1 Jacultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo,no prazo de 5 (cinco) dié)S út~is.
19. 7 A licitante adjudicatária que §e J§cysar, injusti{icadament§rem fir111ar C) Çpn~rato dentro do
prazo de 5 {cinco) dias úteis a contar 9.~ qc>tificação 9ue lhe seráencarninhad,élr ~stará sujeita à
multa de 5% (cinco por cento) do valor tqt9I a~jugicado, serr1prejyízq das çlemais penalidades
cabíveis, por c.aracterizar descumprimento totel ~apprig~ção assümidél·
19.8As sançõesprevist(3s no item 19.7.s.upra nã? s~ apHcam às demais lici~gm~~~ 9ue, apesar d7
não vencedoras, venham .a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo •com
este edital, e no prazo de 48h coniunicaremséu desinteresse.
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20.··oA·coNTRATACÃO
2.0.1. A adjüdicatária terá opra~qdeS{cincp)~i~~~teis, çobtzjdpsapartir da convocaçêp, par~ a
assinatL1ra go contrato. Est~ prª~º eod7~
Hr9ff9Qª~º
yez.gpr igual períqdO,d§ScJ~ que
solifi~ago du~ante . . o .~ru.tr~n~pyr§p ~' Çli.Qga ~~~~·~~·::~.g~~i2.~']e~t7jy.êtifi.~~9>~.af~it9.• ·
20.2~Na·assinatura·. •do•·•.contrato. será • .·.exigid<J •.··a;;comprqvaçãéJ·.··aas.cqpcHçõ7sd·§····· hab.Hitaçãp•··••·•exiQidas
neste edital, as quais d~verão ser mantidas pela contratad9 durante tqçlo o> período da
contratação.
20.3. Quando a adjudicatária não comprovar as 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.

.srr

21. DAS DISPOSICÕES GERAIS

WTIª
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21.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade
competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer
reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.
21.2. É facultada ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente na

proposta e na

documentªçªq.clehabilita~ão::

21.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelô(à):pregoeiro(a) ou o não
atendimento às solidtações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇip.
21.4. Toda a dqçúmentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitáote, ainda que se
trate de originais.
21.5. Na contagem dos prazo§;~§~é3gg!~.~ig9§ neste edital excluir-se-ãf? os dias de infgio e incluir-seão os dias de vencimento .. Os prazos estg~elecidos neste edital se iniciam e se vencem somente
em dia de expediente na ~r~feitura MunlÇiê.~t~~ Farias Britq~
21.6. Os ·licitan~es são >resp911§áy§i?rp~lé3.:1!tcjelid9.9e ~; l~gitil)"lipade das in.form~çpes e dos
documentosapres.entadq?efl'lHP~'HP~fcfªr · · · ·c· .,.,Q:• · i. / <.··
21.? .. des~.tendim~~.~9. fd! e)5igªqçié3s . ·······+. < •.. ,.~?~nclais . . . nãoimplicará •~o afa~!~11Jé9t9 cio
licitante, desde que seja possível a afençao da ~l.19 qualificação e a exa~ê cor:ppreensão Pê· sµa
proposta.
.
....................... · ... . . .
·
21.8. Toda a documentação exigida deverá s~r ap[~§éntâda em original ou por Cfl.Jalquer proÇesso
de. reprografia ·aute.nticada por cartório cornP$te11~é. Caso estçtdocumentação tert.ha sido emitida
pela internet, só será aceita após· a confirmação de sua aut.enticidade.
21.9. CaberáaoHcitante acompanhar as operaGõei;no sistema eletrônico, rycé3D99responsc3velpel9
ônus decorrente da p~rda de . neg<)ciosicll9pt§. cJª·}Qobservância de 911Fisqq~rm~n~agens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexªº· .. . .·/·.•.·•
21.10 ..··Todas e quaisquer comunicações··comd(a)pregôeiro(~~cl$\f~rã9 s~ cJê~ P9~<escrito,. . com o
devido . protocqJo com sede na Comissão Rerman!~te de l.icitaçãQr yiê !-pJ9il instituçiqnal
licitacao@f«uiéls~r:it~.~E!~aoy.br,
o~.
Q? p~2p~io chat da pl(.l~(.lfQ.rm9 do site
https:l/bllcol'11D~ê;l~·~()D1• '~sale1virtUé;ll.''·on.9~ ~:tará.·.qcontecendo o certame.
21.11. · Fica terminant~menteprqibído ap\aJ.pregoei~p(a} prestar quaisquer infç>rtnaçõ~s sobre o
pregão já . publicado e/ou.erp.ii3Q9élf"J')~ntq, .~pb qualq~~r.~i~ó~~]~ gu pretex~9.usando ~e(efoni.(.l f.ixa
ou móvelj.~omo forma•d~ gar13p~i[é3. Usu~~,9.?, . ~.~.~~~~ •. . · < L <i. \.·....... · · · · · · · •·
21.12·.. Os casos omissos>S§~ê.P.,res()l~iÇ~S.;;&. . ffi~~g~f)·,·pregf9~Ir()(a)i'ílOS termos cf9;J~gislélç~o
pertinente..
.
.
· · · .·.
. .
· ..
. ..
·
21.13. As normas que disciplinarn este pregão.sel"ãoserripre interpretadas em fayorda ampliação

··o.

da dispµta..\..........
.··· ··•··••··. . · •· .• ·
. •· · . . · ·••
•·· > /. r /.<T ./}••
·.·. . ·.·.· ·.· · · · .· .·.•·•·•·.•· · · · · · ·. /
21.14. A apreseritação1 p()C p9(te dos· H~itaotes, de DE~~~~~~· F~.~$A.?rélati\/a ao
cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos dê · ··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 responsabilização penal, com fundamento no art. 299 do Código Penal
Brasileiro.
21.15. 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.
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21.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital
será o da Comarca de Farias Brito, Estado do Ceará.

22. DOS ANEXOS
22.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO I -Termo de Referência (Orçamento Básico)
ANEXO II - Proposta de Preços
ANEXO III - Modelo de Q~~lé)ração Relativa aõ Trábalho de Empregçqg,M~nor
ANEXO IV - Modelo deDeclaração de Cumprimento dos Requisitos de habilit9ção
ANEXO V - Minuta do Contrato
Farias Brito/CE, 29 de Outubro de 2021.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Aquisição de veículos destinados ao atendimento
Secretaria/Fundo Municipal de Educação de Farias Brito/CE.

das

necessidades

da

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A presente aquisição se justifica tendo em vista a necessidade de.dotar o Município
de Farias Brito de veículos com a finalidade de servir de apoio à Secretaria/Fundo
Municipal de Educação e Escolasqa Pública de Ensino, quandqda necessidade de fazer o
transporte de profissionais e/ou materiais. para garantir a regular execução das atividades
desempenhadas diariamente;
3. ESPECIFICAÇÕES/QljANTil)A~~~ ~~,\~~~ ·E~T~~Apo
3.1. Conforme exigE§pçi~ legal, o.Mt.I.lJlçí~ip9~ f9.riªs Brito .reaHzoupesqujsas d~)P~t99s de
mercado e esti'11ativa de custosjuntoasí~iq~. . .tl·~~f:RDiS<JS, utilizang()~êt cgmo ba~eL!tgal a
Instrqção Nor'11ativa n° 73, de 05 de Age. · ·
;;~~~Qt>
> <
·
3.2. Foi utilizada como metodologia pa ···.··.·tenção do preço estimadd para a Jütüra
contratação o menor dos valores obtidqs n~~ pesquisas de preços, conforn;ie Art .. 6º dé;l
SUpracitad~instrução, .sendo assim, O V~.!9~ fl'l~Ximo admitido para esta s~rt~at~9~9 .~ dt
R$ .s29.960100.~~~~9~E!n~Q~te . . vintE!·E!··~9"'e mil novE!EE!!1~9.§wE!:·§.@.§~E!f1ta···reai~~l
conforme planilha abaixo:
·
.· ·
·
Item

1

2

Especificação
VEICULO TIPO PASSEIO, FABRICAÇAO NACIONAL,
ZERO QUILÔMETRO - Especificações mínima§! ano
fabricação/modelo 2021,04 portas,. capaç:idade de
05 passageiros (incluindo o motorista), cor sólida
branca, motorização 1.0, potência a part:ir de 77 Cv
(A), 75 Cv (G), combustível flex,.P.2 (lirbags1 pol'tél
malas a partir de 260Utros, entre eixq mí11il'1'.1()
2370, freios ABS, ar condicionado, direÇªQ
hidráulica ou elétrica, . . vidros·. ·elétriços,...... travas
elétricas, tanque d~ co~l:mstível à p~rtir g~. 44
litros,·.·rodas ~1'1'.l•aço··aro· 14-" com calotas,pr~~e~9r
de cárter, tapetes de borracha; cinto de segurança
e pneu estepe, conter todos os equipamentos de
se uran a determinados or lei.
VEICULO TIPO VAN/MINIBUS, ZERO QUILOMETRO
- Especificações mínimas: 13 M3, capacidade 16
passageiros (incluindo motorista), original de
fábrica, combustível diesel; câmbio manual;
potência mínima de 130 cv; resolução motorização
mínima de 2.0; direção hidráulica; tração 4x2;
possui distância entre eixos min. 3665 mm; teto
alto tan ue de combustível mínimo de 90 litros

256.9§0,00

Und

2

235.000,00

470.000,00

.

3

garantia mínima de 01 (um) ano sem limite de
uilômetro.
VEICULO TIPO PICK-UP, ZERO QUILOMETRO Especificações mínimas: ano fabricação/modelo
2021, 04 portas, cabine dupla, motorização 1.3,
combustível flex, câmbio de 06 velocidades, 02
airbags frontais, direção elétrica, freios abs, ar
condicionado, vidros elétricos, conter todos os
e ui amentos de se

Und

1
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~

103.000,00

103.000,00

Total:

829.960 00

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

5 - DA ENTREGA DO(S) BEM(NS).~ De) RECEBIM~NTO
5.1 - O(s) bem(ns) será(ão}f9rnecid9($}çlt a~qrdo c9n1·~s §Olicitaçõesrequi§itadas pela
Secretaria/Fundo Municipal.•co111petente, de.yegqp o(s)•·mesrr1o(s).~~r. entregue(s) junto à
sede·. desta,. ou onde. Jor mencionado na respectiva Ordem de Compra, s~mdo as despesas
com a entrega de responsabilidade dá émP.~ê~ª .Ç9ptrªtªda.
5.2 - O(s)bem(ns) deyerá(ao) ser entreg~~(~Jijt~31/12/20~:l·
5.3 - O(s) veículo(s) deverá(ao) ser ent~egue(s} emplacado(s) e licenciadp(s) em home
do Município de Farias Brito/CE
·
5.4- ecs~ VtÍCUIO(§), quando entregu~~~~~"êeverá(ão) estar em. p~~~ito ~~stªcl(), sêrrf
manchas, · amassªc:lps,·.·. ·rj§çps, ªrré:lnh9.e~:.;· e .• :.mão apresenté:lnc:IPr .qgajsqµer:( danos ou
alterações.
5.5 • AContratada ficará obrigada a tr0car, ~s ~uas expênsas, o(s) bery1Cp7) q~e vi~r( em)
a ser recusado(s) por justo motivo, §epqqquêqato do recebimeQtQJlªp>impqrtaçáasua.
aceitação.
5.6 -AContratadaq~ver~ efetl.[ataet1tregª ê(lltransporte adequado pâràtánto.
5~7 - O recebimentodo(s)bêm(ns)será·~fetuadonossê~uintes termos:
5.7 .1 - Provisoriamente, para· efeito de posterior verificação da ccmformidade dô(s)
bem(ns) com a especificação;
5.7.2 - Definitivamente, após. Verificação dél qualidade e quantidade do(s) bem(ns),. pelo
setor responsável pela solicitação.ecor1s,êqµ~nte111ente·acéitªção.

6. ORIGEM DOSRECURSOS
6.1. As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recúrsós oriundos do FUNDEB
e Tesouro Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias descritas no
Convocatório.

Edital

7. 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
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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.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte
integrante do Edital, incj~B~Ucj~nte 0El'hSU~#,transbri~ãm

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na MiQuta Contratual,
parte integrante do Edital, independente de sua transcrição.
FARIAS BRITQ[ÇI:, 29 de Outubro de 2021.
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ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente os do Decreto nº 10.024/2019 e das Leis n° 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como
às cláusulas e condições
rT1.~9~Jigg9~.R.regjgglet11pgjç9qg.;. 32~!:~0.29.1.
Assumimo§o·compromisso de bem e fielmente fornecerósprggutos especificados no
Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.
Objeto: Aquisição de veículos destinados ao atendimento das. necessidades da
Secretaria/Fundo· Municipal de Educação de Farias Brito/CE, conforme especificaÇ&es apresentadas
abaixo.

?ª .

Item

Especificação

1

VEICULO
TIPO
EASSEIO;
FA~l}I~
NACIONAL, ZERO QUILÔMETRO - Esp~i~C:~9
mínimas: anoJabricação/modelo 2071, 04 pqrtas;
capacidade de 05 passageiros (incluindo
motorista), cor sólida branca, motorização 1.0,
potência a partir de 77 Cv (A), 75 Cv (G),
combustível flex, 02 airbags, porta malas a· partir
de 260 litros, entre eixo mínimo 2370, freios A6S,
ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica,
vidros elétricos, . travas. elétriEas, tanque )de
çombustível a partirde .• 44·1itrosrrodas ~~1 CIÇO
aro 14" com calotas, protetor de cárter, télp~te~
de borracha, cinto de segurança e pneu estepe;
conter todos os equipamentos de segurança
determinados or lei.

1

VEICULO
TIPO
VAN/MINIBUS,
. ZERO
QUILÔMETRO - Especificações mínimas: 13 ~ 3 ,
capacidade 16 passageiros (incluindo motorista),
original. de fábrica, combustível diesel; çâmbio
manual; potência mínima de 130 cv; resolução
motorização mínima de 2.Q; direção hidr~úlica;
tração· 4x2;. ·• possui distância ~ntre ei}{Qs !'Jlir:h
3665• mm~ teto alto, tanque <de comblJ,?tíve!
mínimo de 90 litros1 garantia mínima de Ol{Ui;q)
ano sem limite de Llilômetro.

Unid.

Qtde.

Valor
Marca/Modelo Unitário

LOTE 01 ~VEICULO TIPO PASSEIO

Und

4

Total:
LOTE 03 - VEICULO TIPO PICK-UP

1

VEICULO TIPO PICK-UP, ZERO QUILOMETRO Especificações mínimas: ano fabricação/modelo
2021, 04 portas, cabine dupla, motorização 1.3,
combustível flex, câmbio de 06 velocidades, 02
airbags frontais, direção elétrica, freios abs, ar
condicionado, vidros elétricos, conter todos os
e ui amentos de se uran a determinados or

Und

1

Valor
Total

l lei.

Total:

1

Valor Total da Proposta: R$ ............................ ( ...........................................................)
Proponente: ......................................... ·::.:··\''t~.'·r··,~.,~·,···,·~······················· ................ .
Endereço: ...........................•.···~·····················································•·····'"·················
CNPJ: ............................................. .
Data da Abertura: ......................................... ..
Horário de Abertura: .................................... ..
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.
Validade da Proposta: 60(se??enta)qias~
Data: ................................,.• ~~ .......... •..•.:~~.•
• •..• ÍI • . • • • • . •- . •·•·• •.• • _.•: • . • :•.: ....-.... --.:.:····-··-•:.•

·11-.:"•:•.• •:• ••••••_:,:• ••••••.•..•. -•.:••.••••.•.•..• :•.• •••••••••

Assinaturá cio .p[oponente

ANEXO Ili
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
(NOMINA E .OUA~IFIÇ~ 8/.~9~N.~S~99~), ~ECLARA, para os devidos fins de
direito, especialment~ . para fins tle prova em · processo · licitatório, .eregão Eletrônico nº
2021.10.29.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que não possui em Sfa.U quadro de pessoal,
empregados menqres de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso oülqsalubre e menores
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendi~ a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.
Pelo que, por ser a expres$~O da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Cidade/Estado, ................... •.•~ ..........................

••a

W

•a• a a a

W

a• a a a

W W

a a a aa a a a aa a aa a a

W

a a.a.a.a !f..•. !llL:a !li

a.~

l!I'

W WS

DECLARANTE

a

W

aaaaaaa aa

W WS

aa

W

aa

W

a:a·.-a

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
(NOMINA E .QUALIF~S~ 9 ;ES?;~~~Ç~99F{), pECLARA, para os devidos fins de
direito, especialment~ .par:a fins de pr:ova em processo licitatór:ie>i;;;~t~gão Eletrônico nº
2021.10.29.1, juQ~P ao Município de Farias Br:ito/CE, que cumpre integ~§llmente os requisitos
para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4°, da Lei t1e 10.520 de 17 de
Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.
Pelo que, por·ser:.a expressão da verdade, firma a presente, sob aspenas da Lei.
Cidade/Estado, ... ~···•····o•u·•·················

•••a•··•••

il • ·-••·•.·•:•

··••:•-•:•:.ti:•:•i,•·•':•:·•·• t;a •·111·•'• •· • !lf .......:.• ll·lt:i(a .. •:•·•·• • • • • • • • • • • • • •

DECLARANTE

• • • • • • • • • •

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
• •·•. • • • • • • • li:

11!1. .~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ/MF sob q n. 0 07.595.572/0001-00, através do Secretaria/Fundo MlJntçipal de Educação,
neste ato repre~entado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação, o(a) Sr(a)]"~liomar Liberalino
de Almeida <Júnior, in§crito(a) no CPF n° 002.054.983..:ozi apenas d~nominado de
CONTRATANTE,
e
de
outro
lado
................... .,. ...................................................................................,
estabelecida
na
.......................................................... •····~~•·•··•··••·· ............. ···.~···' inscrita no CNPJ/MF sob o n. o
...........................................,
neste
ato
representada
por
................................................................. :~·+·r irwcrito qo· . . . CPF n° .·. ··························:··········'
apenas· .•denominada ...de .. C()NTRjtTAl)l\1re~gly~[!Jirmar·o .presente·Contratottendo eryJ.vista.•o
resultado da Licitação na modalidade Pregão ~l,~.~~gp!ç9
2021.10.Z9 •.1,.. tQ.êº de ªfC?rc:Jo>com
as normas ger9is da Lei n° 8.666/93, e su~~.@l~~~~ç§~.§ posteriores;bem COf!lO corn.a ·Lei nº
10.520/02 - Lei que Regulam~nta o Pregão, ílê fq.rrnª das cláusulªs e condições seguintes.

nº

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico n° 2021.10.29.lrc:Je acordo com as
normas gerais da Lei ·nº 8~666/93,. e §LJas alteraçõe5: . po§t~riore~, bem cqmo< com a Lei nº
10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pelo(a} Sr( a). Aliomar
Liberalino de Almeida Júnior, Secretário(a) ML1l1icipal de Educação.
CLÁUSULASEGUNDA.,_ DO OBJETO
2.1. O presente.Instrumento te01·como objet<J §Lé3quisição de veículos destinados. ao atendimento
das necessidade§d9.se?r~tari~IG9ílPº Mynicipal \c:J~Ec:JHf~ção de Farias §rito/CEr co~forrne
especiflca~ões consta~tesi~q.Anf?}(?·•.•l do:Epital Co~~pç13~gfip1.!JPê . quais êl • • €ontratadª····Sqgrou·s~
vencedora, conforme disçriminê:!c:IPno quaqrqªqªi~q: ·
·

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VAl.OR,. . DO RI;fdÜSTE E 1)0 ~EEQUILÍBRJO· .EC:ôNÔIYIJCOFINANCEIRO

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

3.4. Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento
formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do
item(ns) que se fizer( em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo
o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do
período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado através
de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela
Contratante, em obediência ao disposto no § único, el9 Art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. O presente Contrato terá vigência até 31/12/2021, a contar da data de sua assinatura, ou
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.
CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGAJ: R.ECEBIMENTO DOS PRODUTOS

5.1 - O(s) <bem(ns) será(ão) forneciclo(s). /de acordo com as solicitações requisitadas pela
Secretaria/Fundo Municipal conipe~E:nt~r; ~~}{rpdo o(s) ll)~êQi0(5:) ser entregue~?) junto à sede
desta, .ou onde<for mencipnélgp n13 r~sp~§ti~9 or;9~m .ele Cpropra, sendo as despesas com a
entrega de. responsabilidade· da empresa Co[ltratada.
5.2 - O(s) bem(ns) deverá(ao) ser ehtregUé(s}até 31/12/2021.
5.3 - O(s) veículo(s) deverá(ao) ser ehtreg~e(s} emplacado(s) e licenciado(s) em r1ome do
Município de Farias Brito/CE.
5.4 - O(s) veículo(s), quando entregue(s), g~yerª(ªo) estar ell) pérfeito estado, sem manchas,
amas$ados, riscos, arranhões e não apresert9nqpquaisquer danos ou alterações.
5.5 -A Contratada ficará obrigada a trocai", ~s §~as expensas, o(s) bem(ns) que ~ier( ef!1) a ser
resusado(s}porjµsto motiV()1 Sendo que O ay9.9()f;~Sebimento não. i111PO~Çª.e·~~g. aceitação,
5~6 - A Contratada deverá.•efetuar a ~ntr~g.a ~r11tçan.~pqr-te ad~94f1doparatanto. ·
5.7 -o recebimento do(s) bem(ns)será.efetué}do no$ seguintestermos:
5.7~1- Provisoriamente, para efeito de posterior\lef"ificação.da confórmidade do(s} bem(ns} com
a especificação;
5.7.2 - Definitivamente, após verificação ela qualidade e quantidade dd(s)hem(ns), pelo setor
responsável pela solicitação e consequenteíllenteaceitação.
CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1. As despesas deste Contrato correrão pqr cqn~a de recürsos oriundos do(e) FUNDES e Tesouro
Municipal, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias:
• • • • • • • • • • • . • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • . • • • . . • ,• •
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CLÁUSQ~~~T~NIA
.... p()P~G~~ENTO. ><
·....
7.1. o pagamentodos produtos fornecidos·será
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efetuado pela Adrrtinistraçãor ménsalmente,
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.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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8.1. A Contratada para fornecer o(s) produto(s)/bem(ns), objeto do presente Contrato, obrigarse-á a:
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório.
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato, sendo
ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos
durante seu fornecimento.
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar p~I~ e~~.~.m~.Q.~9·::~.~.:~Y~~.píyip~s em favor de terceiros envolvidos
na execução do objetq.. contratual, em particular no que se refere/à~ çontribuições devidas à
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Faze11dê1. Pública em geral.
8.1.4. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade.com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lidtação.
8.1.5. Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato.
8.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários na forma estabelecida no Art.65, § 1° da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.
8.1.7. Entregar no máximo até31/l2/402l, contar d9recebimento da resp~ctiva Ordem de
Compra, os produtos requisitados pelo Sêtoccompetente,.i devendo os mesmos.ser entregues na
sede da Secretaria/Fundo competente, op no lpcal ibgicado na antedita Ordem/de Compra, sendo
as despesas com a entrega de suaresporisabiHdaçje.
8.1.8. Trocar, ~s suas expensas; o(s} produ~9(~1L..bem(p~) que vier(el')'l} .8 ser recusªclp(s} por
9;r$ê;lr~ em sua;:iceitação.
justo motivo, sepdo que o ;:ito de recebiment9+
8.1.9. Efetuara entregado(s) produto(s)/be!]t
transporte adequado paratanto, sendo.que
os mesmos deverão estar todos em embglagél1s Jechadas, contendo a identificação da data de
industrialização e o prazo de validade, quandçLfor o caso.
8.1.10. Caso a Contratante venha optar por.entrega programada a Contrat;:içjadeverádispor de
instalações condizentes e compatíveis parg à guarda ê armazenamento dos proc:fütos/bens pondpos a sa Ivo de possível deterioraçãoj
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CLÁUSIJLA N()l\IA- DAS OBRIGAÇÕt;$.t)~~QNJBAJANTE
9.1.AContratantéobrigar~$ê-á a:
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do E:dital e q~ste Contrato, bem como zelo 116 fornecimento e o
cumprimento dos pra~os.
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s)
objeto deste Contrato.
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal
contratante, a execução do objeto contratual.
9.1.4. Efetuar os pagamentos devi90$ n~s cop9içq~s estabelecidas nestelnstrurnento, bem como
zelar pelo cumprimento detodas as .cláusula$ contratuais.
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:
1 - advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 87, da Lei n. 0 8.666/93, poderá ser aplicada
nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de
acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na
prestação dos serviços ou indisponi~ilidacl~.~R . OJ~.~.[l'l()f Hrl1i.~adaa 10% do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total· do exercíci(h por infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas déste inciso, aplicada em
dobro na reincidência;
c) de 5% (cincopor cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em.corrigir qualquer
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não .se efetivar nós 5 (cinco) dias
que se seguirem à data da coniunicaçãofgEmal da rejeição;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Farias Brito, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para Hcitélr ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade, çiepois do ressareimento à Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido q prn;zo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
10.3. A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Rem prejuízo das sªnções aplicáveis, reterá crédito,
promoverá cobrança judicial ou extrajudicial,a .fim de receber multas aplicadas e resguardar..se
dos danos e perdas que tiver sofrido por cuTpacja e01presaContratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIR.A../DARESCÍSÃO
11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência
administrativa ou por infringência de qualquerdascqndiçõês pactüadas.
11.2. o não cumprimento das di.spqsiçê)es especificadas neste >Çon~rato implicará
automaticamente em quebra de Contrato, en§~j~mçlo resçisão administrativa p~evist~ no art. 77 da
Lei Federal 8.6?6/93, r~c()nhecidos desdejá ()§ dir~itos da Administração, com rei.ação as normas
contratuais e as··previ§tas• erl1.· 4ei ou.Regularl1ento disposta~ po presente Instrumento.
11.3. o presente contrato .é rescindível (;linda, indepenqentemente de qualquer interpelação
JudiCial ou Extrajudicial, nos casos.de:
11.3.1. Omissão de pagamento pela CONTRATJX..tfr~;
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas Cláusolás por qualquer uma das partes;
11.3.3. Acerto em comum acordo por. inidatiya de uma das partes, mediante aviso por escrito
com· 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrpto, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
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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 pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as
partes, independentemente de transcriçã,p:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presemte contrato é o da
Comarca de Farias Brito - CE.
Declaram as partes que este Contrato çorr~sponde à manifestação final, completa e exclusiva de
acordo entre elas celebrado e, porassil11 estarem de acordo, assinam o presente Contrato as
partes e as. testemunhas abaixofirm(3das.

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1) ..••...

2) ........ ;.................... ;.......•.... ~,·~º················•····~···········:···:CPF .................................~····•·······

