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A PREFEITURA MUNICIPAL .DE .FJ:\BIAS.BHITQ, sito à Rlj~ José Alves Pimentel, n.º 87, 
Centro, Farias Brito - Ceará, por intermédio do(a] Pregoeirofal e ME3mbros da equipe de 
apoio designados .pela Portaria n. º 01160221 /2021, torna público} para conhecimento 
dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados será realizada licitaç:~o na modalidade 
PREGÃO na forma ELEfRÔNICA, do tipo MENOR PRECO que será regido pelo Decreto 
10.024 de 20 de setembro de 2019, a Lei Federal n. º 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiaria.mente pela Lei Fe9.eré3LB.6f.3.6 de 21 de junho de 1993, o que determina a Lei 
complementar n. º123/2Qü6, .1-47/?014. e suas alterações e demais exigências deste 
Edital. A. presente licitaçãoserá no siteihttps://bllcompras.com. 

2ª··Parte:·DAS CLÁUSULASiEDITALÍGIAS 

1 .O DO OBJETO 
1 • 1 A presente licitação tem por obje~o a aql.úsfr;ão de pneus,··· câmaras de ar e prot~~ores, 
incluindo os.serviços de troca, alinhamento f:3 balanceamento, destinados ao atendimentp 
das necessiçJades dos veículos e máquinas pesadas pertencentes às Unidades·Gestoras do 
Município dé Farias Brito/CE. cqnforme anexos, partes integrantesdestereqital. 

2.000 ACESSO AO EDITAL EDbl.ÕCALDEREALIZACÃO. 
2·1 . Oedital está disponível gratuitamente nos sítios: 
WvNf. fariasbrito~ce.gov.~r. www.tce.ce.gov.br/licitacoes e https://bllêornpras . .com. 
? . 2 ·••O certarne s~ré realizado no. endereço eletrônico: 
https:Hbllcompras.com~ 

a~o. DASi.DATAS EHORÁRICJSDfJCERTAME 
3. 1 . INÍCIO DO ACOLHIMENTO [)AS PROPOS"f:AS: 21 dejaneirodfJ<2022, às 1 
3.2.DATA DE ABERTURA[)AêPROPOSTAS:>O?defevereirode2022. às 9h. 
3 .. 3.lf\IÍCIO[)A ...• pESSÃO[)E· ..• DISPUTA •. [)E ... ·PRJ;ÇOS: .• Og.de·f~ver~irrrde ... f.9??,às10h•.• 

3•.4r fflEf=ERÊN .•...•. c .. ·· .. l·A······.····.·.·º.·.·· .. · •.. ·.E·· .. ·.··.·.· .. •· .. ·TE ..• ·.·.•·.·.·.·.·.·····M·.····.··· ...• P ... ···.·º.· .. ·.:····.·· .. ·.•· .... P·.··· .•.. ·.ª. ·.·.·.r···ª. · tocl9~ a~ peferências.·d· e ..• • ... • .•... ·.· .. ·.t·.·.·.·e ... ··.··.·.····rn ...... ·•· ... P ...•. · .. ·.·.•.•º.·.·.· •. ·.•.· •.. ·.···.············u·············t··.· .. ·••·· .. · ... ·· .. ·.'.• .. '.·.····.i··.z .•.......• •.•· .. • .. ª.·•.·.·.•.• ...•. d •. ·· .. ·. ª ..••..... ·.··.s·.. p.·• ... •.•. elo sist~ma será observado.o horário de Brasília/DF. 
3.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no 
mínimo 48h a contar da respectiva data. 

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

~ 
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5.0 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5. 1 . A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias 
constantes no quadro abaixo: 

Orgão Unid. Orç. Projeto/ Atividade Elemento de Despesa 
02 01 04.122.0002.2.003.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
02 03 20.122.0002.2.014.0000 .·... 3.3.90.30,00/3.3.9Q.39.00 
02 04 04.122.0002.2.016.0000 3.3.90.30.00/3.3;90;39.00 
02 06 06'122.0022.2.021 .0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
02 06 26.122.0002.2.022.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
03 01 ·.·· 12.122.0002.2.025.0000 3.3.80.30.00/3.3.90.39.00 

03 01 12.361.0039.2.030.0000 3.3.80.30.00 

03 01 12.361.0039.2.030.0000 3.3.80.39.00 
.• .• .··. 

03 01 ·· .. ·. 12.361 .0040.2.034.0000 ·... 3.3.90.30.00 
03 01 12.361.0040;2;034.0000 ·• .... ·· .. · ... · 3.3.80.39.00 
03 01 12.362.0039.2.036.0000 · .. · 3.3.90;30.00 
03 01 .. · < 12.362.0039.2.036.0000 .· < 3.3.90:39.00 
03 .· .. 01 ·.·.· .. 12.364.0039:2.037.0000 3,3.S0:30.00/3B.90.38.00 
03 01 , 12.365.0041.2.038JJOOO ·•• 3.3.90.30.00/3.3.90;39;00 .. 
04 01 .. 10.122.0002~2.043.0QOO .. · 3.3.80.30.00/3.3.90.39.00 
04 01 10.301.0025.2.051.0000 3,3,90BQ.Q0/3.3.90.39.00 .... 
04 ·. 01 10.302.0024.2.055.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
05 01 ··.··. 08.122.0002.2.064.0000 3.3.90~30.00/3.3.90.39.00 

05 01 08.243.0002.2.067.0000 3;3.;90.30.00/3.3.90.39.00 
05 . 01 . 08.244.0031.2.073.0000 ... 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 

·· . . -.-:·:.· -. 

6.0 DAPARTICIPACÃO.DOCREDENCIAMENTO.·E DA DECLARACÃO 

Fonte de Recuso 
1500000000 
1500000000 
1500000000 

.. .· .. · 1500000000 
·... 1500000000 

1500100100 
1500100100/1541000000 

/1553000000 
1500100100/1541000000 
1542000000/1553000000 

1500100100 
1540000000 
1500100100 

1500100100/1571000000 
1500100100 
1540000000 
1500100200 
1 600000000 ·•·.· · .. · ·· ... ·.· 
1600000000 ···.· .·.· 
1500000000 
1500000000 ······· .. 
1 660000000 .. • .. • .... · 

8.1 ... ···.os interessados ern partiéipewdeste.certame d~v~rªo>Sst~f. credenéiad9s junto ao 
sisten:ia.BLL (Bolsa de Licitações eLeUões•dP·.Brasillnp siterh~gs:gfbllcomPf'ªs~com. 

~Ü~~~A~._;~g~==p~~~~~edenciamento • estarão •disponíveis no/3füio •. e1etrôjico·constante.no 

6 .1 •. 2. QuaJquer c:f (Jvida e111.· relaç.ão . ao acesso no. sistema operacional /[bll~ompras.cqm) 
poderá ··ser esçlarecida através d~ uma empresa associada ou pelo telefone (41J 3097-

:~@i~co!~t~.o~fBJ?s. /ª< Bolsa de. Licft~çôf3s/do .. Bra~fl, peló 8"rriâíl: 

6.2. Poderão participar ...... desta liqitação empresassob./a>deqominação de·······sbciêdaâes 
empre~árias (sociedades ••. 8:m nomecol.etivori>el11 comandita>.simples, em comandita<.por 
aç~rP'. anôni111ª .... ~ ... Hmitac:laJ ~ de ... socied~d8:8:8:Ünples. aps9ciações~. fundaç~ep e<socif?dades 
poopt3rativas regulé:lrf11ep~e8:stabelecidas· ..• neste• ... País;· cadastr~c:los pu 11ª0 no Çadastrp . de 
Fornecedores. der Prefei~ura l\Aunicipal de ..... Farias Brito, que/satisfaçam. a.todas as 
condições da legislação em vigor e deste edital. 
6.3. A licitante que participar desta licitação com suas condições de habilitação vinculadas 
ao documento Certificado de Registro Cadastral, obriga-se, após a emissão do CRC, a 
declarar sob as penalidades da lei, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação. 
6.4. Poderá participar desta licitação toda e qualquer pessoa jurídica idônea cuja natureza 
seja compatível com o objeto licitado. 
6.4.1 Os licitantes participantes que desejarem 
possuir dentro do seu ramo de atividade, além 

concorrer junto ao LOTE 02, deverão 
de comércio de pneus e similares de 

~ 
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fabricação nacional, os serviços correlatos, como troca, alinhamento e balanceamento com 
sede no raio máximo de 70 km (setenta quilômetros) de distância da Cidade de Farias 
Brito, dispondo de espaço físico coberto, fechado e com piso adequado para a acomodação 
segura dos veículos, entre outros aparelhamentos necessários à execução dos serviços. 
sob pena de desclassificação junto ao referido lote. 
6.4.2 A comprovação de que o licitante .P9E>SUi espaço disponível e adequado para 
execução dos serviços poderá ser feita mediante visita in loco. 
6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados como microempre~as, empresas de 
pequeno porte e as cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 84, da Lei Federal 
n. º 11.488/2007, como critério de desempate, preferência de contratação, o previsto na 
Lei Complementar n.º 123/2006, em seu Capítulo V - OOACESSO AOSMERCADDS / 
DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS. 
6. 6. Tratando-se de microempresas 8:\ erppresas de pequeno porte deverãq declarar no 
Sistema ~LLJBolsa de Liqi~aç?es e Lf3ilõe~.do Brasil} no/sit{3 https://bllcompras.com. o 
e)(ercíc.io da preferência prevista. q~ Lei Gqrnplem8:9taf"' Q· º 1 F~/2006. 
6. 7. A participação implica a aqeita.?ão integral d9stermos deste edit~l •. 
6.7. 1.· É.·vedada a participação de pessoa física e jurídica nos seguintes casos: 
6.7.2. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja E>Yª constituição; 
6.7.3;Que t€3nham em comum um ou.mais s.ócios catistas e/ou prepostbs com 
pro.cu ração; 
8. 7.4. Que e.stejam em estàdo de insolyênciacivil, sob processo de falência, concordE)ta, 
recuperaçãojudicial ou extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação.; 
6.7.5. fmpedidé3~ .de li9itéjrec~ntr~tar coma Administração; 
6.7 .6 .. suspensas tempor~ri(3ment7 de participar tje licitf;3ção e irn~eêidas df3 contratar corn 

be~~:~!:~~~ot~:S·~~te~~~~;~!ª:d~~!ô~~~~iÇ~~;ª<~dmiji7tra9ão j3ú~lica; enquanto 
6.7.B .. servidop,público ou empresas cujos.·dirif18:ntes, gerentes, sóciopou componentes.d.~ 
seu quadro técnico sejarn funcionários•· ou empregados públicos da Administração ·.·.Pública 
Municipal Direta opJndíreta; 
6 .7 .9. Estrangéir~s não ~utO~izad~sa comercializar no p~fs; 
6.7. 10. Empresas cµjo estatuto ou contrato social não .inçluao. objeto desta licitaçãq. 

7.0. DA FORMA DE APRESENTACÃO OAi.PRÔPDSTA. E DOS DOCUMENTOS DE 
HABlLITACÃO. 
z .... r .•• JJS/licitantes deverão .encamirtharla.n$x~r,•••··exclusiyanJente.•.····pori.rJ1eib(do ..••.• Sisté!Tlf3··· da 
Bolsa·delicit9ç;~es do BrasiL.f1(J>Sítio etetrônicohttps://bU~ompras~c()n'l, osidoçumentos 
de habilitação exigidosneste Edital. Com relação à proposta inicial.bastaquea·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. 
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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 ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, nos 
termos do Art. 43, § 1 º, da Lei Colllpl~lllen~arp~ º 1. 2.3/2006. 
7.4. No campo "Informações adicionais", deverá constar necessariarnente o seguinte: 
a) Indicação do lote. e especificação do objeto licitado com todos seus itens, de acordo com 
o disposto no ANEXO 1 - TERMO OE REFERÊNCIA deste Edital, devendo ser indicada a 
marca e/ou fabricante do produto; 
b) Preço global do lote cotado em algarismos; 
c) Prazo de yalidade daproposta,. que n.ão poderá ser inferior a 60 (sessenta)dias; 
7.5. O licitante deverá informar~ condiçã9de microemprc:sa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPPJ que faz jus aotrat(3rnento. diferenciado. da L.eai Complementar.n.º 123, de 
2006, ou ·cooperativa de qljetr9ta o ~rtigq 34:.da Lein.º>1J .488, de 2007,po ato do 
encaminhamento da proposta e da documentaç.ão de:L habilitação, por interrnédio de 
funcionalidade disponíveal no siste111~ el.etrônico no site https://bllcompras.com. 
7.6. Jncumbirá ao licitante acompanhar as <~peraç~.es no siste111a êletrônico duranté.\a 
sessãp públicado Pregão,ficando.respons.ávelp§loônus decorr;ente da perda de negó~iqs, 
dian~e da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão 
da parte· do próprio licitante. 
7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documento.s de 
ha.bilitação, po~ele~Lapresemtados, .. até a .abértura da sessão pública. 
7.H. ·Não será estabelecida nessa etapa do certan1e, or;~ern d.e classificação entre E)S 

;~r~;:f ::~!ia;:~~l~~~0s~~~:~rn::.orrerá apó.sareaJ1z!ç~9 dgs r:raoedimentas de 
7 .1 O .•.• Os dqc4111entos que. compõ~m c:1 .Prpposta e a habilitação qo lici~ante rnelhor 
classifi~ado spmenteiser~odi7p8nibi.lizadospara··.>avaliação do Pregoeiro .e·para acesso 
público após o en9errarn~nto do ~nvio de lances. 
7.11. Nos .. valorespropof_1tosi.·.estarão •.• ·.inclusos to?os os·custos operacionais~.~ncargos 
previdenciários, trabalhistasí tributários, cornerci.ais e quaisqqeroutros que incidarndireta 
ouindiretamente no fornecimento dos pens/pre~tação de serviços. 
7. 12:. Os preços ·. ofertacjos, tan.to na iproposfa inicial, quapto Dª? etapa .. de lan.ce.s, •• serão de 
exclu~íva responséibHidé3de do.· licitante, não lhe•· a~sistind9. o direitcr de ·····pleite§r quaJq(Jer 
alteração sob alegação de .. erro~ornissãoq~· .~ua.lquer outr9 pr7tE3:xtP· 
7. 13. A não· · apresentàção dos documentos de habilitação >exigidos· >neste edital, 
exclusivamente por meio do Sistema BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil], no sítio 
eletrônico https://bllcompras.com, até a data e horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de 
classificação. 

8.0. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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8.1. Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando a 
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser 
fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes. 
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. D sistema ordenará automâtióâhlehté as propostas Clc:lssificaqas pelo(a) pregoeiro(a) e 
somente estas partieiparão da etapa de lances. 
8.4. Na elaboração da proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo 
discriminado no··· Anexo 1 - TERMO DE REFERÊNCIA presente nos autos· do processo em 
epígrafe; entretanto, na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igualou inferior ao 
limite máximo constante no.Term9 dei Referência, caso o lotei cotado seja ?omposto de 
itens, o preço unitário dq item deve.rã/ser igual ou inferior àquele limite. Caso não seja 
realizada a fase de lancesLo>licitante que cqtou na pr9post8: ~scrita o menqr>preço deverá 
reduzi-lo a um v9lor igual ou inferior ao lirnite máximo dore.feriçlo no Termo de Referência. 
8 .5.~··· Serão desclassificadas as•· pr?P?stas que: 
8.5.1 7Forem elaboradas em d~8;acordo cornos termos deste Editai·· e de seus an~xo~;.que 
forern omissas, vagas ou que apresentarem .ir.regulé)rci9ades insanáveis .. ou pefeitospe1paz~s 
de difiçultar o julgamento; que se. oponham~;qualquf3r dispositivo legal vigemte, morf11f3nte 
no que tange aos aspectos tributários; ou que contenha preços excessiv9s>ou 
manifestamente jnexequíveis, >preços unitários simbólicos, ·preços irrisórios ou com \falar 
zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; .ou qlje 
contenha identifica?.ão dtJ Hcitante. 
8.5.2 ... Qlle após·a fase de Jan.cespt.1.negociaçãp,qu(3pdohouver,permáqecerem com 

~~~=rf ~d~).s. unitários e total·· dos itens . superior~s aos pr0ços no{An~xo 1 ff ermo de• 

B. 6 .. O sistem1a disponibilizará campo próprio para.troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os lióitantes~ 

9.0. DA ETAPADEl.ANCES 
9.·1. O[AJ.pregoeiro{a]··dà\áíhídó~et~pa competitivar108ºfêrio pr:\fiSto no subiterna~a. 
quando, então, os licitantes poder.ão enca~rünhar lances que deverão ser apresentados 
excJ~~i~amente por meio do sisten1é3 el~trônicp. 
9.2 .•.• Para .•• efei~o de lances/,seré •. considera~oovalor·.·glol:Jaldo····lot~.· 
9.2. t. ··Na .• fa.se ... de lances) º. lance······finat deverá .. · ~tingir preç:() igutal.r.Jü infêrio~ ao limite 
máximo.·.const,tanteno.Ter.mo de<~eferência;·.e .. >caso o lote .c.o~aqo Sf3jscornp~s~p qE1jtens, o 
preço unitário do item deverá ser inferior àquele limite. Caso não·sejarealizada 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 possív~I, sem pr~juízqs dos atos realizados. 
9.4.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para n Pregoeiro persistir por um 
tempo superior a JO(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e. reiniciada somente 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para a divulgação. 
9.4. 2. Caberá ao licita~te a responsabilidade por qualquer ônus decorrente.da perda de 
negócio diaqte da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo shatema ou da 
desconexão qa parte do próprio Hçitante. 
9.5. O mo9od.e disputa. (3dotado.IJ~r~ este certame ser~o<''.Aberto e Fechado", nos termos 

~~g:te;~~r~~i=~ li e/e ~rt·j3?· do ~7creto• F7deraln.º 10.024/2019. observado os 

;!i~~l~t etapa inicialde envio deJances desta s•essão •. pública terá . dura9~0 de .1sc9u\nze) 

9.5.2. Encerrado o prazo previsto no itern> acimé), o sisteme.L encaminhará o (3Vis~<de 
fechamento iminente dos J~nces e, .. tran§cor-rido o período· de até 1 O Jpez) rpinu~ps, 
aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 
9.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (até 10 
minutos), osistemaabrirái~ºPºrtunidade paraque o autor d~ of~rta pe valpr mais baixo e 
o.s ... ·.·aütores das ofertas qom vatoee7••·· ~té.10%.···fdez ••. PO.~ cep~O.l·E)Uperiores ~que la possa111 

~~ec~~~a~~nt~~~~t!i~~~z~. fechado·· ern ••• até 5 (cinc~l fJlin~t~'i qpeiserá>~iglloso .. até o 

9.5.4. Na ausênci.a. de, no mínimo, a (trêsl ofertas nas condiçõep ?e que trata gitern 
~.5.a,. os autores dO?JD.el9qres lances subs8;quentes, na ordem dei c:lfissificação, ·.até o 
m.áxirno de 3{três}, pod7rã~ ofere.qer .um lance.final e fechado em até 5 [cinco). minutos, 
que serásigilosoatéoencerramerito deste prazo. 

~~~;~ Í~c~;~=~~r~~c:~~ºde~~~~b~~~~~~-nos .• itens ah~ri9res, ... o.sistema ord~naráos 
B.Ei.B. Na ausência de lance final e fechado c:l(3ssificado nqs termos dos itens B.5.êe 
9. 5 .4i haver~ p .. reinício da etapa fechada paç9. que os c]em(3isJicitantes, .··até? rná)(img de 3 
(três}, na·. or.def11i de>CIE:l~sificaçãoj·possEim ofeçt~r um lanc.efi nal e .f~chado· em até\ 5. ~cinco) 
minutos, qLJE:) serásigi.lps(). até.º encerrarnento deste prazo,. observado, após ~pta etapa, o 
disposto no item editalício9.5.5~ 
9. 5. 7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que 
atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela Equipe de Apoio, 
mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos estipulados no item 
9.5.6. 
9.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

~ 
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demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementar n. º 123/2006, regulamentada pelo Decreto n. º 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 classificadanos têrrriós dó item· àríteriOr teráa direito de encaminhar uma 
última oferta paradésempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 
no prazo de até 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática paratanto. 
9.9. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte 111êlhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo r:st~befeqid(), serão convocadas as demais licitantes (ME ou 
EPP) que se encontreni .. naguf31e .<interyalo de 5% [cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício pCJ 111esf11p pirE;lito, no prazo es~abelecido no itf3m anterior. 
9.1 O. No· .. caso de eqpival~n.ci.~ .c1ps valores apre9entados pelas microemprf3sas ou 
empresas de pequeno·.POrt~ que se encontrernnos<intervalos. estabelecidos .nos·.·. itens 
anteriores, será r§alizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que prim§iro 
poderá apresentar melhor oferta. 
9.11; .A ordem de apresentação das propostas .Pelos licitantes>é utilizada comb.urn .dos 
critérios de cl(3ssificação, de. maneira que só poderá haver E!rnpate entre p~opost~sjgyais 
(não seguidas de lances), ou entre lances finais.da fase fechada do modo de disputa aberto 
e.fechado. 
H. 12. O sistema inforf11aráa proposta de menor.preço ao encerrar a. fase .ele> dísputa. 

1 O.DOO LICITANTE ARREMATÀNTEEDANEGOCIÀCÃODÀ PROPOSTA 
1 D.1 .. Ericerrada a etapa de envio de .lances da séSsão públicàr 9Céll/Prfgoeiro(a) dev7rá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico,. contraproposta ao licitante qut::l te(1hEtapresentadpJ() 
melhor .preç.9, para qu~ ~eja obtida melhor proposta, vedada a negooiaçãp em condições 
diferentes dasprevistae;n9.E:ditaL 

~~~2~i.s~i~:~t~::ão· seráre~lízad~ por meio do\s.iste~13 ~ ?ºd.e.ré ser acompanhada pe!QS 

10.a .. Encerrada a etapa.de qe.g9ci(3çãof>p(aJ .. Pregoeiro(aJexaminará a proposta 
cl(3~sificada em primeiro lugar quanto .à. adequação ao objeto E:l. à compatibilidade do·prf:lçm 
em<r(3laçªo ... é39 ... · máximo ... estipulado para pontrat(3ção· 9oi·edita1. e •. ·• seus anexo~,·.·•obseryado o 
di§P()!:>tono parágrafo.ynicod.o art.7º•.·e·no ••••. ~.Bº·doart .... 2.6•. dopeçreton.º 1(J.024/~019 
e verificaráa habilit.é}çãodotici.tarite, confprme.disposições po editélj-
10.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encarninharho prazo de 2 (duas) 
horas, através de e-mail (licitacao@fariasbrito.ce.gov.br) a proposta de preços e, se 
necessário, documentação complementar, devendo a proposta estar adequada ao último 
lance ofertado após a negociação referida no item 10.1 deste edital. 
10.4.1. O não cumprimento da entrega da proposta final, dentro do prazo acima 
estabelecido (duas horas), acarretará desclassificação, sendo convocado o licitante 
subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. ~ 
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10.4.2. 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://bllcompras.com, até a data e horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de 
classificação. 

11.0 DA PROPOSTADE PREÇOS FINAL (PROPOSTA CONSOLIDADA) 
11 . 1 . A proposta· final deverá ser apresentada em via única originàh com os preços 
ajustados ao menor lance, nos termos do Anexo li - Proposta de preços deste edital, com 
todas as folh.as rubricadas, devendo a última folha vir assinada pelo representante legal do 
licitante citado na doCum~nt;aç~o 9e habilitação, em linguagem clara e concisa, sem 
emendas, rasuras ou entreiiQhª5'.' c9rJ1<€JS especificações .. técnicas, quantitat.ivos, devendo 
~~;!~~-ada a marca e/?Uf~bpic.antei~/ produto e df!maisi)nformações rylatívas ao bem 

1 t. 1. t. A apresenta9ãq da proposta en1 desapordo com o previsto< no item 9cima, 
acarretará. na de.sclassificação(ja rnesma •. 
11.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sesq(3ntel dias, contado;La partir da datÇl da sua 
emissão. 
11.3. O licitante não.>poderá cotar proposta.com quantitatíVo de item/lbte inferior 
determinado ho edital. 
11.4.Na cotação do preço unitário, não·seráadmitidoo fracionamento do centavo. 
1 t;5. Nos preços. proBq.stos.Já .e8:tarão irmlufda.s as despesa~ refer~nte8: a tret7, tributos\e 
demais ônus atinentes•à~ntreg9 cl9pbjeto ... · .. . . <> .. / . · .. ···· .•..••. < i ..< i•·······. 

11.6. No paso da licitante ser cooperativa que .executaráferiFregaréllo ?fü1at;o da licitação 
através •·· .... d~ .empregados, a mesma gozará·····dos····.···privilégiop<fis9~i?/<e.J.1revidenciári9s 
pertinentes apregime. das cooperativas) deve9do a proposta apresentar ~~eq~ibilide1de rio 
aspecto.tributáqio (g sujeite1r~sE3> ~o •... m.esmoregime<de•qualquer outro agente econômico. 
11.7. Após a.apresentaçãodaproposta não caberá desistência. 

t2~0DAHABILITACÃ0 
12 .1. >os DOCUMENTOS DE 1-IABIUTAÇÃO DEVERÃO SER; APRESENTADOS DA SEGUINTE 
FORMA: 
aJ·.Cópiado.· .. Cartão .. de .. inscrição nó CNPJ/MF; 
bl(Jópia.da. lnscriçãoEstadu~t .. mJ Municipal, se·•.·nouver; 
e)· Prova deregyla\idadefisc~l·j~9to à Fazenda.1V1unicipal de•selldp01iCílio; 
d) Prova de regularidade fiscaLjunto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribuições federais; 
f) Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União; 
g] Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (INSS] - CNO; 
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho -
TST; 
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j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede do Licitante, em se tratando 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 individual, devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede do Licitante; 
1) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 
diretoria em exercício; 
m) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
n) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
o) Comprovação de aptidão parei desempenho de ativid~de pertinente e compatível em 
características, quantid9d~s e ~razos corn.o objeto da licitação, sendo esta feita mediante 

a .ª.·.··.·p····.·r·e.·s.· .·e. n .. tação···d. e ate ..... s .. ····.·.t ...... ª.·.d··· .. º.·.·.·· .. ··.C···.· .. ···.s·····.·.·.·.·.·.·.·.).·.··.····· .. ··· . .f·.· ... º.· .. c .... n .. ··.···.·e .... •.· .. ··.·c.·.• .. ·.·•.·id····.•.·.•.·º·{···s] .. ·.·•··. p.··.º·.· .. r.·. pe.·s· so···· ... ·.ª·J··· ...•.•. s.·•·.•.··•.).· ...• ·.··.··.····.·.··J···.u·.· .. · ..• r··.·í···d .. ic. ª .. (. s· ... ) ·d.·e .·.·.·d .•.... ireito·p···.· .. ··.···.ú· .. ·b. l.·i .. c .. · º .. · .... º .. u privado; 
o .1 ) No caso de atestado emitido por peªsoa .jurídica de direito privado,< este dey~rá ser 
apresentado com firma devidamente reconhecid~ .~111. cartório competente .ou acompanhado 
de documento de identidade do signatário parac9nfrontação daessinatura; 
p) Declaração emitida pela licitant8: de .que não possui .... em seu quadro de. pessoal, 
empregados menores de 1 8 (dezoito) anos (3m trabalho noturno, perigoso ou insalubre er 
menores de 16 [dezesseis) anos em qu(31quer trabalho, salvo na condição . de aprendiz a 

p.· •. ª. rt. ·i.r .··d. e .14 (quato····r. 7.eL an···· •.. ·.·.·.º.· .. ···.· ... ····s·······.· .. · .. ··.··.·n.· .. º .... ···s··· .• · ... · ... ·.··.··.···.•t.·····•·e··. ··r·.·m ... º.s··.·.· .. · .. ·d·.· º.·.··.··.·.······ .. in.·c·.··1···s··.·· ... º·.·· XXX. ···.··.··.······.11 ... ' .. ·.•.··.·.· .. ·d. º ... ·.·· ..•. •.·.· .... ·.A···.·.······· .. ·.·······rt···· .. · .. ·.· .. ··· .....• ·•···.·•.···.··•.•·.•· ..... • .. 7.· .• ··• .... ••·.· .. •· ... ·.· .. ·.• .. º .. ··.·······.•.•• .... ·.··.•.• .. ···.·.d ... ·.· .. ···.·.··.ª .. •·.·.·· .. · C··•.·····.·· ... ºnstituiçã··.º .. Federal; 
q) Declaração emitida pela licitante dando•·ciênciade. que oumpr(3plenarneote os requisitop 
de habilitação. 

12.2 ... Ds Do.cul11.ent9s gu8: pão tiverem prazo de validade declarado no própri9 docume.nto, 
d~ mesma forma que. 11ão const(3 previsão em legislação específica, deverão ter sido 
emiti.dos .há, no máxirnq1 BO (noventa). dias, contados at.ta data da realização da licitação 
ou,··se emitidos porprazoindeterininado, •. confornielegisl~çã9 ~o órgão expedidor. 
12.2.1. Ficam excluídos da validade de 90 (noventa} dias os atestados t$cnicos. e 
comprovações de inscrições. 

1 .. a~o··.•OUTAAs·· .. •01sPOSICÕES 
13.1. Havendo re?~riçãoi quanto à regularidade.fiscal e trabalhi.stadamic::roernpresá, ··aa 
empresa de pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da 
Lei Federal n. º 11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da convocação do(a) pregoeiro[a), para a regularização do(s) documento[s), podendo tal 
prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar n. º 
123/2006. 
13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo 
estabelecido, implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo 
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facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, por ordem de 
classificação. 

14.0 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
14.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, 
observado o estabelecido nas condiçõE3s. dE3fi9ipas. neste·. E3dital e o disposto no Termo de 
Referência que norteiê a contratação, tomando-se como parâmetro, . para tanto, o menor 
preço coletado, naiséquêncía, ou a média de preços, sempre buscando alcançar a maior 
vantajosidade. 
14.1 . 1 . A disputa será realizada por lote, sendo os preços registrados em ata. 
14.1.2. A proposta final para ·º lote não poderá conter item com valor superior ao 
estimado pela AdministraçãoJ sbbpeqe de desclassificação, independentemE3nte do valor 
:t~r~~~~~· d•evendo o liçitan~. rg~tjeq~aro valor do l

0

ote aos valores constaqtes no mapa 

14.t.3 .. Na .fasE3 de lances, p lêDC8; final deverá atingir ~reço igual ou inferior élº limite 
máximo constante daqueleTerrl"lo de BefE?rê11cia;J3asopã9seja.realizada>a fase del~mces, 
o Ucitarite que cotour1e proposta e.scritao menor preço··deverá reduzi-lo a<um valprigqal ou 
inferior aoJimitemáximo do referídoTermo de R.eferência. 
14.1.4. Se a proposta de menor preço nãoi for aceitável, oü, airidá, se o<liCitante 
desatender às exigências habilitatória.s, .... o(.a}< pregoeir9(a) examinará. a pr9posta 
subseqljente, verificando sua compatibitipade e a habilitação do participante; na orderp de 
~~~i~cação, e assi: suce~sivamente, até a apuração de u~a propostaqueatenda a es~ 

14 .. 1··.5. o. licitante rernanes~~p~e gue. E3stejaenqué]drad9no percf3ntuaJ estab3lecido no art. 
44, §. 2º, da Lei Complementar·····n.º. 123/200.E), no dié} f3 hora .pesignad.os pelo(a] 
pr~goeiro(a], será convocado na ordem de classificação,.·••D() ''chat dei rT1~~sagem'', para 
ofertar novo lance ... i~ferior ao melhor lance registrado, para;<· .. no prazo de>05 (cinco) 
minutos.,· utHizar~se. do direit9 de preferência. 

15. DA. DESCLASSIFH3ÂCÃODEPROPOSTAS: 

~;~1 ci~~sg:~~~~t~~h~i~[0~ºc:~~=~5Jf~~i,~i!~.~~~~~ºedif!iisentadas ~m·· ·condições.ilegais, 

tq.1 .1 .. Com preços superiores dos ITENS/LOT:E:B<aos constantes no Termo deHeferência 
no processo.em epígrafe, após a. fa~e de ••• 1ancesou •. ·comprova~arnente·. ine~equíveis. 
15 .2 <A .desclassificação será sempre fundamentada e registrada. no sistema. 

16. DOS PEDllJOS DE ESCLARECIMENTOSEDA.IMPUGNACÃO DO Ato CCJNVOÔÀTÔRIO 
16. 1 . Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo li citatório deverão ser 
enviados ao(a) pregoeiro(a], até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
das propostas, exclusivamente por meio 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 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que 

interessados deverão se 
pediu esclare7s, se 
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pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato 
(endereço completo, telefone e e-mail). 
16.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a] pregoeiro(a], por escrito, por meio de e
mail àqueles que enviaram solicitações, no prazo de 2 (dois] dias úteis. 
16.4. Até 3 (três] dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer 
pessoa poderá impugnar o presente ed.i.t~I· ... n11:3diante .·petição por escrito, por meio 
eletrônico, através da plataforma no site https://bllcompras.comJ ou pelo e-mail 
licitacao@fariasbrito.ee .gov. br. 
16.5. Acolhida a·. petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 
interessados. 
16.6. As re!:3postas aos pedido~ de impugnações e esclareeimentos aderem.a esse Edital 
tal como se dele fizessem partf3, \fÍnculapdo a Administração e os licitantes. 
16. 7. Qualquer modificação >no Ec)ital E3Xige divulgaçã? ·.·.pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se delj p te)(to priginal, reabrindo-se o prazo inicialmen.t,e e!:3tabelecido, 
exceto quando,inquestionavel111eqte1 é3 alteração?~º .afetar a formulação das propostas. 
16.8; Não serão conhecicjé3s asiirnpugna?ões apreE)entadas fora do prazo le.~é31 e/ou 
subscritas por repre~entante não habilitadolegalmente,··exceto· se tratar de rpatéria de 
ordern pública. 
16:9;.A impugnação não possui efeito suspensivo.écaberá ao(àLPregoeiro(a) decidirspbre 
a mesmano prazo de 2 (dois] dias úteis, C(Jntadodadata derecebimento desta. 
16.10. ·Acolhida a impugnação contra o edital; será designada nova data para a realização 
do certame; exceto se a alteração não afetaraformulação das propostas. 

17. DOS RECURSOSAOMINISTRATfVOS 
17 .t. Declarado o vencédór, quatquer' licitante poderáirnanifestar ..• de forma motivada, a 
intenção de interpor recurso, em campo próprio do sistema, 9Haruj9 lhese,rá 9oncedido9 
prazo de 3 (três] dias para apresentação das.razões por escrito, por meio eletrônico, 
através··. da .. ·.·.· ... · .....• platafor.m9 · .. > n.º· ..... site ..........•. https://bllcompras.com, ···.·.ou... pelo .· .. e-rnaH 
licitacao@fariasbr~?-~e.goy.~r. 8~>.deméJiS•• Jiqitaptes ficam desde logo.• convidadq~··•·.·.·.· .. ª 
apresentar contrarraz(}8:S dentro d~ igual prazo, que COrne?ará a contar apartir do término 
do .. prazo do recorrente,.·.sendo-lh8:s assegurado vista irn8:9iatadps autos; 
17.2 .. ·Não serão conhecidos osrecurso9 intempestiVOE) e/ousub9critos por representante 

~~Zp~:~~~-do .. legalrnente····ou .·não. identificado<.no proce.sso· •. licita.tório para .. responder.pelo 

17.2.Aau~ênci.a· .de_•·•·•rnanifestação •.··imediate.•·••.·~·motivada.>do licité3nt8:\quanto ..• ~ iptenção ..•.. de 
recorrer, .·.· .. n.ps••terrno~. do •. dispo~to no ·item 17 .. 1··. deste editçil.J. in-ippr;t~ráina 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. 
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. 

1 B. DA ADJUDICACÃO E DA HOMOLOGACÃO 
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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 adjudicação do objeto ao vencedor. 
18.3. No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular 
da origem desta licitação, decidido o recurso, este homologará o julgamento do(a) 
pregoeiro( a) e adjudicará o objeto aó vehcédor. 
18.4. O titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar 
o presente processo por razões de interesse público decorrente de fí3to superveniente 
devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita. 
18.5. O sistf1ma gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrênciasretevantes. 

19. DAS.SANCÕES ADMU\llSTRATIVAS 
19.t. O licitante.que convocéldQ dentro dqprazo de valicjadeda sua proposta, não assinar o 
Contrato •. oriundo destaJicitação, ?e.ixar>de .entregar ou>apresentar .. do9umentação. .. falsa 
exigidapara ... o certamel enseiar o>~etardarnentodaexecução de· seu objetp, não rrrantiver .ª 
pr9posta, comportar-se de modo inidôneo ou cp111et.er fraude fis.caL ficará impedido de 
Hcitar e contratar com o Município de Farias~pito e $erá descredenciado ~o Cadast.ro da 
Pref.eitura Municipal de FE3rias Brito, pelo prazo de at~ 05 (cinco) apos, enqua9to 
perdurarem os motivos determinantes .da>punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a·.· penalidade sem prejuízo das multas prevista9 
neste edita[ e no con~~to e 9f:1S de.mais comin~ções legais. 
19 •. 2··.o licitante que.·.··.·epsejar oretardamento· .. ·.da. execupãP ... doce.r'tar11er,ílÊ3o mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execuçãoido Çontrat9, 8{)111Pºrtar-se.de rn;odo.inidôneo, fize.r 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal., garariti.do ·o direitopré~ip daici~aç~o e daaf11pla 
def~sa, ficará i111pedido de licitar e contratar com a Administração, pelo praz:o d€:1• at~ E) 
(cinco) anos, enquanto p~~durarem os niotivos determinantes da puniÇÊlo ou até que seja 
promovida a r~abilitélç:ãp perélnte a própria •· a~toridade que aplicou a penalidade, ..... êem 
~:~Y!~º das multas previstas\.no edi~L e no termo de c°:ntra~o e das demais com inações 

19.3.AContratada ficará, ainda, sujeita às.seg~int;§§ penalidades, em caso de i9execuç~o 
total .. ou . parcial do contrat0,<(3rro de .execuçãp, exrcução imperfeita, mora de execução, 

;r~~~~~f::~:W; c:.ntratuaL ou·•• não veracidade••·das jnfor7ações .re:tadas, garan~i~a a 

1- advertênci~, sa~ção.cte quetrata o inciso 1·d9 art. 87, daL(3Jn.~B.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. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal -
DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante)~ 
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a) de 1 % [um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na 
prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
b] de 2% [dois por cento] sobre o valor contratual total do exercício, por infração a 
qualquer cláusula ou c_ondição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste 
inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
c) de 5% (cinco por cento) do. valor.contratua.1. ~ot~I do exercício, pela recusa em corrigir 
qualquer serviço rejeitaçJo, caracterizando-se a recusa, caso acorreção não se efetivar nos 
5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; 
Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento d~ contratar com o 
Município de Farias Brito, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os m9tivo.s cfeterrrünantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a apt?ridade .qlle •. ~plicou a penalidade, depois do ressarcimento à 
Administraçãopelos prejuízos resultante?S e. depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior.. • ..··•·· ·. < ..... · .•·•·>•·· .· .. ··. . . ... ··• ... · ... ·.· .·· > . · .. · .. ·. 
1 B.4 No processo de aplic§ção de pe?aliq€ld~sE§ assegurado º. direi~o aocontraditório .. e. à 
ampla ?efesa, g§rantid9 nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para ·as sanções prE3VÍS)tasr1os 

i·.nciso·s····· l,U··.· .. e .·.!·.'·.'·. do item .. · ... ·.1 .. 9.3 su·p·· ... ra e 10······.··.· ... ·•• ... •·.··.·.· .. ·(·.•·.·.•.d.·.··.·· ... ·.• ... e.·.· ..... ·.·.··z· .. •.· .. •.· .. ·.· .. ).· .•. ·· .... ·•· .. ·•· .•. ·.· .. ·d·.•·.·.·· .. ·.·.·i··· .• ª.··.·.· .•. · .....• s ... <9ºrridos·.···para a san··.·.· .. c··.·., .. ão pr·e···· .. ·.··.v·•.·.· •.. ·.··.i·.···.s······.·.· .. ·•.t.• .• ·.·· ..•. ª.· ...•... ·.··.•·· .. · .... n.·.··.·•.• •. • .. º .. ·.·•••·· inciso IV do mesmo item. 
19.5 O valor da multa aplicada deve~á segrecolhido ao Tesouro Municipal no pra.Z()idê: 5. 
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da n1ulta nãpJor 
pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que ª. Co~~ratada 
fizer jus. Em c.§S() cjeio.existêricia ou insuficiência de crédito da Contrataçja •. ovalar devido 
s.erá cobrado administrativarnent€3 .Clu····inscrito .. ·.corn.º.· .. Dívidf3 ~tivai qcr Município e cobrado 
mediante processo de execução fiscat comas encargps C()rr~§PQfld~ptesi. 
1 s~s As sanções previstas nos incisos HI .e IV ~o item 1B.3J3Upra,pod€3r~.ôser aplicadas 
às 8f11 presas ~u.ej :m . razão do contrato objeto desta·• licitação: 
1- praticarem atos ilícitos, yipando frustrar os objetivos da licitação; 

11-.···.· ... d .. ern ... º. n·.·s .. trarem·····.·.· ... ··.·.····.n .. ã ..... º .... ·.• ·.· .. •.·•.· .. P ... · .. ·.·• .. · .. º.·•.·· ... ·.·.·.s ... · ... ·•.s •.. · ... ···u .... ···.· i·r··· .. ·.·.·.···.·.··i·.·.·d·.· .. • .. • .. º .. ·.· .. ·.··.· .... • •. n •.. ·.··.·.· •. • ... ª.•· .. · .. ··i· ... d····· ª.d .. e ... para co.· .. nt .. r.· a.t···.··:•ª· .. ·· .. ··.· .. ···r·.·.· .. ·· .c· .. ··· º .. · .m a Adminis···t····.·.·r·.··• .. ·ª.· .. ·. ção P .. ······.·u··.·,···.·.b ... ·.·.·.' ... ·•.i.·.º.·. ª .. ·:··.·.· .. ····.·.• .. •.e ... · ... m .. ·. virtude de atos ilícitos praticados; 

''.··.' .~ .. s ... ºfr···.· .. e.rem condªnaç·.··ª.-.. •· .. º .. ·.·.·.···.··•.·.d·e···f····.i··.n··.·· .. i·t·.··iv·····.·.·.ª.· ..... · .•.. ··.··.·.p.···.· .. ·· .. º .. r ..... • .. · ...• •.·.• .. ·.•.• .. • ..... pr·a···.t .. ··•·i··c·· ... · .. ·ª··.·:•·····r·.··e• m .. ·.• .• P.•·.º. r ....• •··.•••···m······· .. ·····eio·s··· .. d .. º.·.· .. lqsos, frau.·d·······.··.· .. ···.e···.····.• .. ·· .• ·•··.····•·.·•· .... ·.•.f.·.·.··.·•.i .... ·.S.· •. •· .• ·.º···.·.ªLrm.•.•. recolhimento de quaisquer tributos. 
t!j. 7 A~ sanções previstas no~ iJ1cisos 1, iiln e J\f go item 19. 3 supra poderão ser aplicaqas 

j··.u···.·.·.n·····t·.·.·.· .. ª.m ... ·.•.·.··· ... ·e·n .. ·.·.···t. e ... ··.·····.º.· ...•.. º .• m··· .··.···.·.ª.·.· .. ··.·.·.··d···.··.º.··.· .. ·.······i·n···.·.··º·····.· .. ·.·.i··.so··· .. · .. •.·.•·.· ... •··.• .. ··I·.·' ... •· do·m. ~sm· .. ·.º.··•.it···.···.e···.·.·.··m.··· .. ·.·.'.·.·.··.···.•.f.· .. · •. ·.ª.·º.• u··.·lta··. da é3.•· .. ··d. e.· •. ·.f··· .. ·.·.·e·.· .. ····s······.·.·· ... • .. -.ª.· .. • •.. ·.•·.··.· •.... p.···.··.r.···.e·'··:···.·.v···· .. · •... · .. ·i· .. ·.·ª .... · ... ····.d.o.··.·.·····.···:·.···int··.·e···.·.··.·.·.·.··r···.··.···~.s.··s··· .. ·.ª.·.·.·.··.·d·.···.·.··.•.·• ... º ..• ·.· ... ·.· .. ··.·. no respectivo processo, no prazo defi(cinco)·.dias úteis; .. . 
19. 8 ·A licitant~ .. adju9icatária ..•. que se recusa.r, ... injustificaçl~mente~ ;.em firrnªf .º>Contrato 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação que.lhe será encaminhada, 
estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das 
demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação 
assumida. 
19.9 As sanções previstas no item 19.8 supra não se aplicam às demais licitantes que, 
apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de 
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48h comunicarem seu desinteresse. 

~ 
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20. DA CONTRATACÃO 
20.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 [cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, 
para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual 
período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente 
justificado e aceito. 
20. 2. Na assinatura do contrato se.rá exigict.é3 él cornprov~ção . das condições de habilitação 
exigidas neste edital, as quais deverão ser mantidas pela contrateda durante todo o período 
da contratação. 
20.3. Quando aadjudicatária não comprovar as condições habilitatóriasconsignadas neste 
edital, ou recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convidado outro> .licitante pelo[a) 
pregoeiro(a], desde querespeitada à ordem de classificação, para, depois de comprovados 
os requisitoshabilitatóríos .efeitaElnegooiação, assinar o contrato. 
20.4. A forma de pagamento, praz? c9ntçatual, reajuste, recebimento e demais condições 
aplicáveis à contratação estão definidas ng Anexo V ~>Minuta do Contrato, parte deste 
edital. 

21·.~ OAS··OISPOSICÕES GERAIS 
21; 1. Esta ·1icitf3Ção não impOrta necessari~mepte. e111. contratação, pqdeqdo a autoridade 
competente revogá-la por.razões de interesse/p~tfüop, anulá-la por ilegalidade de ofici9 9u 
por provocação de terceiros,. mediante deci.são devidamente fundamentada, sem quaisqljer 
reclamações.ou direitos à indenização ou re~mbolso. 
21.2; É facultada ao(a) pregoeiro(a) ou.à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação; a prornoção\de d.iligêpcia .. destinada · .. a ... esclarecer ou. f3Cºrnplementari a instrução 

~~$;l~::~n:i~:ó;:~~8~~ª~<3n:à6~&~~nt~si6rà~ti~~n~:ab~[ªºtos que ;~riam constar 
21.3. Dd~scumprimento de prazos estabelecidos .·.neste edital ~/pupelofa) pregoeiro(a] ou 
anão atendimer1to às solicitações ensejará· .. DESCLASSIFICAÇÃO··oulNA~tµIJACÃO. 

~~~~~~~:~:b~i~~:iJ.ª9ãofará.\arte dos autos e não será devoWídaaqlicitante, aigda 
21.5. Né3 contagemdo~Lprazosiestabelecidos nestee~i.t.8:1.excluir-se-ão()S diasde iníci? e 
incl9ir-se-ão os dias .de venf?irne.ntp .. gs prazos ~stabelec.icipEi neste edital se inidam e.se 
vencem somente em dia de expediente na Prefeitur9 l\J1t.Jnicipal de farias Brito. 
21J:J.0 Ds licitantes são re7po~sáyei9pel1:3 fidel.ícj(3dee. legitimidade das informações e dos 
doc.lJ111entos .apresentadps e.m qualquer fa~e ela licitação: 
2).%./ ···Q.· ...•. desatendirnento>·····.de. exigências .f9rmais ... ·. não >essenci~iEi \não .. ··irnplicarit• ... no 
afastamento dolicitante, desde que seja>possívet a aferição dai sua qljaHficação e a·· exata 
compreensão da suaproposta. 
21.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer 
processo de reprografia autenticada por cartório competente ou por Servidor da 
Administração. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita 
após a confirmação de sua autenticidade. 
21.9. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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21.1 O. Todas e quaisquer comunicações com o(a) pregoeiro(a) deverão se dar por escrito, 
com o devido protocolo com sede na Comissão Permanente de Licitação, via e-mail 
Institucional licitacao@fariasbrito.ce.gov.br, ou no próprio chat da plataforma do site 
https://bllcompras.com "sala virtual" onde estará acontecendo o certame. 
21 .11 . Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar quaisquer informações 
sobre o pregão já publicado. e/ou em andamento. ~ob qualquer hipótese ou pretexto 
usando telefonia fixa our:nóvel, como forma de garantir a lisura do certame. 
21.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nostermos da legislação 
pertinente. 
21.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação dadisputa. 
21.14. Caberá ao licitante .acprnpçinhar as operações no sistema eletrônico, ficando 
responsável pelo ônus dtc;orrente ct~ perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens e.f11iti?as pelo ~isterT1a ou de sua 9e~coqexão; 
21.1.fü. A · apreE>entação, por part~ . cios licitantes, ... ~·~··· 0~9LARAÇÃO FALSA relativa ao 
cu111~rimento dos requisit9s de habili~ação, aos impedimentos cie .. participação ou .... ªº 
enquadramento como microerT1p~~sa ou e111presa de.• pequeno porte sujeitará o Ji.citaílte às 
S(3nçôes previstas neste Edital, ·· e· art. .ª? da ~~i Comple111entC3r n •. º 12~/gODB, 
independentemente da adoção de . providêncial~i· quanto à responsabilização penal, com 
funda.menta nqart. 90 da Lei n.º 8.B66/93f,rart. 299 do Código Penal Brasileiro. 
2 t.16. Serão·.· considerados como não apresentadas as declarações, não assinadas pelo 
representante legal das empresas ou seu procurador, considerando-se, diante da ausência 

~5eª:~::~;:;ã~e~~~~s=~~~~e:e~~~~~ta.ou ••inabilitada a.empresa,/co°;fo~(1e • a ·fase . em 
21 .1? .. O foro designado para julgamento de quai8:guer. questões it.Jc1iciais result(3ntes deste 
edital será o da Comarca de Farias Brito. Estado do Ceará 

22. DOS .ANEXOS 
22 .. ·1. Qonstitu.em apexos dest~ edital,·· dele.Jazf3ndo parte: 
ANEXO 1-Termode ~eferência(Orçarnento Básico) 
ANEX011· .... ~·Proposta.de··.Pp~ço~ 
ANEXOJH.-- Modelo de·De.claraçãóHelativa aoTrçihC31ho déErtjpregadb Menor 
ANEXO IV - Modelo de Declaração dando. ciência> de que cumpre plenamente .os l"'eql..lisitos 
de·•habilitação 
ANEXO V-- Mirtütadb Contrato 

Farias Brito/CE. 19 de janeiro de 2022. 

Tiago de Araújo Leite 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO 1 

Pregão· Eletrônico n~º 2C.122.01.19.2 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, incluindo os serviços de troca, alinhamento e 
balanceamento, destinados ao atendimento das necessidades dos veículos e máquinas pesadas 
pertencentes às Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1 - CONTRATAÇÃO 
A contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores deve-se à 
necessidade de promover a substituição dos mesmos quando estiverem d~sgastados ou 
danificados, .bem como de e~ecutar o~ ~~rv.iços de troca, alinhamento e balanceamento, quando 
for o caso, vi7ando manter em perfeito estado de funcionamento os veículos e máquinas pesadas 
pertencentes ao Municípiode FariasBrito/CE 

2.2 ~·.DIVISÃO POR LOTES 
2.2.l.Quanto à coíl)posição dos J?tes, temos que .. os itens foram distribuídos. em "L()~ES" E?m 
virtude dosmesmos guardarem compatibilidade e~tresi,9u seja, estão c:fivididospela seJT)elryança, 
agrupando >itens similares e específicos, guardaqdo a devida especificidade .cje cada< ?bjeto, 
observando-se, inclusive·.· as regras mercadológifas para .. aprestação dos serviços, de modo<.ar1ão 
prejudiCar a concorrência entre os participantes1 mantendo a competitividade neces?ária àdisputa~ 
2.2.2. No que diz respeito ao Princípio da> Economicidade e em contratar a proposta n1ais 
vantajosa, individualizara contratação do aludido objeto sobrecarr~~a a Adrni11istração Pública e 
encarece O contrato•·final, ...•• umavez QU€<0S licitantes possuirão .. umarn~rQefíl de negpciação bern 
maior por estarem comercializando urna·.rnªior parc~lai(Lote} do objetq Hci~ado. Dessa forma, na 
divisão por lote do objeto em tela, há um grande ganho para a Adrrtinistração n<:l econoniia d~ 
escala,.tendo .em vista que implicaria em aumento de ... quantitativos e, C()nsequenternente, numa 
redução ···de p~eçosi ~ sereni pagos ·.·pela .. Adíllinistraçãoi 
2.3.3. Isto posto, ªd()tarnpsojulgélfl1ento dotipo"MENOR PREÇO POR LOTEll1por entend~rrnos 
que a contratação dessaform~ ?e.rá/mais conveniente, aumentará a uniform.idade dos valores. e 
fornecimentos, e ·reduzirá o?. risco? de conflitos. Alé1n dis,so,>por .. se trat~r de licitação do tipo 
menor··preço. por lote,· os valores unitários.de .. cad~ item.aindér assin1 deverão serJevados em 
consideração, evitando-se distorções nos valqres para cada item em vistas .a .realidade 
mercadológica. 

3. ESPECIFIC"ÇÕES, QÜAl\{Tl[)Al)ES .. EVALORESTIMÃDO 
3.1. Conforme exigêncialegalroMunicípio de FariasBrito realizouipésquisasdepreçosde mercado 
e estimativa de custos junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando-se como 
base legal a Instrução Normativa n.0 73, de 05 de Agosto de 2020. 
3.2. Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço estimado para a futura contratação o 
menor dos valores obtidos nas pesquisas de preços, conforme Art. 6° da supracitada instrução, 
sendo assim, o valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 1.159.566,00 (hum 
milhão cento e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais), cqnfor~. e . · 

planilha abaixo: . -~ ~ . 
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Item Especificação Unid. Total 
Valor Valor Total 

Unitário 
lote 01 - Pneus e Câmaras de Ar - Motocicletas 

1 Pneu 90/90-19 M-C 52 P dianteiro UND 11 238,00 2.618100 
2 Pneu 110/90-17 M/C 60p traseiro UND 11 308,00 3.388,00 
3 Pneu 80/100-18 NT dianteiro .. · UND 8 196,00 1.568,00 
4 Pneu 90/90-18 MT traseiro 

.. .. ·• .. UND •.. ·1 8 168,00 1.344,00 
5 Câmara de ar 80/100-18 NT dianteiro UND 12 .·. 41,00 492,00 
6 Câmara de ar 90/90-18 MT traseiro UND 12 

· .. · 

42,00 504,00 
7 Câmara de ar 90/90-19 M/C 52p dianteiro UND 20 .· ... 42,00 840,00 
8 Câmara de ar 110/90 - 17 M/C 60p traseiro .UND 20 42,00 840,00 
9 Pneu 275 - 18 dianteiro UNO 2 154100 308,00 
10 Câmara de ar 275 - 18420 dianteiro 

· .. ·· 

UND 2 41,00 82,00 . .· 
·.· 

·······. 
•. 

11.984,00 .. 
lote 02 - PneusJincluindo os seriitos de troca, alinhamento e balanceamento l 

1 Pneu 175/70 R13 
·. .. .·· 

UND 20 389,00 7.780,00 .... ·• ·• •.· . i 

2 Pneu 700/16 
. · . 

UND 22 880,00 19.360,00 . ·. 
.. 

.. .· · .. •. . . .·•.· ....... ·· 
3 Pneu 175/70 Rl 4 

··. ·. ·.•· .. 
UND1 56 496,00 27.776,00 . . :- .. ·: .. · · . 

4 Pneu 185/70 Rl 4 
. .. · .. . . .·. 

UND 40 512,00 20.480,00 · .. •. .··· 

5 Pneu 185/65R15 .. ·.·· . UND 12 ... 523,00 . 6.276,00 
6 Pneu 175/65 R14 

.· .. . ··. ·· ... .· 

UND 46 
.• 

467,00 21;482,00 . ·. . . .. 

7 Pneu195/70 R15 . 
··. .... · ····.· UNO 12 900,00 10.800,00 •.. 

. . 

8 Pneu 215/65 R16 
.. 

. ·. ··. . UND 16 725,00 1L600,00 
9 ·· Pneu 165/70 R14 

.. 

UND 42 440,00 18.480,00·· 1 .. 

10. Pneu 185/65 R15 
·. 

UND 12 523,00 6.279100 
.· < •... . 1so.310;00 . ·. ·. .• .. 

.· .. .. 
Lote 03 - Pneus e Câmaras de Ar 

.· 

> •·.· ·• 
. .. · > . .··· . ... 

1 .. Câmara de ar Kr16 .. ·.· . . ... ·.· 
UNO 1 14 .. 81,00 1.134,00 . · .. · ... · . . · . 

2 Pneu205/70 R15 
.. . · 

UND 24 920i00 22.080,00 •. .. ..· . 

3 Câmara de ar 900/20 
.. 

UND ·.· .. ··<roo 161,00 16.100,00 .. 
4 Câmara déar750/16 

.• . · .. · . 

UND .•.. 20 .· .. 

105;00 2.100,00 .. ·• 
5 Pneu radial1000x20 • ····. 

·. ·. .· . 

UND 16 .··•. 2.671,00 42.736,00 .. · . ·· . 

6 Pneu 265/70 R16 
. ·· •.•· UND 12 1.078,00 12.936,00 · .. ·. . . ·· ... . · . ·.· ... 

.. ··· .. · 

7 Câmara de ar1000X20 
.. · . 

UND 24 182,00 
. 

4368;00 . 

8 Pneu 275/80 R22.S Direcionar 
.. .. 

··.··· UND 36 2.436,00 87;;696,00 ·•. . . ··. .. • ·· .• 

9 Pneu 275/80 R22.5Eixo de Tração 
.... 

·.· .. UND 40 3.002,00 .> 120.080,00 . · ... · .. 

10 Pneu 215/75 R17.5 Direcional 
·.·. 

UND 1 36 1.269,00 45.684,00 ·.·.· ... ······ . .. 

11 Pneu215/75 R17.5 Eixo deTraCão 
· .. .. 

UND 40 2.000,00 < 80.000;00 .· .. .• . . . 

12 Pneú900/20 Direcional . .. ·· .... ... UND 36 1.698;00 61.128,00 ·. . 

13· ...•• Pneü .. 900/20··.·Eixo deTracãcf 
.·· .. ·.· ·. .. 

UND 40 2.500,00 100:000,00 .. 
.· ··· . ·.··. · .. . .·.·· 

14 Pneu?50/ 16 DiretionaL .. 
. · .. · .. ··. .· .. ·.· 

UNO 12 •····· 1.048,00 12.576,00 .... .. •.· 

15 Pneu·· 750/16 Eixo de Tração .. .· .. ·· UND 8 .... 1.390;00 ·. 11.120,00 
16 Pneu 225/65 R16 UND 

. 

8 
· . 

1.287,00 10.296,00 
17 Pneu 215/75 R16 UND 15 940,00 14.100,00 
18 Câmara de ar R16 UND 16 81,00 1.296,00 
19 Câmara de ar R14 UND 24 52,00 1.248,00 

646.678,00 
lote 04 - Pneus e Câmaras de Ar - Máquinas Pesadas 

1 Pneu 17.5 L-2/C-2 - 25 traseiro UND 12 6.911,00 82.932,00 
2 Pneu 18.4/15-34 traseiro UND 4 7.062,00 28./'.248,00 
3 Pneu 12.5/80-18 dianteiro UND 8 2.958,00 23[664,00 
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4 Câmara de ar 18.4/15-34 UND 6 603,00 3.618,00 
5 Câmara de ar KM 24 UND 40 448,00 17.920,00 
6 Câmara de ar 12.5/80-18 UND 8 168,00 1.344,00 
7 Pneu 1.400-24 UND 16 5.600;00 89.600,00 
8 Pneu 1.300x24 UND 12 4.543,00 54.516,00 
9 Câmara de ar 1300 UND 20 448,00 8.960,00 
10 Pneu 14.9x24 UND 8 3.500,00 28.000,00 
11 Câmara de ar 14. 9x24 .· 

· ... .·.·· : · .. .: ·. .··uND, 8 350,00 2.800,00 ·• ·.· 
·. 

341.602,00 . 

Lote : OS - Protetores de Aro 
. 

1 Protetor de ar020 UND 100 61,00 6.100,00 
2 Protetor de aro 16 UND 20 47,00 940,00 
3 Protetor dé aro 1000x20 UND 32 61,00 1.952,00 

:.· 

8.992,00 . .· •· ... : · . .• 
· .. · . . 

4. ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1. As despesas do futuro Cbntrato correrão por co~ta dei recursos oriundos dq Tesouro 
Municipal, .. previstos nas DotaçõesOrçamentáriasdiscriminadasnoJ:dital Convocatório. 

5 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRQl)UTOS E DOS SERVIÇOS CORRELATO.S 
5.1. ·•· ps produtos serão . fornecidos de <acordo <c9m as solicitações r~quisitadas péla 
Secretaria/Fundo Municipal contratante, devendoosmesmos serementregues junto à sede.desta, 
ouiond.e for mencionado nas respectivas Ordens de Compra,ficando a Administração no direito de 
solicitar apenas aquela quantidade que lhe forestritamente necessária, sendo as despesas com a 
entrega de responsabHidade da empresa Contratada, inclusive quantoas frete. 
s.2. ·os produtos· deverão .•s~r fornecidos.nas. seguintes ~sp~5ifi~9çõ~s: P~eusd~ fabricação 
nacional, Primeira linha, novos defábrica; não·.remoldados~ nãcrr~cau51lutê)d()?rnão recobertos, 
não frisados ou recondicionados, com certificado dcrlNMETR01atendendo todê)S as normas dil 
ABNT, comgara~tia> de 05 (cinco) anos, no mínimo{ e contra defeitos de; fabricação~ 
5.3. Os produtosdev~rão ser entregues>no prazo de 05 {cinco) dias, a contarôoi retebimehto da 
respectiva Ordem de ComJ:>rª.~ 
5~4. A Contratada· ficarª·qbrigada/atrocar, as su.as exptnsas, os produtos.que vi.~rema<ser 
recusadospor justomotivo, ..• sendoqu.eoato do recebimentonãolrnportará.p.sua aceita~ão. 
5.5 •... A··Ccmtratada deverª· .efetuar,•···as.·entregas errt transporte· c:lclequado>para tanto, ·s.~ndoquê os 
produtos deverão estar todos. em embalagens fechadas, contendo a identificação da data.··. de 
industrialização. e. o prazo. de>validade., .quando foro caso. 
~.6 •. Caso a}Prefeiturayenha•.· optar por entrega program~da •FJ .. Contrat8,da deyerá dispor de 
instalaçõe~ condizentes e 5ompatíveis .para ª··guarda· e armazen~me~to dos produtos. 
5.7. O recebimentodosprodutosseráefetuado nos seguintes termos: 
5.7 .1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.7 .2. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 
5.8. Os licitantes participantes que cotarem preços para o LOTE 02, deverão possuir dentro dos 
seus ramos de atividades, além de comércio de pneus e similares de fabricação nacional, os 
serviços correlatos, como troca, alinhamento e balanceamento com sede no raio máximo de ~ 
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(setenta) km de distância da Cidade de farias Brito, dispondo de espaço físico coberto, 
fechado e piso de concreto para acomodação segura dos veículos, entre outros aparelhamentos 
necessários a execução dos serviços, sob pena de desclassificação da mesma quanto aos referidos 
Lotes. 
5.9. A montagem dos pneus nas rodas e a prestação dos serviços de troca, alinhamento e 
balanceamento junto aos veículos pertencentes ao Lote 02, serão realizadas nas dependências da 
contratada. 

6 - DA EXIGÊNCIA DOS SERVIÇOS CORRELATOS E DISTÂNCIA MÁXIMA 
6.1. A Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE não possui estrutura física pará receber todos os 
pneus e armazená-los, por essa razão o fornecimento e os serV'iços serão realizados de forma 
parcelada mediante envio da autot;izaçãod~ fornecimento ao futuro contratado. 
6.2. Da forma usual em rnercad? quarldo da aquisição depneus, realizar-se-ão os serviços de 

tro·.·c .. ª .. '. ª.'.·.inham··. ent· .. º .... e bala···.n···c· .. ·····.··e ... ·.· .ª.· ... ··m·····.·e··. n ... ·.t. º.··.··.· .. ' ... ••.·.·.·.t.·a·l··.••• .•..•. c.··.· .. ••.º .. •·.• .. nd·1···ç···· .. ª.-.... o at.e .. n· d. e.··.· ... ·.·.º.·.· .. ··.·.·······.• .. • .. ···.d···.·.· .. ·.·.i···s·········P···.····· .. ·.º.· .. ··.• .. · .. ··.s.•.··· ... ··t·· .. º. no inciso .··I· .. II, do·······. ª .. · .. rt· .... · 15, da Lei n.0
• 8.666/93. . . . ·.· ... · .. .. . . . . .. . .· . . . .. ···. 

6.3. ·A exigência referente .à contratada p°'ssuir equ.ipame[JtO$ e instalações no . Raio máximo •• de 70 
km. (setenta ... quilômetros)da sede d? Mu~idpio.de. Farias·· Brito/CE, ··se faz necessária t~ndo em 
vista a obtenção 9a proposta mais vantajosa para o MyniSípio, pois, se a.distância entre a sede e o 
local da execução dos serviços for maior que .a det~rminada, a vantagem do "menor Ptf!Ç()" 
ficará prejudicada em razão do aumento do -c~sto com o .deslocamento dos veículos paratrqcêl e 
substituição dos pneumáticos, bem como dos serviços, que em mercado privado são tratados ~m 
conjunto, sendotal condição de conhecimentcrpúbHco. 
6.4. A restrição oracitadanão fere aos princípiosexpostos na Lei 8.666/93,j~ qpe o incisbldo § 
lº do art. ·. 3° do diploma em ex~rne apr~senta qu~ não são adíl'}itidéJS re~tri~ões. que sejam 
irreleyantes ou impertinentes ···para o objeto co~trat~do, \Observa-se él relev.â~ci<r e pertinência de 
tal condiçãp, considerando a área geográfica· temos um lequecop.siderávet.g~Jicitantes aptos a 
fomeceremosmateriais e prestarem os serviçosa Prefeitura Municipald~FariasBrito/CE. 

7.··.PRAZO DEVIGÊ"'CIA Ç<JN!flATUAl. 
7 •. 1 •... º futuro Coptratoteràvíg~nciaaté. 31/12/20221 -·.a· .. ccmtar da data de sua· assinaturâ1 ou 
enquanto decorrer o fürnec.imento ·dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

8. DO PAGAMENTO 
8.1~. () pagall"lento dos produtos .·fornecidoss~rá>efetuado ip~lâ.Aqministração, .. f11ensal111ênte, 
o[)ed~cidas as·requisiçõer, <em• ... nioeda .··•.·•corrente, ···.·.conforrr1e ....• •·• .. o.-·.va.lor 8:pre~eptad?.·. ••·.na /fatura 
correspoíJdente e ·c:rtifjcado pelo .•• setor competente·- limitanqo-seo de9erryb0Jso má~imo··.·em 
conformidade coma disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em·prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. 
8.2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. As obrigações.da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integra~ 
do Edital, independente de sua transcrição. ~ 

-=e~ 
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

FARIAS BRITO/CE, 17de. janeiro de 2022. 

Lily Sammy Feito oraes 
Ordenadora de Despesas do Fundo Geral 
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ANEXO li 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará. 

~ ·.~., ,~'5 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 
especialmente os do Decreto nº 10.024/2019 e das Leis nº 10.520/2002 e 
8.666/1993, bem como às cláusulas e ·condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 
2022.01.19.2. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer T.lS produtos/bens 
especificados no Anexo L caso sejamos vencedor[es) da presente Licitação~ 

Objeto: Aquisição deipneus,câmaras de ar e protetores, incluindo os serviços de 
troca, alinhamento e balancearn(3~to, c:t7stinados ao atendimento das necessidades dos 
veículos e. máquinas pesag~$ pef'tencentes às UnidadesJ3estoras do Município de Farias 
Brito/CE, conforme especificaçpes apresentadas abaixo; 

.· 

Item Especificação Unid: Qtde. 
Marca 

. .· .· 

.·• Lote 01 ··. - Pneus e Câmaras de Ar - Morociclet.as .. · 
.. ·. 1 Pneu 90/90-19 M-C 52 P dianteiro UNO 11 

Valor 
Unitário 

·. 

Valor Total 

· . .• 

· .. ....... 
.. ·.·· 2 Pneu 110/90-17 M/C 60p traseiro .. ·· ·. UNO< 11 

• .. ·. · . .. 

. . . . .. . · 3 ····· Pneu 80/100-18 NT dianteiro ·.· ·. .··· ·. UNO 8 
·. . 4 Pneu 90/90-18 MT traseiro .. ··.· .... ···· .. UNO 8 

.... 
.. . .. 5 Câmara de ar 80/ 100-18 NT dianteiro UNO 12 

.· 
··. · .. ..... 6 ·· ··. Câmara de ar 9Q/9Q.18 MT traseiro UNO 12 

7 Câmara de ar 90/90-~9M,/G52p dianteiro ···· UNO 20 1 .·. .• > .··• ,· ·. 
.. 

·.·.· 

.. 10 Câmarade ar 275 - 18 42p dianteiro UNO 2 1 
•• > > ..... 

· .... ·. . .· .· .·. . .·. .·. Ttif.al: . .. ·. ·.•.• 

.· . 

··· LoteQ2.;Pneus(incluindo os serviços de troca, alinhamenro e balanceamentDJ 
1 Pneu 175/70Ht3 .· .·· .··. · ... ·· 

... 
UNO 20 ·. .... 

2 .. · Pneu 700/18 .· .. · .·.. ... ·• .. ·. UNO 22 .· 
.· 

.·· .·· 

·• 3 ·· Pneu 175/70R14 .. ··. . .•.... · ....••. ··. .. · ... UNO 56 ... ·. 

.· . .. ·.· 4 Pnel.1185/70 R14 ·.· UNO . . 

•• 5 ·· Pneu 185/65 R15 .·. . · ... · .· .. ·• UNO 12·· ··.·. 

· . 
.. 

· . 6 Pneu 175/65 R14 . · .. -· .. · ... 
··. UNO .· 46 

. · 

· .. .. . . 7 Pneu 195/70 R 15 .. UNO .. 12 > .•. 
··. ... ·.·. 8 .... Pn~u 215/65H16 .... · ..... ·. · .. UNO . . 

... . · .. 9 Pneu165/70H14 ·.·· ..... . UNO 
10 Pneu·t85/65·R15 

..... 
UNO 12 ·• ···. ..···... ·· ... 

Tot.al: 
Lote 03 - Pneus e Câmaras de Ar 

1 Câmara de ar Kr1 6 UNO 14 
2 Pneu 205/70 R15 UNO 24 
3 Câmara de ar 900/20 UNO 100 
4 Câmara de ar 750/16 UNO 20 
5 Pneu radial 1000x20 UNO 16 
6 Pneu 265/70 R16 UNO 12 
7 Câmara de ar 1 OOOX20 UNO 24 '\ 
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8 Pneu 275/80 R22.5 Direcional UNO 36 
9 Pneu 275/80 R22.5 Eixo de Tração UNO 40 
10 Pneu 215/75 R17.5 Direcional UNO 36 
11 Pneu 215/75 R17 .5 Eixo de Tração UNO 40 
12 Pneu 900/20 Direcional UNO 38 
13 Pneu 900/20 Eixo de Tração UNO 40 
14 Pneu 750/18 Direcional UNO 12 
15 Pneu 750/16 Eixo de Tração . UNO 8 .. · ·• .·· ·. 

16 Pneu 225/65 R16 ······ 
.. 

UNO 8 ... ·.· 

. 
17 Pneu 215/75 R16 UNO 15 .··. 

18 Câmara de ar R 16 UNO 16 
19 Câmara de ar R 14 UNO 24 

Lote 04 -Pn~use Câmaras de Ar - Máquinas Pesadas 
1 Pneu 17. 5 L-2/C-2 - 2 5 traseiro < ··.· ·.· .. · UNO 12 
2 Pneu 18A/ 15-34 traseiro ·. . UNO 4 · .. ··. ... . .• 

3 Pneu .12 .5/80-18 dí~nteiro > 
. ·· · .. · ... UNO B .. . . ·.· 

4 Câmara de ar 18.4/15-34 ... · ... 
.. 

UNO . .. ·s . · .· .. ···· .. · 1 
... 

5 Câmarade ar KM 24 
··. 

UNO ..··40 . ·.• . .·· 

6 Câmara de ar 12.5/8G4B 
. 

· ....... .. · 

UNO. 8 · .. ·. 

7 Pneu 1.400-24 UNO 18 
· .. 8. Pneu 1 .300x24 UNO . 12 

9 Câmara de ar 1300 
. 

UND 20 .·. 
.. 10 Pneü 14.9x24 ·• UNO 8 

1i1 CâlTlara<de ar 14.9x24 •· UNO 8 < 
. ·· ·. ·. 

.. ··· 

· .. : Lote 05 .~· Protet.óres de Aro 
·. 

1 
.. 

Protetor de. aro 20 UNO 100 .... 
·. .. ·. . . 

.· ... ·. 2 Protetor de aro 1 6 
.··· , .. · . · · . .. UNO 20 

.. · 
.. 3 Protetor de aro 1000x20 

... 

Proponente: .. 
Endereço: ...... . 
CNPJ: ................ . 
Data da Abertura: .. ; ... . 
Horário de Abertura: ... ; ~ .... 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proprnsta: 60 {sessenta) dias. 

Data:·. 

UNO 32·· .. 
·. 

. 

Assinatura do Proponente 

1 

... 

.. · 

. 

•··.· ·. . ·· ...... ... · 
·. , . .. . .·· •· .· 

·. .. .· .1. 

·•·· 
·_ .. -.:--- . . ·• . ·• . . 

. 
.. • . 

.· .·· .··· 

Tót.al: 

. 

.· .. ·· . 
.· .. 

. ··. ··.· ·•· .·. 

.. . . · . 
.. 

. . . . · . 

.· · . 

:. 

. .·._· .. · '· .· 

'• 
.• . 

Total: ...... .·.· 
! • 

.. 

. 
. · .· .... . . 

.· .. 
· . ·.···• 

. .. 
... •.· . : 

1 
. . . 

i•·.· 

Tõt.al: .· .. 
·.· . ... 

·· . 
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ANEXO Ili 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

I ... ,, 
•. , • "t ' 

fNOMINA E QUA.UFICA[l FQAf\IEÇED()Rl,.DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, pregão Eletrônico n. 0 

2022.01 .19.2, juntó ao Município de Farias Brito/CE, 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 XXXlll, do Art. 7º da 
Constituição Federal. 

Pelo que,por. séráexpressão da verdac:le.; firma a presente,. sob as penas 

Cidade/Estado,·.··.•.~.••. 

••••••••••••·•·••••••••••••·••••••••·••·· ... ····it: .•• ·.:··:············--························· 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

,.1.• 4b 

(NOMINA E QUeuF1~e (] F(]~r\l~CE[)[)R), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo ficitatório,. Pregão Eletrônico n. 0 

2022.01 .19.2, junto ao Município de Farias Brito/CE, que cumpre integralmente os 
requisitos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei n. º 
10.520 de 17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de 
descumprimento. 

Pelo que, .porséraexpr:essão da verdade, firma a presente, sob as penas 
da Lei. 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

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

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direi.to público interno. 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.595.572/0001-00, através do(a} 
. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .............................. , neste ato representada por pelo( a) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . Sr(a). . ...................................................... , 
inscrito( a) no CPF nº .............................. , apenas denominado de 
CONTRATANTE, de outro lado 
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... , estabelecida na 
.......•.......................... . .•..• ~ ...... ; ...... , inscrita no <CNPJ/MF 
sob o n. º ..... , neste ato representada por 
. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ............... , . . . .......... ... . . . . . . . . . . . . . . . • inscrito( a) no CPF nº 
.................... . ............ , apenas denominada ele CONTRATJ.\DA, ··.•·resolvem ·.·:Jitrnar(o 
presente Contrato, tendo . em vista o resyltado <~ª Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 2022.01.19.2,tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, 
e suas alterações posteriores, bem comocgma Lei nº 10.520/02 - Lei queHegulamenta 
o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO .LEGAL 
1.1. Proc~sso de Licitação na modálidade. Pregão Elt3thônic9 riº ?Ps~·'Q1 ·?B~2,> de .~qordo 
com asnormas gerais da Lei nº 8.666/93, e>suas. alteraçõesposteriores;bemcomocom 
a .. Lei.· nº 1O.520/?2. --: Lei ;ue Reglllanlenta o Pregão, devidamente .homologado pelp(er) 
Sr(a) ............................................................. , .. .... ............ .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . ............ . 

CLÁUSULA SEGUNDA -- lJDl'JBJETO 
2.1•·.· .. º···.•·presente lnstrun1enta.·.•tem.· .• cômo .. · objeto .• ª•<aquisição cJª.·.pn(3üS, câmar~s>cje:ar·e 
protetores, incluindo os ser\{iços. detrocaJ alinhamento<ª balanceamento, d~stinados···ªº 
atendilllent.o das necessidade§.·.·dos·.·v~fculos eruáquinas pesadas.pertencentes às LJ[1id~des 
Geptoras. do Município.de· ?arias Brito/CE., conforme especificaç.õep ..• cpn§tar1tes····no ..•• Anexo 1 
do> Edita1 .•. 90nvoc~tóri()J · . .nos···· .quais .. a.·· Contratada sagrou-se/vencedora, ponforme 
discriminado no>quadro abaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQ.UIUBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO 
3.1. O objeto contratual tem o valor total de R$ 
( ........................................... ] . 
3.2. O valor do presente contrato não será reajustado. 
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Uma Farias Brito para tcdos. 

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 
fornecimentoJ desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contratoJ na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveisJ retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipeJ configurando álea 
econômica extraordinária e ~xtracontratuat, nos termos do Art· 65, Inciso li, alínea "d" da 
Lei 8.666/931 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) .· n~cessário(s] para a justa 
remuneraçãp · do(s) fornecimentq(sJ, devendo o referido pedido ser acomp~nhado da(s] 
nota(s] fiscal (is) de entrada. da(§}rr1erq.adoria(sJ, do período compreendido entre a data da 
contratação e da solici~9çã?, que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja 
publicação do mesmo, 8f11 fo.r111~ resu111id9, deverá serprovidemciada pela Contratante, em 
obediência ao disposto no§único~.do Art~ 61, datei n~RB.66/93. 

CLÁUSULA QUAATA··-·no···pf1AzODl:Vl~Nd1.A··coNtRATUAL 
4.1. ·.··D presente Contrato terá vigência até 31/1.2/2021, a contar da data dE} ~úa 
assinaturaJ ou enquanto decorrer o fornecirpento dos produtos dentro da vigência do 
mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - OA ... ENTREGA, RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E DOS SEAVIÇÔS 
CORRELATOS 
5.1 ..•••..•• as produtos serão forpecid9sde •.... ·•·acordo ... ··•.·9am. as ~oH9iJações requisitadas pel~ 
Secretaria/Fundo Municipal contratante .... devendo os rpesrnp~ s~ret11 ~ptregues junto à 
sede .·desta, pu .. onde for mencionadoi nas respectivas Ordens de p;o111pra~ ficand? • 8: 
Administraçãoino direito ...• de···solicitar apenas··· aquela quantidade que ilhe fgr f3Stritamente 
necessária, sendo a§ de§p~sas • com > a entrega de responsabilidade da empresa 
Contratada, inclusive guarito a.s frete. 
5.2. Os. produtos.dev~rão s~r Jornec:idos nassegqinteE> .. especificações: .... Pneus de 
fabricação 11acional, prirneira/linha,novos de·. fábrica, n~oremoldados~ não reca~chutados, 
não recobertos, não frisados .ou reconçJioionadgs, com certificado do INMETRO, >9tendendo 

~~d~b;iba6C:C~ªs. da .• ABNT ••• c•om·· garantia de·•Q5[cinco) .. anos,•• no• m.f~i.~o .• e. cqntra···d~feitos 

fü3o .qs .Prpdutos de~~rão•••· ser entregues no·.·· prazo ··de· 05 . (cinco}.· .. dia$, ... a ..... contar·.do 
recebimentodarespectiva. Ordem. de Compra. 
5.4. A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua 
aceitação. 
5.5. A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo 
que os produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da 
data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
5.6. Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. ~ 
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5. 7. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 
com a especificação; 
5.7 .2. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7 .1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, 
mensalmente ••... obedecidas iasi••••.requjsições, em moeda<corrente, conforme o valor 
apresentado na fatura. ~orrespondente e certificado pelp setor competente limitando-se o 
desembolso máximo em co~forrni.dé.1de con1 a disponibilidade de recursos financeiros do 
Tesou.ro Municipal, em ppazon~osuperi()r a 3.0{tript(3] ·dias. 
7.2. O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa nu Trá['lsferência 
Bancária. 

CLÁUSULA OITAVj.\-.DAS OBRIGAÇÕES DACCJNTRATADA 
8.1. A Contratada para fornecer o(s] prqduto(s]/bem(ns], objeto do presente Contrato) 
obrigar~se-áa: 

8 .. 1.1 . Cumprir integralmênte asdispqsições deste . lnstrumE3?tº E3 çí9 §ditàfCônvocatório. 
8.1.2 .. Responsabilizar~se. /pela perfeição• do(s].···prod~t?(sJ/berTI(ns) oqjeto df3.ste Contrato, 
sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais. ou materiais, inclusive contra 
terceiros J ocorridos durante seu fornecimento. 
8.1.a. Hespon~abilizar-se e .. zelar pelo pagamento de suas dívidas errr fa\for de terceiros 
envolvidos na e)(f3Cuçãq <do objeto contra~ual •....•. ·em particular no que>·.· 9e refer~ <~s 
contribuições devidasà.PrevidênciaSociat,Obrigações. Trabalhistas, Segur9s e aos Tributos 
à .. Fazenda Pública em ger~t. 
8.1.4 ... Manter, durante toda a execução . d~ste Contrato, em fornpatibilidade com •. as 
~~~:::.es por ele assumidas.itodas .ªs .condiçõ7s dehabilitaçãtr··e qualificação•••8:~gida•s ..• na 

Rt.5 .... Fornecer •. cornpresteza.e dignidadeio[sl··produto[s]/bem(risJpbj~todest~Contm:lto. 
8.1.6 .. AceíEar n~$ mesmas< condições .contratl.Jais, acrésci111os ?u supressões •. que··· se 
fizerem necessários n.a forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8:€)66/93,···alterada 
e consolidada. 
8.1. 7. Entregar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra, os produtos/bens requisitados pelo setor competente, 
devendo os mesmos ser entregues na sede do, ou no local indicado na antedita Ordem de 
Compra, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade. 
8.1.8. Trocar, as suas expensás, o[s) produto(s]/bem(ns) que vier(em) a ser recusado[s] 
por justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação. 

V 
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8.1.9. Efetuar a entrega do(s] produto(s)/bem(ns] em transporte adequado para tanto. 
sendo que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas! contendo a 
identificação da data de industrialização e o prazo de validade J quando for o caso. 
8.1.1 O. Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá 
dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos 
produtos/bens pondo-os a salvo de possível deterioração. 

CLAUSULA NONA- DASOBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento 
e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATAPA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 
produto(s] objeto deste Contrato. 
9.1 .3. Acompanhar e fiscalizar junto ~Con~ratada, através<c]a Secretaria/Fuhdo Municipal 
contratante J. aJ::.xecução clpobjet8 coritratual. 
9.1 ~4. (:fetuar o.s pagarnent~s.d~vidQ5: nas condiçõ.és esta9e1ecidas neste Instrumento, 
bem como zelar· pelo cumprimento de todas ascláqsula? contratuais. 

Çt_AUSULAD~CIMA - DAS SANÇÕES 
10.1. À Contr.atada total ou parcialmente ipadimplente serão aplicadas as sanções 
artigos86 aBB daLei nº 8.666/93, esuasdemais alterações. 
10.2. O Atraso injustificado na execução do contrato. inadimplemento/ sujeitará a 
Contratada às 5:eguintes san9ões: 

~~fi:~~trt;Ósci=~9s~~f:sºca:sd~Ftrªf. o .. inciso. r. do·•.art.8~,dai\eín,9 B.?E>6~~3; poderá ser 

a] descumprimento das obrigações e· responsabHidade.s a~su111idé]S pélliqit~p~9; 
bl outras ocorr.ências que possam a~arreta~transt.ornos ao desê:nvolviniemto dos serviços 
da Contratanteydesde que não caibaa apli~ação de sanção mais grav€3. 
n - .. multas (que p~deG~º .>s;er recqlhidas···.·.em qualquer agência integrante dél.<~~de 
Arrecadadora·· .. de Beg~itas Federais J por meio· de Dogumento de Arrecadélção Municipal .... 
DAM~ a ser preenchidoc.ie~cordpcom instruções forpe9idas.pela Contratante); 
a) de 1 % (um por cento] E;pbre ()valor c.ontr~tual total do ~xewcício, por dia dé atraso na 
prestação. dos serviços ouindisponibi.lidad~ .. ~orn~smo, limi~adaa 100/o do mesrnovaJor; 
bl d~>.2%.[dois por centqJ.·p.ob~eo valor 9.()ntratual total do exercício, por infr9qão a 

~6~~h~~pi(~:d:u:mºd~fu.6n~lf~~in~~~nºcr:!r;ato; .•. ·.não.· especificadan~sde5air··a1r;easdeste 
c] de 5% (cinco por cento] do valor contratualtotal do exer9ící9, pelC3 regusa 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; 
lff - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Farias Brito, por prazo não superior a 2 (dois] anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarciment~ 
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Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
10.3. A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá 
crédito, promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e 
resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA RESCISÃO 
11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por 
conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condiçõé~ pactuadas. 
11.2. O não .cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 
automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no 
art. 77 da Lei Federal 8.666:(93, .f~conhecidos desde já os direitos da Administração, 
com relação as normas con;tretuais ê as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no 
presente Instrumento. 
11 .3. O presente contrato ~ resdindívef áinda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou EXtrajudicial, nos casos de: 
11.s .• 1 •... ~· ... ·.0111issão••de pagameDtQ<pelafC()NTRATANTE; 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas dáusulas por qualquer uni.~ das. partes; 
t1 .3.3. Acerto em comum acordo por iniciatiyé3 de ~.ma das partes, mediante .61Víso por 
escrito com 30 (trinta] diasde antecedência, 7em ônus para ambas as partes. 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das c.láusulas deste contrato, à p~rt~ 
que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sen1 que se faça necessário uma comunicação 
pôr e§çrito com a antecedência definida no sub item anterior. 

CLÁUSULJ\.DÉCIMA.·SEGU.NDA~•.•.[)t>t···~LJl:RAÇÃO· .. ••CONTRATL.JÁL 
12.1 ~ Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão 
mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA.·DÉClfy1A•······~RCf:1RJ\.•.-···•[)J\·••PUBLl(JAQÃO 
13.1. Este contrato deverás~r publicado por afixação·. em local de costume, até, b .5º 
(quintoJ dia útil do mês subsequenteaode sua assinatura; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA---IJOSANExOS 
14.1. Integram o presente con.trató todas ~s p~ças que formaram o .Pr0cedifJ1éhto 
licita,tórip.' ·a proposta ~presentad(3peiaCpnfratada.~.·.····b~f11.como· eventuais; cprrespondêpcias 
trocadas entre as paf'tf3$, independenteruente<tje transcrição. 

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

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e 
exclusiva de acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o 
presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas. 
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Farias Brito/CE, ................................................ . 

CONTRATANlE 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

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

2) ............ . 


