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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel, n.º 87, 
Centro, Farias Brito - Ceará, por intermédio dp[alPreg?eiro(a] e Membros da equipe de 
apoio designados pelaPortaria n.º 01160221 /2021, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados será realizada licitação na modalidade 
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PRECO que será regido pelo Decreto 
10.024 de 20de setembro de 2019, a Lei Federal n.º 10.520, de 17 dejulho de 2002, 
e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de1893, o que determina a Lei 
complementar nº123/200E), 14?/2014 e suas alterações e demais exigências deste 
Edital. A presente licitação E)eránosite https://bllcompras.com. ' 

1.0 DO OBJETO 
1.1 A presente licitação tem por objeto a aqüisição de oxigênio gasoso medicinal de~tl.naclo 
.ao a.tendimento das necessidades do Fundo Municipal de ·Saúde de Farias Brito/CE; 
conforme anexosspartes integrantes deste edital. 

2.0DO·ACESSOAO.EDITALEDO LOCAL DEREALIZACÃO. 
2.1.·o edital estâ. disponívf31 grcituitame~te .nossítips: 
WWW .fariasbrito .Ce. QOV. br, WWW .tce .ce~gov~br/licitacoes e tittps://bllcofT"lpras. COm. 
2.2. O certame será realizado no endereço eletrônico: 
https://bllcompras.com. 

a.o .. ··oAS OATASEHCJRÁRIOSDOCERTAME 
a.1.•• 1NÍCIO DO ACdLHIMENTQ[)ÁSPROPOSTAS:.•·ta dejé:lne,iro de 2022. às 17h. 
3.2. DATADE ABERTURADASPHOPOSTAS: 28dejane,irode2022,às 9h. 
3.3; INÍCIO DA SESSÃODEDISPUl"ADEpREÇOS: 28dejaneirode2022. às 9h30miri. 
3;4. 8EFERÊNCIA DE TEMPO: Para todasas referências de tempo utilizadas pelo sistema 
serâ····observa.d.o .... °:• .·h.o\á.rio ·dê·.•Bra·sn.ia/D~. 
3:5; ..• Na ...•..• hipótese . de n~o haver. expediente ou>iocorrêndo•.•·.· qualqyert f~ttr superveniente que 
impeça a reali~ação dp certar11e na data .. prevista, a s~s9ão 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 Pimentel, n. º 
87, Centro - Farias Brito/CE, CEP. 63.185-000, telefone: (88) 3544-1568. 

5.0 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5. 1 . A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias 
constantes no quadro abaixo: 
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Órgão Unid. Orç. Projeto/ Atividade Elemento de Despesa 
04 01 10.122.0002.2.043.0000 3.3.90.30.00 
04 01 10.302 .0024.2 .055.0000 3.3.90.30.00 
04 01 1o.302 .0026. 2 .056.0000 3.3.90.30.00 
04 01 10.302.0026.2.057.0000 3.3.90.30.00 

6.0 DA PARTICIPACÃO. DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃO 
6. 1 . Os interessados em partiórpar deste certame ·deverão estar credenciados junto ao 
sistema BLL (Bolsa>de Licitações e Leilões do Brasil] no site https://bllcompras.com. 
6.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio eletrônico constante no 
subitem 2.2. deste edital. 
6.1.2. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (bll9ompras.com) 
poderá ser esclarecida através de urna empresa associada oú pelo telefone [ 41) 3097-
46001 ou .· .. ainda através·.·····. da Elotsa de Licitaç~es do Brasil, pelo e-mail: 
contato@bllcof'!lpras.org~br~ > >.·· 
6 .• 2. Poderão· participar .·dE3pta li°:itaçãcr érnprE3sas so9 a .denominação de sociedades 
empresárias. [so9iedades.•ern\norn13.poletivi:h emi comandita simples, ... ern coma?dita ··.por 
ações!. anônima .e limitacJC3) e d~ sociedades simples! associações, fundações e so~iedades 
cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou. não no Cadgstro de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal df3 Farias Brito! e que satisfaçam a todas as 
condições da legislação em yigor e deste edit.at. 
6.3. A.licitante que participar desta licitação com suas condições de habilitação vincüladé3E) 
ao documento Certificado de Registro Cadastral, obriga-se! após a emissão do CRG, a 
declararso.b aspf3paHdades dé3 leiJ. a supervf3niência de fato impf3ditivo de.7ua habilitação. 

~~~·:O~~~:í!~~~c!e: at]!idi~~:~:.º toda•. e. qualqueripElssoajurfdi~a idônea cuja natureZ.9 

6.5. Será\ garantido aos licitantes enquadrados· como .. rnicroerripresas,. >empresês. de 
pequeno··· porte e as cooperativas, que se enquadrem··•· nos termos dcra.rt</34, datei Fedêral 
n.º 1 t.488/2007, c9019 cri~ério de desernpate, preferência de contratação, .. ·D previsto na 
LeiComplemeptacnº 123/200f3,<em·seuCapftuloV- DO ACESSO AOS MERCADOS/DAS 
AQUISIÇÕES PÚBUÓAS. 
s.a. Tratando-se de mrcroempf~s~s e em presas de .pf3qUêr1º . porte deverão de?larar no 
SistemaBLL (Bolsa de Licitações· e ... leilões doBrasilJno sitehttps://bllcompras.com1 0 

exe~9ício da preferência prevista na Lei Co.f11ple111entar nº 1·23/2006. 
6. 7. A participação ímpHca a aceitação iqtegr~19os terroºE> de~t~ edital. 
6.7.1•·• É .•• vec:Jada"a participação de pessoa .. fi~i~ae ··jur:ídica r1gs···.·seguif1tes qasps: 
6.7 .2;Sobaforrnª 9econsó.rcio, ~ualquer.9u7. seja sua constituição; 
6.7.3. Que tenham em comum um ou mais sócios catistas e/oú prepostos com 
procuração; 
6. 7 .4. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata, 
recuperação judicial ou extrajudicial! dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação; 
6. 7 .5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração; 
6.7.6. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com 
a Administração; .· 
6. 7. 7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública! enquanto perdurarem os motivo~ 
determinantes desta condição; t11· ' 
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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. 

7 .O. DA FORMA DE APRESENTACÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITACÃO. 
7.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente pôr 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 8:st9b~Jecid9s para abertura da sessão pública, não sendo 
necessário o.envio da proposta iqicialcorno. arquivo digitalizado em anexo. 
7. 1 .1 .. Ao .. ins.erir a Propostê no pistêrna, o licitante >9everá preencher a .. "Descrição 
Detalhada da·· Objeto Ofertado", deverido constar os dados .necessários ao·.··· .. exame de 
adequabilidade d(3propopt(3çornoobjeto1.icitado .. 
7.2 •. ··.·.0 envio da .. propo9ta; ª?ompé3nhadados · documeritos .. de··<habilitação exigidos.·nepte 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acessp e. senha, obtidas junto. à Bolsa de Licit,açõe;s 
doBrasil (https://bllcompras.corn). << < < .... · .·. > ..•• ·. .·.·.... · .. · .. > i 
7 .a. Os licitantes enquadrapos como ME ou Ef)P deverão encaminhar a documentayão de 
habilitação, a.inda que haja alguma restrição ..... de regularidade fiscal ou trabalhista, nos 
termos do Art. 43, § 1º, da Lei Complementarn.º 123/2006. · 
7. ~l.·No campo .. lnform9ç:ões adicionais", deveráconstar necessariarn~nte o seguinte: 
a) Indicação do lote.e especifi9açãq d() objeto licitado . cp!Tl ~odas ~e~p i?~íJSird8: acordo com 
o disposto no ANEXO 1 ·_;_·.·TERMO>OERE:FERÊNCIA deste Edital, devendo serdndicada a 
marca e/ou fabricante do produto; 
b)Preço global 9.? lote cotado em algariE)rnos; 
c) PraZOide validadêdê proposta, que não poc:terá ser inferior a 60 (séss~~ta)dias; 
7.5. O licitant8: deveréijnfor111ªr a condição de microempresa (ME) ou empresa de peqljêno 
porte (EPP) queJazjus/ªº tratarnento .. diferenciado da Lei Complementar n.º<123, de2DCl6, 
ou<coop~rativa de que trata o artigo 34 da Lei n.º.1J.488, de.•·2007, ~o at? .do 
encaminhamento da proposta e df:3 .d()C.Ulll~ntação de hélbilitação, por intermédio <de 
funcionalidade disponível no sisterna.·eletrônico ?osíte https:]/bllcompras.com. 
7.6. lncurnbirá. ao. licitante• acompanhar as pp.eraçõesr nos.ís~ma. eletrônico durante a 
ses;>ão pública·. do Pregã9 ,·•••fieandpresponsável pelo. ônus decorr~nterqa per.d(3 de n~g69ios. 
diante da. inobseryância de>quaisquer mensagens emitidas. pelo sisterna .. qudadesconexão 
da parte do próprio licitante. 
7. 7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de 
habilitação, por eles apresentados, até a abertura da sessão pública. 
7 .8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento das propostas. 
7 .9. Será vedada a identificação do licitante. 
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7 .1 O. 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. qolicitante, ··não Jhé assistindo o >direjto de pleitear qualquer 
alteração sob alegação de erro. omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.13. A não 9presentação 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 púbrica, acarretará na. ina?ilitação/desclassificação do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente,> e assim sucessivamente, observada a ordem de 
classificação. 

8.0.DAABERTURA E JULGAMENTODASPROPOSTAS 
8.1 .. Abertas ªS3 propostas, õ[ál pr-eg()êif'O(al fará .... as devidas ····verificações, ·êlValiandõ a 
aceitabilidade c:las mesmas. Caso ocor.ra> algulT1a desclas~ificaçãp, devera •..•. s~r 
fundamentada e registrada no sistema, com acornparihamento em tempo real por todos os 
participantes. 
8.2; Qs preços deverão ser expressos em reais, com até 2(duas) casas dedr:iais ern seus 
valor~s globais e unitários, inclusive em propostas de adequação, quando for o çaso. 

~~~e~t!i~::: ~~~8~a~ãW;~~:~=.~=.~!fidMropostas classific.ad~s.pelo[aJp~egoeirQ[aJ.e 
8.4. Na ~laboração da· proposta, .o preço · cotéldo P?d~rá ultr~p~ss~r o limite máximo 
discriminaçto no Anexo 1 - TERMO DE REFERÊNCIA presente .nqs autps cJo processo.em 
epígrafe; eptretan~o, na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igl.Jal o~ infe6o~ ao 
limite miáxirrlO c;~n~tapt~ no T.errrio de Referência, . caso o lote cotado s8:ja pomposto .• de 
it.ens, o preço unitário Pºi it§rn deverá ser igual ou inferior àquele limite . .(]aso não/9eia 
realizada ~ fase de.lélnces,i oliÇ.itan~e queicotou na proposta escrita o m(3nor preçp deverá 
reduzi-lo a um valor igual.ouinferioré)o lin1ite máximo •. doref§rido no Termo de Referênciq. 
8.5 ... Serão. desclassificad.as as>proposta~rque: 
8 .. 5.1.·.- Forem elaboradas8:m desacordocorp(ositer'mosdeste Edital e de seus ane~os; gue 
for7111omi~sas, vagas ou q~e .. ·.apresentaremipre~ularidad8:S· ... insapáveis ou defeitq~c8:~azes 
d.er.dificultar o julg8:nientp; quese .. ·oponhar-n.a·· .. ·qualquer.····.d.ispo?itivoJegalvig§nte, .... IT:lºrill.ente 
no··· .. ·que.•.··•·. tpn98:> aos aspecto~ tributárips;.·. o~ .•... ·que contenba preçpis ·••·· .• · .. exceissivos·· ou 
manifestamente inexequfvei~/<preços unitários simbólicos, preços irrisórios· ou com valor 
zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; ou que 
contenha identificação do licitante. 
8.5.2 - Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com 
seus preços unitários e total dos itens superiores aos preços no Anexo 1 (Termo de 
Referência). 
8.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeir~ 
os licitantes. (:;1' 
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9.0. DA ETAPA DE LANCES 
9.1. O[A) pregoeiro[a) dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 3.3, 
quando, então, os licitantes poderão encaminhar lances que deverão ser apresentados 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
9.2. Para efeito de lances, será considerado o valor global 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 iteni deverá sertambérn···rgua1·auihferior àquele limite. Caso não seja 
realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menorpreço 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 j~ ofertado por 
outro licitante. 
9.2.3. Em caso de dois oumaíslanceàde igual valor, prevalece aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar~ 
9.3. Durante à sessão pQbHcade disputa, os licitante.s s~rãóinformados': em te111po real, 
do valor do menor lange regi~trado. >Ü sistema não identificará o autor .dos lances ao( a) 
pregoeiro(a) nem aos demais participantes. 
B.4 .. No caso cje desconexão entre o(aJ preQoeirofaJe o sistemano.decorrerda/~tapa 
cornpe.titiva, o sistema poderá permanecer ac13ssível à recepção dos lances, retorn.andp 
o(a) pregoeiro(a), quando possível, sem prej~1zpscfosatos realizados. 
9.4:1 .• Quando a desconexão do sistema eletrônico papa o Pregoeiro perpistir poriürn 
tempo super-ior a 1 O (dez] minutos, a sessão pública será suspensa e reinici~da soni.ent.13 

~~~~~~i~~s ~~!~~t:a~aq:~\CJ,;~;::,após .ª comunicação do fa~ aos>(.ªfti~ipantes, no s~io 
9.4.2 ... Caberá ao licitante·arespon13abHidade ppri.qualgu.er\ônus cjeçprre}ntf3 da perda de 

~=~~~~ex:.nJ! P~~n~~s;~~~~i~c~!n~U.aisquer ·•· rn ensageQs< emitidas>.~;10 sisrema ~u d.a 

9.5. (}modo d8; di~pgta ~d()~~do para este certame será o "Aberto eFephélcfo", nos termos 

~~g~i~te~~~r~~=0 llc~c{Art.?33,do Decreto Federaln.º 10.024/2019,obse~ado/ºP 

~i~~rit etapa inicial ·de envíey de/lanc~s· •des~ sessã)ipl)bl1qaterá duração de 15 Jqµínze] 

9.5.2.> Encerrado o praz~ previ~to no. iterr1 aq.ima! o sistema· encaminhará o aviso .. de 
fech~rnento.i111inente .dos lances e,. t~anscorrido .º··· 8eríodode. até 10. (de~l minutos, 
j31eatoriamente. det13Ff11in~do1 a· .. req.f3pção delances.seré§·• a~tomatíc~11113nte encer~ada; 
9.5.®•···.·.Engerrado ••.•... ···°:<?prazo <ale.atoriamente·······determinado,· .. · ... •conf~rfl1e· .. /íteni. >acirr1~(ate···.··· 1 O 
minutos), o sistema abrirás oportunidade para que o autor da off3rta df3valor mais baixo e 
os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento] superiores 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 ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 
9.5.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 
máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 [cinco] minuto7* 
que será sigiloso até o encerramento deste prazo. ~ 
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9.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances em ordem crescente de vantajosidade. 
9.5.6. Na ausência de lance final e fechado classificado 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 ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco] 
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o 
disposto no item editalício 9.5.5. 
9.5. 7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que 
atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliadcf Pf3la 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 Requ8:Dº porte participantes, procedendo àicomparação 
com os valores da primeira calo~eida, se e9ta for empresa de maior porte, ass.im como das 
demais .. classificadas, para .O fim de aplicar-se o disp?sto pos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementarn. º 123/2006, regulamen~ada pelo.oe:i~reton.º 8538/2015. 
9 .7. Nessas condições, ?ªS propost~sfje. microempresas •e empresas. de pequeno porte 
que.·.se.encontrarem com p~eç? de até 5%(cinço por cento} acima·· damelhor propostcrou 

:~~rº:~:Z~~r!daã~0~:s~r:~~~~~patadasco]iªPrimeira colo~~da .... no.caso destaniio 

8.B. A melhor•classificada>.nos termos doit8:rn anterior terá.o direito de encaminhar uma 
última oferta paradesempate,obrigatoriarnenteem valor inferior ao da primeira coloca9a~ 
nq prazo de até· 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automáticapara. tary~o. . . . .• ·. < . • ........•.•. · .. ·. . .· .·. .· . .·.·. ··.·.·. ·. ·.· .·· ....• ·.·.••···.·· •....• 

9.9. ···gaso ••.• a m icroempr~sa/ ou ~rnpresa.·.· ·.de • pequ8:~º. port;e. <rn~fho.s cl9ss;ificada. desista ou 
não ·se .·manifeste no prazo estabelecido.,· ....•. ·serão conyocada~ ªE> Pf3111?i~. Jicitant.es (ME 
EPP) . que .\se encontrem naquele intervaJo >CI~··. 5%···•·(cinc? po~ ?e~t?], . na ordem 
classificação, pa~é3º exercício do mesrrm direito, no prazo estabeleciêlon9 item anterior:. 
9.1 o ...... ··· ·No caso/ Re equiyalência dos valores •8:presentados pelas· JT1i?roempres(3s·.··· ou 
empresas de pequeno P()rte que.>se encontrem nos intervalos estabelecidos nos it~ns 

~~~!;~r=;~e!:~Ue~~~~%~:;J;entre elas para que se identifique ª.quela quepri~eiro 

9.11 .. A ordem de apre.sentação>das pr()post8:s pelos Hci.tantes é<utilizada com9 .um dos 
critérios de classificação, de rna~eira qu~ sp p~derá rav~r empate entre propostasig.uais 

~~~c6:~d'.d~s d: lances), ou entre. lances finais tla .• faseJechada qo: •• ~dode disputa ab.erto 

9.12.·0 sistemainformará·a·prop9sta de.menor .preço ao ·encerrar afase<de .. disputa; 

10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE E DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA 
1O.1 . Encerrada a etapa de envio de lances da sessão públicas o[a) Pregoeiro[ a) deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas no Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 



~ 4 . 17 
GOVERNO MUNICHA.t 

.._C,.,..,,LlU-~ BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

10.3. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 
em relação ao máximo estipulado para contratação no edital e seus anexos, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n. º 10.024/2019 
e verificará a habilitação do licitante, conforme disposições do edital. 
10.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) 
horas, através de e-mail (licitacao@fariasbrito.ce.gov.br) a proposta de preços e, se 
necessário, documentaçã.q complementar, devéhdo à proposta. estar adequada ao último 
lance ofertado após a negociação referida no item 1O.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. 
10.4.2. A .não apresentação dos documentos de habilitaÇão exigidos neste edital, 
exclusivamente por meiodo. Siste111a .. ~LL{Bolsa de Licitações e Leilões do Bsasil), no sítio 
eletrônico https://bllcornpras.com,. até ~ cjata e horário<estabelecidos para abertura da 
sessão_·.· pública,_ acarra~ará na inabilitação/d.E3sclas~ificação do proponente,. sendo 
convocado o licitante subsequante, e 8$sim sucessivamente, observada a. ordem de 
classificação. 

11.0DAPROPOSTA DE PRECOS ANAL CPROflOS"fACONSOUDADA] 
11 .. 1.. A proposta fi~.ar deverá ser. apresentada>em. via única original, com os prt3fºs 
ajustados ao.menor-lance, nos •. termosdoAnexo li - Proposta de preços deste edital, gani 
toda~ as folhas rubricadas, devendo a últimaJolha vir assinada pelo representante legaLdo 

·. licitante citado na .. ciogumentação de habilitação, em linguagern.-_.clf3:ra 13 co.ncisa, sem 
emendas, _·rasuras··-·ou ent~eJinha~ .•. -. coni. as espeçificações_ ... técnicca~i qu~ntitativos, devendo 
ser indicada a marca e/ou >fabric~mte do produto e demaisinforruaç:.qeisrelativas ao bem 
ofertado~ 

11.1 . t. A apresentação da proposta ern desacordo corn o PPt3Vistbi ho item acirna-. 
acarretarána g~sclass.ifica9ã9da mesma. _.- .-- ._ .. ·. -.··-. ·-.• _··-._ ... •_· ..•.. • ·. ·-... _.-........ - .•... 
11.~L Prazo·de validadeqão inferiora BO(sessenta)-dias, contados a partir.da data da sua 
ernissãó. 
11 .a. O licitante não> poderá cotar proposta com qüántit9tivo de item/lote inferior 
detérrninado no editaL 
1104. Na cotação do preçounitário,>não ~er~ adrnitigóo.fraóionarnento do centavo. 

~.~#5~íSN:hu~r=~~=:e~;;~:~~~aed~~~je~~luídas as··· despes as .. refere.ntes .• ª fret;, tributos e 

11 ;6.--Noç.asoda licitapte ser •cooperativaque_.executará (entregará] 0>9bjetod~ licitação 
através de empregados, a mesma gozará dos privilégios fiscai$ e <previdenciários 
pertinentes ao regime das cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no 
aspecto tributário e sujeitar-se ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico. 
11 . 7. Após a apresentação da proposta não caberá desistência. 

12.0 DA HABILITACÃO 
12.1. os DOCUMENIDS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINFTE· 
FORMA: 
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF; · 
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b) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, se houver; 
c) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
d) Prova de regularidade fiscal junto 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; 
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h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Oé.bitosTrabalhistasJ emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho -
TST; 
j] Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede do Licitante) em se tratando de sociedades comerciais, eJ no caso de 
sociedades por ações) acompanhada de documentos de eleição de seus administradores; 
k) Registro comercial) no caso. de >empresa individuaL devidamente registrádo na Junta 
Comercial da sede do LicitÇlnte; 

~i~::~;;~!ind:xe~~c~~nstitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 

ml Decret() de ~utorizélçãoJ . ~m s~ tr~têrycio . de empr.esa ou socie?~de estran€Jeira em 
funcionamento ng PaísJ·_ e.at?id~pegistro ou autorização .. parafuncionamento expedido .pelo 

órgão.competente) quando a atividade assim o ED<igi.r; · .... ·.·....... >> . ···•·····.. < < </ ••···· 
n) ···Certidão Negativa de Falência ou Concorodata, expedida pelo• distribuidor da s.ede da 
pessoa jurídica; 
ol ComprovaÇão de aptidãcr para desf?mpénhb de atividade pertinente e compatível )erri 
caraqterísticasJ quantidades e prazos como objeto da licitação, sendo esta feita nied.iante 

~rit~~~~entação de iatestç3do[s) .• fornecido( s} por pessoa(s J . jurídic~[s) .de 3'/'eito público ou 

o.1) No caso de atestado··•emitido por pessoa jurídica de·•· direito privé)do, ~8:te/deverá ser 
apresenta90 com firma devidamente reconhecida· em cartórip co111pet~pte ouacpmpanhé)do 
de docume~to>9eidentidade do signatár.io para· confr?ntação da assina.tpra; 
p] Dec1aração. ~mitida pela .licitante de que não possui em seu qu~~.ro de pes~óal, 
emprf3gados >01enore8: de\ 18 (d~zoito) .anos e,m trabalho noturno) perigosoou insalubre e 
menores de 16. [dez~ssei~l ano~ .ern · qualquer trabalh9, salvo na condição de. aprendiz a 
~::a~e 14 [quatorze) an11s, . nos termos. do incis: ){)O{'º· do Art .. 7º da Constituição 

ql[)eclaração emitida pela licitante. dando ciênqiade que curnpre plenamente os requisitos 
de habilitação. 

1·2.2 .. ns.Documentosque· hão .• tiyerem·prazOde._.validade···deGlaradBiPppróprio_documento, 
da mesma forma que não •conste previsão <em legislação e9pecíficél, deverão ter sido 
emitidos háJ no máximo, 90 (noventa) dias) contados até a data da realização da licitação 
ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor. 
12. 2 .1 . Ficam excluídos da validade de 90 (noventa] dias os atestados técnicos e 
comprovações de inscrições. 
12.3. Os documentos que não possuírem campo próprio para anexação no 
deverão ser inseridos no campo "OUTROS DOCUMENTOSJJ. 

13.0 OUTRAS DISPOSIÇÕES 

siste~ 
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13.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da 
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 ··dOdireitb, sem< prejuízo das. sanções cabíveis, sendo 
facultado ao(a) prégoeiro(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 MEl\JOR PREÇO, 
observado o estabelecido n:as 8:ondi9õ~s definidas neste. edital e o disposto no Termo de 
Referência.que .. norteia acontrat99ão, tomando-se cornopa.râmetro, para té:}nto, o menor 
e~~:o~~~~d:.o,na sequência, ou amédi;de p(e?os,sernpre buscandoalcançar a maior 

14;1.1. A •. disputa será.realizadaporJote, sendogspreçosregistrados e111ata. 
14.1.2. A proposta final para o lote não pocjerá conter item .çom valor superior ao 
estimado pela Administração, sob pena d~ cj~~plasE;ificação, independentemente dqXalor 
total do lote, tjevendo o licitante, readequargvaJor do lote aos valores constantes no mapa 
de preços . 
. 14.1.3. Na fase de lances, o lance finaJ dev~rá atingir preço igual ou inferi.ar ao Jirnite 
máximoconsté3nte claqµelt>Terrno de Referê~~ia; Caso não seja reaH7fida .~fase de Jé3nces~ 

~~~::;!~ Jii:::it~º~::J1~Bp:~%d6fe!~;o~=n~:f~~~h6i~j0ªráredu~i-loa ;~ .• valor igual ou 

14.1 .4. Se a proposta de menor preço não <for aceitá\fel, ou,> ~in?ª'< se o licitante 
des.atender. às ... ex1gencias habilitatórias,··· ofal .pregoeirofal ;e){a[Tlinará a proposta 
subsequent8:, ·verificandp SUél compatibilidade e ª· tiabilitação do particip~pte,. Pª ordern. de 
~~~=1i~caçãooe·.assi~sµoes~ivaO)e8te, até a apuração.de .uma proposta que atenda a este 

14.1 .. 5 ..• o ...• licitante·.·remanescente}.que .. esteja enquad~ado~o percentual .. estabelecido •.. no .art. 
44, § ?º, .. da Lei Complerr1entar n.º 123/ê00f5,. no diél e ... hora designados pelofa] 
pregoeiro(a], será convocadg n(3 ·ordem<de classifica9ãoJ. no "chat de mensage11(, P.ara 
ofer-t;ar novo lance. inferior<ao \melhor ....• lance registraqo, para, ..... no prazo de· Q5 .. fcinco) 
minutos, .... utilizar .. se dodireitadl? preferência; 

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

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CXlNVOCATóRIO? 
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1 6. 1 . Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 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 interessados deverão se 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se 
pessoa jurídica e CPF para · ... pessoá física)· e disponibilizar as informações para contato 
(endereço completo, teJefone 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) diasúteis antes da data fixada para abertura das propo;;tas, qualquer 
pessoa poderá impugnar. o • presente. edital, mediante petição por escrito, por meio 
eletrônico, c:1través da plataforma no site https://bllcompras.com, ou. pelo e-mail 
licitacao@fariasbrito.ee .gov.br. 
i~~~~~s~cdo~~i.dá a peti7~o)contrà o ato óonvocatório,• a décisão será comunicada aos 

1E).6 .. ·As•.respostas .aos. pedi?os(déirnpu~n(3ções e ..... esclareóimentbs···ader.em a· .. ésse Edital 
tal como ;;e delefizessem parte, vincufando a Adf11inistração e os licitaptes. 
16.7. Qualquer modificação no Edital e)(i~e clivulg9ção pelomesmo instrurnehtd de 
publicação em que se deu o texto original, ifeabrindo".'se o prazo inicialmente estabeleciqo, 
expetoquando, inquestionavelmente, áalteraçãnnão afetar a ·formulação das propostas. 
16.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/tfü 

:~::i~~lfc~~. repres\nt13nte/n~o habilitado ··legalmente •.. exceto s~tr:t?l'ide matéria. ··de 

16.9. A impugnação não· possui efeito stJspensivo·e Cªb~rá ao(àJPse~oeirplaldecidir sobre 
a mesma no prazo de 2 (dois) dias úteis, contadodadatadf;r~Cf;~irryentod!3E)Fª· 
1.6 .• 10. Aco.lhida ª.impugnação contra o edital,serádesignadanova.d(3tapara a realização 
do certame,< exceto se a alteração não afetar aformulação das propostas; 

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
17.t .. •·De.clarado o verióedor,.qualquer .• ·1icitante .poderárnanjf~star, d.e forma .motívada,>a 
intenção de. interpor recurso, em ca111pq próprio do sisterna! quando· lhe será cor1cedido o 
prê3zo de 3 (três) dias paréL apresentação d~7.razões por. escrito, por mei() <eletrônico, 
atrayés da.· ... ·.· .. plataforma .··.·.· . no·.···•··· site .·· https://bHcompras~com, ou . pelo >e-mail 
licit(3cao@fari~sbritc1.ce.gov.br .. Os .. ·•···.·.· .. demais•·.·.· licitantes ficam··· .··•·de8:p~<.Jogo.. c9nvidad9s a 
apresen~ar. conyrarrazõ~sdentro .• d.e igualprazo, que começará a· .contê3Sª partir dq término 
do prazo do recorrente, .senciodhes assegurado vista imediata dos autq;>; 
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 
recorrer, nos termos do disposto 
desse direito e o(a] Pregoeiro(a) 
declarado vencedor. 

imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
no item 17.1 deste edital, importará na decadência 
estará autorizado a adjudicar o objeto ao licita~ 
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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. 

18. DA ADJUDICACÃO E DA HOMOLOGACÃO 
18.1 . A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de 
recursos. Caso contrárip,. a adjudicação ficará a cargo da· autoridadf3 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 homqlpgará o julgamento do(a) 
pregoeiro( a]é adjudicará·. o objetá ao vencedor. 
18.4. O titular da origem .destálicita9ãbse. reserva ao direito de não homologar ou revogar 
o presente processo pop razões de interesse públic9 (d~corrente de fato superveniente 
devidamente con1provadB e rnedian~~ tunqcuuentação ~spriti3. 
18.5. o.si~temagerará atac.ircunstanc}iada, na qualest.arãoregistradostodos os .. atos do 
procedirnento e as ocorrências realevaotes. 

19.DASSANCÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1 D licitante que ensejar o retardamento .da execução do certame, não mahtixér a 
pr9posta, falhar ou fraudar na .execução do Contrato, comportar-se de modo<inidôneoJ fü~.er 
declaração falsa· ou cometer fraude fiscal. garantido .. · o direito prévio da citaçãp e d~ ampla 
defesa, ficará i111p~didp de Hdtar e contratar com a Administração, peJp pra~o der até 5 
(cinco]. anos, enquanto perdu~~rern os motivos de~erminant~f di3 pqniçã9 pu até que seja 
promovi.da •. •. a reabilitação··· perante·. a .. ······pr6pria. autoríçJf3d7 ql.Je apli()OU é3/ peanalidade, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no· termo de contrato e dc:lS demais comineções 
legais . 
. 1B.2ACohtratada .•.• ficará.' .. · .. ai~da,····sujeitaàs•seguintes penalidades,··emq~sode inexeoução 
total ou parcial do contr(3tcr1 er:ro de.execução, execução imperfeita, moraide execução~ 

:~~i:~':f:~:to contratu71 ou/não veracidade ····.das •.•• 10formações prestadas, . gara~tida a 

1 - adve("tên.cia, sançãode que.trata· o incisoJdo• art.··87, daLein .. º. 8.666/93,··.•pqderá s.er 
aplicadanos seguintes casos: 
aJdescurpprimento das.obrigações e respons(3bilidades.assL1r11id8:s na licitação'; 
qJ pytra~·.·• ()Cprrê.ncias 9uf3··•·•POssarn .· acarre.tar transtornos •. ·.·8:0· .. dese11volvifJ1ento .dos•·.· serviços 
daContratan~E3, des;de q~e nãocaiba a apli~açãode sançã(Jmais grave. 
li - multas (que <poderão. /Ser recolhidas em qualquer agéincia intégrarite da Rede 
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal -
DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante); 
a] de 1 % (um por cento] sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na 
prestação dos serviços ou 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 condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste .· 
inciso, aplicada em dobro na reincidência; ~ 
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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; 
Ili - 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 aplicóu â penaridade, qepqi5: 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 par9 as sanções previstas nos 

incisos 1, li e .... ··.·.· ... · Ili do item ·•1···.·.·.··.9···.· ... ·.·.·.•.· .•... · •.... • .. 2 .... · .•. · .. · .• · .... ·.· •.. ··.··• .... s.• .. •.• .•. ·.· .. ··u··· .. ··.···p·•··.·.•.·.· ..... ··.·r .•..... · .. ·.·.ª .... ··.i ...•. • ... ·.·.· .. ·.·.·.·.··.e.•.··.·.•··· ... • ... • .. ··.· .. ·• ... ··•1·.·.··.·.··º •. · .... ·.·. (dez) dias co···rridos para a sançã .. º .. • ... ··.·.·.·.·.· prevista no inciso IV do mesmo item. 
19 .4 O. valor da multa ~plicada devepá ?errecolhido ~o Tf3s9uro Municipal oo prazo de 5 
(cinco) dias> a contar da potificaQÊÍO ou decisão do rf;:!CUrsooSe o valor. da multa. não for 
pago, ou depositado, se5áautomaticarne?t~.dessontadodo pagamento a .que a Çop~ratada 
fizerjUE). Em caso de. inexi8:tência ou. insuficiêngiél .de. crédito da Contratatja, o y~lopdevido 
será. cobrado administrativamente ou inscrito •. pomo Dívida Ativa do <Município e .cobrado 
medi~~te processo de execução fiscal, com 9s ~º?ª[bl()? correspondentes. 
19.5. As sanções previstas nos incisos Ili eJVdp item 19.2 supra, poderão ser aplicadas 
às<ernpresas.que, em razão do contratq objeto desta licitação: 
1--. praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivo;; da licitação; 
ff- demonstrarem pão possuir idoneidade para contratar com a Administrªção\PúbHêa, em 
virtude .de atos ilícitos pratíca?o8:; 

Ili -... sofr···e· r.•. em condenação definitiva. po···r······<·P···r···· .• ·· ª .. · .. ·.t··. ic··.ª. r .. ····e··.··.· 111, ..•.•..•...•..•. P .•. º.•· .. •.·.··r.·.••.····.···········.·.·.m··· .. · .... ·.· ... ··.·.•·.· .• e.· .. io··.·.···s .•.. ·.······.····.•.···.·.···d··· .. ·.··.··.·º .... • ... •• ... ···.•·• •.. ' ... • .. º .. ···•·· ... ·.· .••. · .• s.·.·.•.· .•.. ··.º.·.·•.· .. •.·• .• · .. ·.··.s ..... •.··.·· .. • .. ·.·.··,···· .. •·.· .. • ... • .... • .. • .•... • .. •.f, •. r.·.ª.• ..... ·.•.u .•. ·. d.•.e.·. fisc.· .ª.·.·.·.·'.• .. · ... ·n. · .• º .. · ... · recolhimento de quaisquer tributos. 
19.~.As.sançõf3sprevistas nos inciso.s.1,···llle.IV•doitem 19.2··suprap9~~r:ãc1ser aplicadé]S 
juntamente çorrr a do. iriciso H do .rne.smo iterrr, facultada a defesa prévia .dp interessado no 
respectivo processo,no.prazo pe 5. (cinco} dias úteis. 
19.7 A li~itante adjljdiçé)tária gue>se .. recusar, injustifica~arnente, em. firmar .. 9 Contrato 
dentro dq prazo de!:)·····(cincoJdia~<úteis a contarda ~otificaç.ão.que l~e será enca.111.inhada, 
estará····.sujeita à multad.e· ... •5%>fcinc~ .• ·por.cento) .. dº .. valortotaladjudicado, sem ··prejufzo •. das 
demais penalidades cabíveis, . por caracterizar desqumprimento total da > obrigação 
assumida; 
1 ... 9.@}As .. •~ançõTs pr~vistas no .•.. item·•.·.·.19;7.··.sHpra···•não· .. ·s~.··••aplicarn.~s··d8:rpai$··· .. · .. ficitantés·.9ue, 
apesar· .. de não•vence~oras,. ·venham ·a .•. ser~onvocadas para.•.· Gf3lebsar~m .... · .º T8:rmo··· de 
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48h comrn1icaremseudesinteresse. 

20. DA CONTRATAÇÃO 
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 urna vez por igual 
período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente 
justificado e aceito. ~ 
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20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 
exigidas neste edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período 
da contratação. 
20.3. Quando a adjudicatária não 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, prazclcontratual, reajuste, >recet>irrie')to e demais condições 
aplicáveis à contratação estão definidas no Anexo V - Minuta do Contrato, parte deste 
edital. 

21 . DAS DISPOSICÕES GERAIS 
21.1. Esta licitação não import~ necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
competente revogá-la por razões de inteiresse público, anulá-la por ilegalidad~ de ofício ou 
por provocação. de tercet.ras(111edia11te df3qisão devidaniente fundamentada, sem quaisquer 
reclamações ou direitos àindenizaçã9 opreembolso. 
21 . 2. É . facultada ao(él) pregoeiro(a) mr à . ayt9ridade JsUperior, .. ~m. 9ualquer fase . da 
liqitação, a ... promoção de· diligência ·deistin~da a esclarecer· .. ou· a complementar .a iinstrução 
do processo licitatório, vedada··a inclusão post~rior.dedocumentos.que deveriam constar 
originariamente na proposta e na documentaq~ode habilitação. 
21.3. D descumprimento de prazos estabefe9idos neste edita.I e/ou pelo(a)pregoeiro(â).ou 
o não atendimento às solicitações ensejaráDESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO. 
21.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ai.hdâ 
que se trate· de. origin.ai~. 
21.5 .. Na contagem. do~ prf:lzos>estab~lecidos n~ste. edital excluir-~e-ão ps c)ias de início>e 
incluir-se-ã.o os dias de vencimento. Os prazos estabf3l~oidqs ne9te/editaJ: se iniciam 
vencem somente em dia de expediente na PrefeituraMunipipf:llde fariasBrito. 
2.1.6 ...... Ds licitantes .são responsáveis .... Pe.la .fidelidade e legitimidade c:las. informações 
docurrientos apresentacjps err1 qualquer fase da licitação. 
21.7; D desateindirn~ntg de exigências formais não essenciais ··não implicar~ .. ·.··.no 

~~~i~~:~:~o ~~li~~:%~Jg~~=-e/9u5 seja. possível. a.. a.feri~~oda. sua. qua.lifica.ção e ae~a.ta. 

21.8. Toda a documentaçãp.exigi?a deyerá .ser apr~sentada e111 original ou pqr guafqu~r 
proce~so · .. de reprografia autenticada por cartório com.peten~e. Caso esta d~opmenta?ão 
tenha pid() ~lllitida pela inter11et, só será .aceitél após a confi\f11ª9ã.o de sua autenticidade. 
21,El .•.•.... Caber~ ao.Jicitantei<ªº()rnPanhar~s·.·.···•·.oper~çfi~s.··· •no >sist.ema ele~rônico, Jicf:lndo 
responsável peta ôqus decorrente da perda de·· negócios 9iante <da · . .inobservância ·de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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 publica.do e/ou em anda.menta, sob qualquer hipótese ou prete~. o · ... 
usando telefonia. fixa. ou móvel, como forma. de ga.ra.ntir a. lisura. do certa.me. V'! 
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21.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a] pregoeiro(a], nos termos da legislação 
pertinente. 
21 .13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa. 
21.14. A apresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao 
cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou ao 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste .. Edital,.·.·····e·· art. ··· 37···.···da ··tei···• GompJ130113ntar n. º 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 apres13ntada. 
21 . 1 6 .. O foro designado paraJljlgamento de quaisquer qqestões judiciais resültantes deste 
edital será o da .Comarca de Farias Brito, Estado do Ceará. 

22.oos ANEXOS 
22.1. Constituem anexos deste êditaf,.defe fazendo parte: 
ANEXO 1-Termo de Referência (Orçamentof3ásiqoJ 
ANEXO li -Proposta de Preços 
,l\NEXOIH- Mod~.lqde Declaração Relat.iva.ao Trabalho de Empregado Menor 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de habilitaÇªo 
ANEXO V - Minuta do Contrato 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

26 

1.1 - Aquisição de oxigênio gasoso medicinal destinado ao atendimento das necessidades do 
Hospital Geral do Município de Farias Brito/CE. 

2 - JUSTIFICATIVAS 
2.1 - A contratação se faz necessária para suprir a demanda do Fundo Municipal de Saúde de 
Farias Brito, tendo em vista que os produtos a serem adquiridos são indispensáveis para 
garantir atendimento aos pacientes em tratamento na Rede Pública de Saúde do Município, 
especialmente no enfrentamento .dapªndemia do covid-19. 
2.2 - Inicialmente, destacamos que,çont9rme justificado no item anterior, a contratação em 
tela objetiva>·ª aquisição de oxigênio gasoso medicinal. pestinado ao at~ndimento das 
necessidades. doHospita.1 Geral. Neste se9tido, a licitaçã() porJ~te é mais satisfatória .. do ponto 
de vista •. da .efici~ncia técf1ica~ PC>r cpnsofidar. as ~ntre~.asi~ pªrtir de um> único J9rnecedor 
vencedor do referido. L()TEf.Qeranqcras~i111 maior eficiência na gestão· contratual,.pen-r corno 
no processo de entrega, haja vista que é notório .. º fato de que ~t) se utilizar cte m~itos 
rornecedore.s para entrega, aumenta-se. a if1fi.(j~gcia de possibilidad~s de> atrasps, 
consequentemente ampliando-se o custo ()Peracionat do projeto para a Adrninistra~ão.>.Os 
produtos . guardam > compatibilidade entre . si, ou seja,. são semelhantes, qbservand9 .. se, 
inclusive as regras mercadológicas para a aqui~ição dos mesmos, de modo a nãp prejudic~r a 
concorrência entre ps .. partiçipantes, ma9tepdoi a competitivi~~de •. netr~?sária à disputa. 
Ade.ma.is, ressaltamos ... qµ~ ao agregar9 ... 9uantitativo ... de .... r~cuíê9s d'ªptro de um ·único LOTE, 
consegueni-se maiores vantagensnospr~ços em. rela~ãoà/c9.111prasegme9tadª, pois há um 
mo.ntante maior de produtos a serem adquiridos em···deterrnJn9dqf9bricante1.atend~ndo<o 
princípio da razo.abilidade e da economicidade para a Administração. 

3.·• •.. -·.··ESPECIFí&'Ç{)~$,iQUJ\NTIDJS~Es• .. ·.E·.•vALOR/ESTIMADO 
3.1- A ernpresa ªserco11tratada1.deveráforneceros prqçtutos conforme desC::riçãona planilha 
abaixo: 

31.SOO,OO 
3fo7so···oo 

141.000 00 
150.000 00 

359.250,00 

3.2 - Conforme exigência legal, o Município de Farias Brito realizou pesquisas de preços de 
mercado e estimativa de custos junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, 
utilizando-se como base legal a Instrução Normativa n° 73, de 05 de Agosto de 20 . ~ 
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3.3 - O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 359.250,00 (trezentos e 
cinquenta mil duzentos e cinquenta reais). Foi utilizado como metodologia para 
obtenção do preço estimado para a futura contratação o menor dos valores obtidos nas 
pesquisas de preços, conforme Art. 6º da supracitada instrução. 

4 - ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1 - As despesas do futuro Côntrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro 
Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório: 

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1 - O presente Contrato terávi~ênci~ até 31/12/2022, a contarda data de s9a assinatura, 
ou enquantodecorrer o fornecirnentodosprodutos dentro da vigência do mesmo. 

6 - . ENTREGA DOS PRODUI()S E DO llEC:EBIMENT(l 
6.1 < - Os .. produtos serãtY fornecidos de acord() C()rJ1 a~ solicitações requisitadas pela 
contratante,• .. · .. dev~ndo .. osmes111os~eren1 en~r~guesJ.unto·· ... à·•·. sede· ...• das····.mesmas, o~ onde for 
mencionado· nas respectivas Ordens de Compra,. ficando a Administraçãono direito de ~91icitar 
apenas aquela/quantidade. que lhe for estritafl1~nte >neçessária, .sendo as despesas cqm a 
entrega de re~ponsabUidade da empresa Comtra,tada .. 
6.2 - Os produt9s deverão ser entregues . no prazo de OS (cinco) dias, a cohtat qo 
recebimento da .··respectiva Ordem de Compra. 
6.3-A ContratélPél. fiçélráobrigada .·ª trocar, as §Uas ·expensas, osprodut9sque yiereílla ser 
recusados por justo·.•motiv9, e;end9/que9.ato doreçeoini~ntonão/irnP()rt~r,á>~ sua ~ceitação. 
6.4-A Co~tratada deverá efetuarasentregas .emtransporte.~qequap()parata~to; sendo que 
osprodutos deverão estar todos em embalagen? fechadas, contcando.a icjentificação da >data 
de ip~ustrializ(3çãoe.o prazo de validade,quandofor o. caso. 
6 •. s· -.. e.aso ·a .. Pn~f~itura yenh~optar por entrega programada a contratada çteverá disppfde 
instalações condizeqtes~c()íllpatív~is paraa·guarda· e armazenamento dos prqdutos. 
6.6 - O recebimentodosprod~t9sseráiefetuado nosseg~int~s termos: 

6.•·. 6 .•. _ .. 1- P . .rovisoriamente,para e .•. fi .... e ..... it·.·.º·.··.··.·.·_ •.. d.·· .... e ... · .. · .. ·.·.·.·.p····· º .... ····_·.··s····· t.·e.· ._·.r·•·•· .. ·i···.··º •. ·.·······r····.··.· .. v .........•. ·.e·· .. ··.···.·r .. · ... i.f ...... i.··c .. aç·····.····.ã.·.º.· .. • ....•... -.... •·.·.· .. d·······.·.•.ª.•·· ...... ·.•.ico.•.· .. ·.· .. ·.·.··.n·.·· .. ··f····º.· .. rrnidade do ... P.· •... ·.··r· .. ··.··.··.•.º ...... • .. ··.·.•.·.·.· .. d·······.• .. ·.·.·.·.u •. ·.···.····t··.·.· ... ·.•.º .. ·.• ..•.•. • .. ·•·. cmn······ a especificaçãoi . · 
6.6.~.·.·• ~efinitivamente, apósverificação d9 qµ.aHdade e quantidade do produto, pelo ... setor 
responsável pela .. solicité3ção e .. conseql1entemente aceita.ção. 

7 - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamentó dosprodutosfornecidos será efetuado pelàAdrhihistraçãó, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal,\ em prazo 
não superior a 30 (trinta) dias. \\ \ 
7.2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.~/ ·\J 
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8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigações do( a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

9 .. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1 - As obrigações da CONTRAT)\NTE são. as .descrlrJ1iQ9das na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, indepehdêritê de sua transcrição. 

FARIAS BRITO/CE, 13 de janeiro de 2022. 

~, 

\\lX1 
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ANEXO li 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará. 

'~' 29 

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 
2022.01.14.1. 

Assumimos ó compromisso de bem e fielmente fornécer os produtos/bens 
especificados noAnexo L caso sejamos vencedor[es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de oxigênio gasoso medicinal destinado ao atendimento das 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, conforme especificações 
apresentadas abaixo. 

3 OXígênio GasostiMedrcinal 6m3 
4 Oxigênio Gasoso Medicinal 1 Orn3 

ValprTotal daProposta: R$ ............ ; ..... . 
[; .... ,·,:,. ~ . . . . . . . ..................................... . 

Proponente: ... 
Endereço:••··············· 
CNPJ: ....... ~ .................................... . 
Data dá Abertura: ............................ . 
Horário de ,l\b~(t~ra: ..................... ; ....•...•......... 
Prazo .. de Entregé3: i(Jonf()rrne Eqité31 ... e Contrato. 
Validade da Proposta: 6Q(se .. ssentaJ·.dias. 

Valor 
Tot.al 
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ANEXO Ili 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

30 

(NOMINA E QUAUFIC.J'.\ O FORÍ'JH::E[)()Rl, 9ECLARA, para os devidos fins de 
direito. especialmente para fins de prova em processo lícitatório, pregão Eletrônico n. º 
2022.01 .14.1, juqto 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, salvó<na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll, do Art. 7º da 
Constituição Federal. 

Pelo que. por ser a éxpressão da verdadé,firma a presente, sob as penas 

Cidade/Estado, .. ; .......... . 

·············-····················••:•:•·.•·······---···-···•.•:i•····-···················•11••····· 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

. • 31 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão Eletrônico n. 0 

2022.01.14.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que cumpre integralmente os 
requisitos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4°, da Lei n. º 
10.520 de 17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de 
descumprimento. 

Pelo que, por ser a exprE3ssão da verdade, firma a presente, sob as penas 
da Lei. 

Cidade/Estado! ..................................•.......... 

• , ••••••• _ ••••• , ••••••• ,liflJtll••••·-···········-··:·········'i .•• , ......... ,.,.·p, •••••••• 11 

DECLARANTE 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N.º .......................... . 

' Jj. 32 

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

O Município de Farias Brito,. Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito na CNPJ/MF sob o n. º 07 .595.572/0001-00, através do Fundo Municipal de 
Saúde, neste ato representado pefofal ..................................................... ., o(a) Sr(a) . 
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. . ...... , inscrito[ a) no CPF n. º 
............ ".,,., ....................... , ........... , apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro 
lado ....................................................•....................... ; ....................... ;., estabelecida 
na .................................................................................................... s inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. º ........................................... J neste ato representada por 
......................................................................... , inscrito( a) no CPF n. º 
.................................... , apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 2022.10.14.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n.º 8.666/93, 
e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n. º 10.520/02 - Lei que 
Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1 .1 . Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. b 2022. 10; 14.1, de acordo 
com as normas gerais da Lei n. º 8. 666/93, e suas alterações posteriores, bem como 
com a Lei n. º 10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente homologado 
pelo{a] Sr(a).. . ...................................................... , 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJElU 
2.1 . O presente Instrumento tem como objeto a aquisição de oxigênio gasoso medicinal 
destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Párias 
Brito/CE, conforme especificações constante.snó Anexo l do Edital Convocatório, nos quais 
a Contratada sagrou'"se vencedora, conforme' discriminado no quadro abaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALORs DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO 
3.1 . O objeto contratual tem 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 
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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 IL alínea "d" da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
3.4. Para a efetivação do que tr(:1ta () iterr1 .. a~t~rior,. de~erá a Contratada apresentar 
requerimento formal< àAdministração Municipaf soficitando<o .... ·r(3~quilíbrio 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 (islde entrada da(s) mercadoria(s], do período compreendido entre a data da 
contratação e da solicitação, que será formalizado atravé~· de Termd >Aditivo, cuja 
publicação do mesmo, em fprmapes~mida, deverá ser providenciada pela Contratante, em 
obediência ao disposto no §único" do J.\f"t;61, da Lei n. º 8.666/93. 

CLAUSULA QUARTA - OOPHAZODEVl~NCIA CONTRATUAL 
4.1 .. Dpresent~ Contrato>ter~ yigê.?cia )at~ .... 31/12/2022,· .... S. ...... cont(:1r/da data <de .. sua 
assinatµra, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigênciCI· do 
mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA-DA ENTREGA E RECEBllVlÊNTODOS PRODUIDS 
5 .1. Ds produtos serão fornecidos de. a.corda com as solicitações requisitada~ pela 
Secretaria/Fundo competente, devendo os r11esmos ser entregues junto à sede desta, ou 
onde ·for mencio11a.do na.s rirspectivas Ordens de Compra, ficandg .€1 ,l\dQ1inistração ··no 
direitode solicitar··apenas 9queJa.quan~idade que lhefor .. ~strifé31'llentene.cessélriél, sendo as 
despesas com a entrega de responsabilidade da ert"lpres.f! p.ontrata.ªa.· 
5.2. Os produtos deverão ser entregues ..• no prazo de .Q5 (cinqoJ dias,. a····· contar>do 
redebilllento détpespectiva Ordem deCompra. 
5.3. A Contratac:fa ficaráp9rigacja a trocar, as suas expensas, os prdd9tpsque vierem a 
=~:i~~~~~ados porjusto :otivo, sendo que o ato do recebimento não importará \ª sua 

5 . .4. AC8ntratadadeverá ~fetuar as entregas ern··.transp8f'te.adequado··para tant°:1pend.o 
que .•• ·os produtos deverão estartocj9s.ep1emb~l8:gens. fe~~adas,···.contendo a identi.ficélção ôa 
data d€3 industrialização e <Jprazqde validE1de, quandq · fop o c8:9º· 
5.5~>~aso a Pr:feitura .• Ye~~CI optar .por entrf3gªiprogramadé3 a c9ntratada dev~rá di~pof' de 
instalações. condi.zent€3s €3.c°:mpatíveis•···pE3rEICI gu9rda>e. arma~en.8:merito dps ·.·produtos. 
5.6. ·o recebimerit8 cJQS produtos será efe.tuado nos seguiqtestern18s: 
5.6.1. Provisoriamente; para efeito de posterior verificação da conforrnidade do produto 
com a especificação; 
5.6.2. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1. As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do[e) Tesour~~ 

~~.~'.~'.:.~~'. .:.~~~i.~~~.~. ~~.~. ~~:~.i~~~~. ~~~~.:~~.~.~~~~.~~~~árias: {jf 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7 .1 . O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, 
mensalmente, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor 
apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o 
desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do 
Tesouro Municipal, em prazonão superior a .39 [trinta} dias. 
7.2. O pagamento seráefetuadoatravés de Transferência··Bancária. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. A Contratada para fornecer o(s] produto(s]/bem(ns), objeto do presente Contrato, 
obrigar-se-á a: 
8.1.1. Cumprir integralme~te as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório. 
8.1.2. Responsabilizar-se JJeta .perfeiç~p do(s) produto(s]/bem[ns) objeto deste Contrato, 
sendo ainda responsável por quaipquer danos pessoais< ou materiais, inclusive contra 
terceiros, ocorridos durcmteseu forpepifl1e,nto. 
8.1 ~s ...... Hesponsabilizar-se •..•. ev.zelf3r pefo ••. paga111eptqde•.·.·. puas dívi.das.· .... em favor de .terceiros 
envolvidos <na execuçfio >do. o~j~toi C(Jntr(3tual, em particular no quea se pefeare <às 
contribuições devidas à Previdência Social, Obrigaçõe? Trabalhistas,> Seguros e aos Tributos 
à·Faze,nda ·Pública em geral. 
8.1.4. Manter, durante toda a éxecuçãq deste Contrato, em compatibilidade. 5.orrrias 
obrigações por ele assumidas; todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
8.1··.s. Fornecer 9pn1 pres~ez:~ e dignidade o(sJproduto(sJ/bem[ns]Qbi~rO 9~ste Contrato. 
8.1.6.··Aceitar nas.·•.·.mesrnas ~o~diç(Jes< .• contratu(3is, .•••... ~créscirn9.P) QUisupse~sões que s~ 
fizerem. necessários na forma· estabelecida noArt. 65, § 'lºdaLei nº .. 8.696/93, alterada 
e consolidada. 
8.1.7. Entre~.~p po prazo máximo de05.fcincoJ dias, a bbntag do/:r·é.cebimenta .dél 
fespectiva Ordern deCOfJ1PI"ª· ps.produtosrequisita~os pelo setor comp~tente, deven~?. os 
mesmos ser entregue~nasede(daSe~ret(3ria/Fundo competente, ou no local indicadona 
antedita Ordem •d.e Gof"ílpra, sendo\.as despesas com a ~11trega de sua re~ponsabilid.ade. 
8~1.8. Trocar, as suas e,xpens~s, 9Cs]· produto(sl/bE3fl1(nslqLJe .. vier[E3mJ· a serreacusado(s) 
porjustornotivo, sendo que o ato derecebimentoo~oimportará emsua aceitação. 
a.1 •.. 9. Efetuar a entrega .do(s) produto(s)/bef11(f1S]·em·transporte adequadoparata9to, 
sendo>gueios •.. mesmoE3 <~ev8:rão estar··••· .• tQd9.5:•/•em. embalagens.fechadas, contendo a 
identificação~ada~adeind.ustrializaçãoe.p.prazo·?evalidade,qt1a~dp.forofaso. 
8.1.10. Cas9·a.Contratante yenha optar ... porE3ntrega prograrnadaci>qoptr~tada deverá 
dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos 
produtos/bens pondo-os a salvo de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 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 CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s~ 
produto(s) objeto deste Contrato. V -
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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 devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, 
bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 . À Contratada total ou. parcialrnen~e inadirnplente . s~rão aplicadas as sanções dos 
artigos 86 a 88 da LeLn/H.666/93, e suas demaís alterações~ 
10.2. O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplérriento, sujeitará a 
Contratada às seguintes sanções: 
1 - advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 87, da Lei n. º 8.666/93, poderá ser 
aplicada nos.seguintes casos: 
a) descumprimento dasobri~açõesieresponsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências quepos~amap~rretar transtornos.ªº desenvolvimentoidos serviços 
da Contratante.\ desde quernêocaib~ a(3plicé:}ção de sapção rnais grave. 
11 .- m.ultas (que poderão ser secolhidas. em. qualquer agência integrante da. Rede 
Arrecadadora de Recei~as Fed~r~i9, .PO~ .meio cJf3 [Jocurp~nto df3 ... Arre9adação Municipal -
DAM, a ser preenchido de acordo.con1 instruçõesfornecidas pela Contratante); 
a] de.1 %.(um por cento) sobre o valor co~tr.atual total do exercício,. por (jia de atraso .ria 
prestação dos iserviços ou indisponibilidade do 01esrno, limitada .ct 10% do mesmo VE)lor; 
b] .. de 2% (dois por .. centol ..... sobre·· º.·.valor cpritratual total ·.do exercício, por infraç~o. a 
qualquer cláusulél. ou condição do contrato~ não especificada nas demais alíneas · d.estt; 
inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
d] de. 5% (cinco porcentq] do valor cantrat~aLtotal da exercí~i9,. p7la rec:psa.iem corrigir 
qualquer serviço rejeitad~l· .•• ç~rçicterizando-se · .. ·ª requsé3, .. ~ª~cr E3 copreção .[lão se efetivar nas 
5 (cinco) di.as que se seguirem à datada comunicaçãoforrnatic1a reJf3iÇ~o; 
Ili ~ suspensão temporária de participação em licitação eimpedimentp de contratar cpm 
Município de FçiriasBrito, por prazo não superior a 2 (dais) anos; 
IV - declara~ão de inido9ei.9adepara Jicitarou ... contratar com a. Adinif1istré3Ção Pública, 
enquanto perdurarern os motivos determinantes· da .punição ou até que ~rja pr?nioviôf3<ª 
reabilitação perante· B>BU~or'idacler que·<aplicau a penalidade, depois d~ ressarcirne.ntp à 
Adrninistçaçãa pelos prejyízosreE)ultantese depois de decorrido·º prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior; 
10.3.A Prefeitura Municipal dErF(3rias Brit9,.sem prejuízo·· das· sanções aplicáveis,r:et~rá 
créditcr, pronioyerá cobrança judicial ou ext~ajudicial, aJirn. de receber multé3s >aplicacfas e 
r-esg.qardar-sedosdanas· e.perdas .•. quetiver .. sofrido por culpa da.empresa.Contratada .• 

CLÁUSULA DÉCIMA<PRIMEIRA. DA· RESCISÃO 
11 .1. Este contrata poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por 
conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 
automaticamente em quebra de Contrata, ensejando rescisão administrativa prevista na 
art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, 
com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas n/k 
presente Instrumento. vi 
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11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 
escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
11.3.4. No caso de não cumprimento de ... HLJ8:1~uerd~s .cláusulas deste contrato, a parte 
que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se façanecesê~rio uma comunicação 
por escrito com a .antecedência definida no sub item anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste lnêtrumento serão efetuadas 
mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA lEl=lCEIRA--[)lf~tJBLl(JAÇÃO 
13.1 .. Este .contrato dev6:rá s~r p~blicado por éJfi~ação em local de costume,< até o 5º 
[quinto] dia útil do mês e;ubsequente aodersua assinatura. 

CLÁUSULADÉCIMA QUARTA .... Dos·· ANEXOS 
14.1 .. ·· Integram o presente contrato topas . asipeças que formaram () procedimemto 
licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências 
trocadas entre ªê partes, independenternente >dé transcrição. 

CLÁUSULADÉCIMA·QUINTA.- DO FORO 
1·5 .. 1 ... 0 Foro competéntepar1:3dirirnir.··quâisquerdúvidas .. oriundascd6 .. preséqte contrato éo 
da Comarca de Farias Brito "'CE 

Declaram as p~rtes .. que este Contrato corresponde à mariifêstaÇãô final, completa 
exclusiv(3 de<acordg\~ntre .eJas •. celebrado .. e,. porassim estarem de acordo, assinam 
presente ContratOClêpart~se astestemunhas .. abaixo firmadas. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

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

2) .......................................................................... CPF ........................................ . 




