
1 ª Parte: PREÂMBULO 

GOVERNO MUNlClPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brno pam todos 

EDITAL CONVOCA TÓRIO 
Pregão Eletrônico n. 0 2022.01.20.1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS E:Jf'.llIO. sito. à A~ª José Alves Pimentel. n. º 87, 
Centro, Farias Brito'.'.' Ceará, por intermédio do(a) Pregoeirofal e Membros 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 licitação na modalidade 
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO que será regido pelo Decreto 
10.024 de 20 de sete111bro de 2019, a Lei Federal n. º 1O.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiaria.mente pela Lei Federal BJ:3BE) de 21 de junho de 1993, o que de~ermina a Lei 
complementar n. º123/8006,i 147/2CJ14 e suas altera9ões e demais exigências deste 
Edital. A presente licitação seránositehttps://bllcompras.com. 

2ª·Parte: DAS CLÁUSULÂSEDITALíCIAS 

1 .O DO OBJETO 
1.1 A . presente licitação tem por objeto .a contratação de serviços funerários a s~rem 
prestados junto às famílias em estado de vulnerabilidade social do Município de .Faria$ 
Brito/CE, pór intermédio do Fundo Municipalde Assistência Social, conforme.· .. ariexos, 
partes·· integrantes dé$teLedital. 

2.0DO ACl:SSO AO EDITAL E DD LOCJALDE REAÜZAÔÃO. 
2.1. O edital está disponível gratuitamente nos sítios: 
WWW· fariasbrito.~e .gov.br ·.·www.tce.ce~gov.br/licitacoes e https://bllcompras . .Com. 
2 .. 2.0 certa111e serár·ealizadono.endereço•·eletrônico: 
https://bllcompras~com; 

a.o. [)As DATAS E HORÁRIOS[)[) CERTAME 
3.1. INÍÇIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSij.\8: 24 de janeiro de 2022, às 17h. 
3.2.oATA DE ABERTURAJJASPROPOSTAS:()9defeve.reirode ?022, às 9h. 
3 .• 3. lNÍCIO D,L\ .SE$SÃQ··DE DISP~TA •.. 01; .... PREÇOS: •.. ()3 .de f13verf:)i~o •. d~ 2(]?2,às 9h30rnin. 

3A:REFERÊN. C ... ·IA··.· .. ··.D······ .... ·.E·· .. · .... ··.•·.· .. ·.· ... ·TE ....•.. • .. ·.·····M ... ····.··.··.··P .•...• ··•·· .. ·º .. ·.·.•.··· .. ··.·.:·.·.·· ... ·.P.··.·· ... ª.···.r.· .... ª .. ·todas as>rf3ferências d .. · .... ·.· .. ··.e·····.·····•· .. ·.·.··.····t··.e ....•.... ·.·.·.m·.·· ... ·. • .. ·.p··.· ... ··.·····.··.·.·º ... ·· .. • ... • .. • .. ·.•.•.· ... •······.u ....•..•. · .. ·· .. ·t ... •.·.· •. · .•. · .• i••.· .. • ... l·.•.'.·.·.z·.·.· .. ·.ª.·.· .. ·.• ... ·• .. ·.d.·.· .... ·.···.ª.·.·.· .. · .. •.s ....•. ·.· •.... ·.•p···.······· .• e·· .... l•o. •sistema será observado o horário de BrasHia/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 Pime~t. el, . º. 
87, Centro - Farias Brito/CE, CEP. 63.185-000, telefone: (88) 3544-1569. 

' 
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5.0 DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS 
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 
05 01 08.244.0034.2.078.0000 3.3.90.32.00 

6.0 DA PARTICIPACÃO. DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃO 
6. 1 . Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao 
sistema BLL (Bqlsa 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 editá!. 
6. 1 . 2. Qualquer dúvida em relação aci acesso no sistema operacional (bllc()mpras.com) 
poderá ser esclarecida através de uma>émpresa associada ou pelo telefone (41] 3097-

:~~@~~Co~;:s.o~~:t cta Sole~ d.e · ... Licitayõé~ do Bras.il, pelo e-mail: 

6.2. · •. · .• Poderão parti~ipar desta. Hc,itação ernpr~sas sob•·• B> denominação de sociedades 
empresárias (s?ciedades··em··nome coletivo,···. em comandita simplf?S, em comandíter.por 
ações, anônimae limitada) e de sociedades.símpfes, associações,· fundaÇÕf3S e socíed~d~~ 
cooperativas regularmente estabele.cidas n.este País, cadastrados ou não no Cada.stro de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal.· ·.de Farias Brito, e· que satisfaçam a todas. as 
condições d.(3 legislação em vigor e deste edital . 
. 6.3. A licitahtequep~rticipardesta licitação com suas condições .dehabilit~ção vinqul9d~s 
ªº .. documento ·Gertificadod.e.iF~E3~istro. Cad9stral, o~riga-se, apó~.fl<~rnisp~o do GRG, ...• a 
decla.rar sob as penalidades dél lei, J3 Sljperveniênc.ié3 deJat9impE3ctitiv.~ df3 ~u~. ~abilitação. 

~e~· :C~~~~í~~~~C:~ 0~J::: ,:~~~~~.º.toda e qualquerpes~o~jurf~ic!iidQne{puia nature~a 
6.4.1·· .. · Os inter~ssados· .. em .... participar •. ·deste Certamelicitatório deverão pqssuir instai.ações 
(pala de preparaç@íq ª ognarnêpt?ção de . corpos} .em distância não superior a zq.km 
(sessenta quilômetro~ld~ sede cio.Município de FariasBrito/CE, dispondo de mão• de.·· 91Jra 
especializada, entre ... ·.ou~ro~ ap~relhamentos necessário~<ª ... execuçã9.·•dos seryiç9s,que 
atuem··· .. no ·ramo pertinenteao<objeto·· ....• desta •... 1icitação e qu~>Sc;ltisfaça ·todas as exigências, 
especificações e normas contidas nest~ Editat~ peus anexos~ 
6~5.<Será .. garantido .. aosiHcitantes enqua.dr:ados corno rnicr9empresas, .err1prf:}s~s de 
p~queílo. po\te e as cooperativas, •..• que.se enqua~rern· .·nos termo~(d.Q. arp.>34, da 1-f~i. Ff3q~ral 
n;·º··.·1 t.4f3B.Y2()0J7, Pºmº. critérip .•. de desempate, preferência ?e con~rata9ãp,.•·9 pre:yisto····na 
Lei Complementar n.º.123/2()06l em seu Capítulo V - DO ACESSO A{)$. MERCADOS/ 
DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS. 
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar no 
Sistema BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil) no site https://bllcompras.com. o 
exercício da preferência prevista na Lei Complementar n.º 123/2006. 
6. 7. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital. ,. 
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 sua constituição; 
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6.7.3. Que tenham em comum um ou mais sócios catistas e/ou 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 Pélfti~iparde licitação e impedidas de contratar com 
a Administração; 6.Z.7. .. Declaradas·· inidôneas pela Administração Pública, enquanto 
perdurarem os mo~ivOs determinantes desta condição; 
6.7.8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de 
seu quadro téçnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública 
Municipal Direta ou Indireta; 
6.7.9. Estrangeiras não autorizadasacpmercializar no país; 
6. 7 .1 O. Empresas cujo estatuto ôücon~Gato social não inclua o objeto desta licitação. 

7.0 ... DA <FORMA DEÁPRESENTACJÃO>UA PROPOSTA/E DOS DOCUMENIDS DE 
HABILITACÃD. 
7. t. Os licitantes <dêverão encaminhar/anexar, exclusivamehté por rnei.o do Sisternai da 
Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrpni9qhttps://bllcomp~as.cpm, os do~un:emt9s 
de>habilitação exigidos neste Edital. Com relaç.ãoàproposta inicial, basta qu~ a mesma.sêja 
cadastrada n~ plataforma, com a descrição>do objeto ofertado e seus respectivos preço.s, 
até.a data e.o .... horário estabelecido§ p~r~ abertura. da sessão pública, não··· sêndo 
necessário o envio da proposta inicial como arquivo digitalizado em anexo. 
7.1.1 .• Ao inserir a p~9P:osta.no····sisterna, o licitante deverá pr~encher.a "Descrição 

~:~~:~~d~~e ~:i:p:tb~~·()~Br=~d~ci;;:_tar os .dEJdos•./neçeE;sário/ EJº exame de 

7 .2. O envio da proposta, acompanhada dos documentosd7 .Ha?jlitação >exigidos.\neste 
Edital,<ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, obtidas junto à Sqls(3 de Licitações 
do Brasil (https:(/bUcompras.com). 
7.3 .• Os licitantes ef'lguadra9os cqm:o MEou EPP déverão encaminhar a dopümentaÇ~ode 

·habilitaçãq, ainda que< h(3ja algu111a<restrição de regularidade fiscal ou trabalhista; nos 
termos• doArt. 43, .· § ..•. 1·.º, d~L~hCornplernentar n.º1.2~/2fJ[)p. 
7.4 .. Nocampo "Informações adicionai.~,,, cjeverá çonstarneçessari(3rnente o seguinte: 
aJ)ndicação do lote e esp:cificaçêío dopbjeto 1.ioi~ado corntodq~ seus itens, de acordo çom 
o dispostq r1º ANEXO 1--JERMO DE ~f:FERÊF\(CIA. d~ste Egit.é3h . devendo . s~S. Jodicfda o 
termo ''MARCA .PRÓPRIA" ·nocarnpo marca/modelo,porse tratar.deprestaçãq de sêrviço, 
corn afinal.idade de preServar o sigilo; 
b) Preço global do lote cotado em algarismos; 
c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
7 .5. O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n.º 123, de 
2006, ou cooperativa de que trata o artigo 34 da Lei n. º 11.488, de 2CXJ7, no ato do 
encaminhamento da proposta e da documentação de habilitação, por intermédi~e 
funcionalidade disponível no sistema eletrônico no site https://bllcompras.com. (;//' 
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7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios! 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão 
da parte do próprio licitante. 
7. 7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de 
habilitação, por eles apresentados, até a ab~rtur,a>9a s~ssão pública. 
7 .8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresen~àdas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento das propostas. 
7. 9. Será vedada a identificação do licitante. 
7 .1 O. Os documentos> .que compõem a proposta e a habiHtação do licitante melhor 
classificado somente serão .disporiibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso 
público após{ o encerramento do envio der lances. 
7. 11 . Nos .. valores proppsto~. e~tf3f'ã0.. inclusos todos os custos operaci?nais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, cornerci(3is. e quaisqu.er outros que incidam direta 
ou··.· .. indiretamenteno forneci.1'J1ento dos bens/prestação.de<serviços. 
7 .12. Ospreços ofertados, t(3nto p~ proposta inicial,< quanto na etàpa dei lances, s,erão de 
exclusiva .responsabilidade do licitante, não l~e> assistindo o direito de pleitear .qtJalquer 
alteração sob alegação de erro, omissão ouquatqweroutro pretªxto. 
7.1 a. ·.··. A >não apresentação dos .· documeotos de habilitação exigidos <.neste > edital t 
exclusivamente por meio do Sistema BLLfBolsa de Licitações e Leilões do B~asil), · ng sí~i() 
eletrônico https://bllcompras.com, até a data e horário estabelecidos para. abertura. da 
sessão .·. pública, •...•.. ·E3C?Srretacá < na·· .. inabilitaÇão/desclassificaç~o ........ do pf'oPpnente, sehdó 
convocado .. o licitante subsequente, e . assim.··· sucessivamente, observada. a .. ordem de 
classificação. 

8.0. DA ABERTURA E JULGAMENID DAS PROPOSTAS 
B.1 ·• Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(al Jará as devidas verifiçaÇõesJ. avaliàndo é3 
aceitabilidadé> ... das <f11esmas.····•.· Gasó· .. ·ocorra ... alguma desclassificação, deverá; ser 

~a~i~$=~=~~ eregistrada[Tosi~tema, .c.om acompanha~entoem tem\p.real por todos .ºs 

8.2~ ps preços deverão s.er expressos e111 r~ai~, coni E:)té 2{duasJcasas decimE3is em seus 
valor~sglobais e unitários, inclusiveerTtpropo~tél~ de adequação,·quando for 09aso. 

~~~e~t:i.S::Jr:r· ~~~~ci;fu~ã&~°ame~:~=~=q~n6:s~ropostas c;tass.ific~~.ªs. p~lo[aJ .• PCegoelrçi[aJ e 

8.4. ·Naelapor,ação?da proposta, o prªço ·cotado poderá qltrêp~ssario lirr1.ite máximo 
discriminado no Anexo J "". TERMO DE REFERÊNCIA presente nos autos do processo em 
epígrafe; entretanto, na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao 
limite máximo constante no Termo de Referência, caso o lote cotado seja composto de 
itens, o preço unitário do item deverá ser igual ou inferior àquele limite. Caso não seja 
realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta escrita o menor preço deverá 
reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido no Termo de Referên~ 
8.5. Serão desclassificadas as propostas que: &/J-
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8.5.1 - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que 
forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento; que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, mormente 
no que tange aos aspectos tributários; ou que contenha preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, 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 Pregoeiro e 
os licitantes. 

9.0. DA ETAPA DE LANCES 
9 .. 1 ... 0(A) pregóeiro(a) darái~ícioà etap~competitivanohórário prevista.no subitern 3.3, 
quando, <então, os licitemt~~>pod~rãa ~n9aminhar. lancesque deverão ser apresentados 
exclusiyamente por meip do· sistema eletrônico~ 
9.2. Para efeitode lances, será considerad() ovalar global do lote. 
9.2.1, Na fase de lances, o lance final. deve~á atingir preço. igual oú inferior ao lif11ite 
máximo const~nte no Termo de Referêncié3; e,caso oJote c9tado seja composto de itens., o 
prªço unitário do item deverá ser inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de 
lances, o licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual oµ 
inferior ao limite máximo doreferido TermôdeHªferência. 
9.2.2. Os licitantes·· poderãópfertar té311ces··sucessivo9 ....• desde<que,infepiqr~p ªº• seu último 
~u~â tl2i~::.do no sistema, ainda que este. seja rn~ior>queca rn7r lance já ofertado. p: 

~~~ici~ta~6~~f br~7~;s1~~~;iais. lances· de igual valor' prevalece. aq~71: q~7Jorreqebida e 
9.a .• ourantea sespãopública de. ?isputa, .. os licitantes. serão informados; .. êm terppor~af, 

~.~e~~~~o1~l ~:o;0~ad~á~f s9~[rci~~a~;~~tema não ict,entificará o autor dos lances ao[a) 

9.4 .. No. caso de desconexão<entre o(a]. pr~goeiro(f3)e o sistema no decorrer dé3•·· e.tapa 
ººrnP~titiva, o sistema poderá permanecer. a9essível .. ·à· recepção dos lances, retornando 
o(a) pregqeiro[~], quando ·possível,semprf3jufzos dosetqs realiza9os. 
EL4.; 1 ·~·.·. quando <iª desconexªo do ··sistema e.letrônico>para o J3regpeiro p~rsistir p(l~ um 
temposuperior ..... ~.·1D(dez]·n1inutog;, a seªsãopública será suspe..ns~ e reinicjade somente 
decorridas 24 (vinte e quatro] horas após a comunicação do fato>aosparticipantes, no sítio 
eletrônico utilizado para a divulgação. 
9.4.2. Caberá ao licitante a responsabilidade por qualquer ônus decorrente da perda de 
negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da 
desconexão da parte do próprio licitante. 
9.5. O modo de disputa adotado para este certame será o "Aberto e Fechado", nos termos 
do A_rt. 31, inciso li e/e Art. 33, do Decreto Federal n.º 10.024/2019, observad~ 
seguintes termos: 6/1 ~ 



GOVERNO MUNICtPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

~1 l 

9.5.1. A etapa inicial de envio de lances desta sessão pública terá duração de 15 (quinze) 
minutos. 
9.5.2. Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encaminhará o aviso de 
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 1 O (dez) minutos, 
aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 
9.5 .3. Encerrado o prazo aleatodamente . d~terminado, .. conforme item acima (até 1 O 
minutos), o sistema abrirás oportunidade para que o autor da<oferta de valor 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 melhore.~ lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 
máximo de 3. (três), poderão oferecer um. lance final e fechado em até 5 [cinco) minutos, 
que será sigiloso até o ~ncerramemto d~ste prázo. 
9 .. 5 .. 5. \Encerrados os praz9s es~abelecidosnos jten~/antéribres, o sistema Ordenará os 
lances. em ordem cresce~~e ~e vantajosidade. 
9.5.6 .. ··N.a ausência. de lé)f1Ce •. final e/fechado classificado nos termós dos itens. f3·~·ª .ª 
9 .. 5.4,haverá oreinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de3 
(três),na ordem de classificação, possam ofer-tar urqlance finale fechado E3m até5 {cinco] 
minutos, que será sigiloso até o encerramemto deste .prazo, observado, apó9 esta etapEh o 
dispost9 no item editalício 9.5.5. 
9.5.7; Na. hipótese de. não haver licitante c.lassificado na etapa de lance fech9do.> que 
atenda ·às exigênpi.asp9rahabilitação, o prego§iro poderá, auxilia?opeJaEquipe ·de·.·.Apoi9, 
mediante Justificativa/. admitir Ort3inJcioda etapa fechada, nos t§rmqs e,stjpulagos no item 
9.5.6. 
9.6.·· Após a etapa de envio de lances, o .sistema identifiqará, 811Ji coluqa própria{ as 
microempresas e enipresas de pequeno porte participantes, procedep?Q à comparação 
com.osvaloresdaprirT1~irac9locada,s8:estafor ernpresa de maior port8:;;assim camadas 
d~mais classificad~s, para o firr1 de aplicar-se o >disposto nos artigos 44. e 45, da Lei 
Complementar n.º 123/2()06. re~ulamentada peloDecr~to n. º 8538/2015. 
9.7. ·Nessas condições/ aspr9postas.·.de microempresas E3 empresas de peguenoporte 
que se· encontrarem com. preço de até 5% [cip?o ... P()r centol aci111ada melhor pr9po9tpou 
melhor lance serão consideradas empatada9 çom a primeira colocada, no caso desta . .não 
est§r enquadrada como MEou EPP. 
9.8~1~ me19or ·ctassific9danos ••.. termosdóiterrr.anterior.·terá ó direíto>cle en9arriinhar}yma 
últirha·ofeirtaparadese111pate,.obp,igatoriarnente ·em valor jnferior aq rJaprimeiré3 •.. colocada, 
no prazo de atéfr {cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
9.9. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes (ME ou 
EPP) que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 
9.1 O. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos i1 
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anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
9.11. A ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos 
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais 
(não seguidas de lances)i ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto 
e fechado. 
9.12. O sistema inforrnE:lráapropostà de menor preçó ao encerrar a fase de disputa. 

10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE E DA NEGOCIACÃO DA PROPOSTA 
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, 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 noEditaL 
10.2. A negoqiação serárealizadc:lpàf'meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 
dema.is. licitantes~ 
1O.3 .. Encerrada a etapa .qe negoci~ção, . of(3l Preg?eiró(a] examinará à >prop?sta 
classifipadaem erimeiro.·Jt.Jgar qua?t?<àadequação ao··objeto· e ·à compatibilidade.do preço 
em relaç~m ao máximo estipulado para contrat99ão<no edital e seus a~exos, observado•º 
dísposto no parágrafo único do art •. 7º e no.§>~º .. doart. 26 doDecreto n.º 10.024/2P1S 
e y~rificará ·a habilitação do licitante, conforme disposições do edital. 
10.4. A partir d.asua convocação, o arrerpatante deverá encaminhar no prazo de 2 fdljas) 
horas, através de e-mail (licitacao@fariasbrito.ce.gov.br) a proposta de preços e,·.· se 

~~:~s~~;~d~o~~ds7~t&!~â~~ºç~fu';~:~~~·~g~t:ê~d1o~)P~~~~:~~:~~r adaq0ada ·ao últírho 

10.4.1 .. () não cumprimento da> entrega da prop9~té:l fipal •• def1fro d.a )Prazo acima 
estabelecido .. (duas horas), acarretará df:3SC1assificação, 5.~nêO CQílVOCadq >Q licitante 
subsequente, e assim. sucessivamente, observada a.ordem de classificação~ 
·~.0.4;2 .• A···.não apreseptaçã·º··.·.··.•dos ... documentos de habilitação exigido$ .• neste·.· ...•. ·edit~t, 
excJusiyamentepar m~io d9 Sist7111a< BLL. (Bolsa.·delicitações e Leilões do Brasil),. no s.itio 
eletrônico •..• https://bllcomBra~.corT1)· até a data e horá\iº·.· estabelecido~ para abertura da 
s;essão • .pública, acerre~ará/·.·····.na .)nabi.litação/descl~s~ifica9ão do < ... ·proponente, Sf3íldo 
convocado ··o licitante subsequente, e .. 9ssirn .. St.Jcessivamente, observada a< ordem >de 
classificação. 

1 ..• 1 .. CJ.•DA·.PROf>OSTA·•·IJE···•PRECDS•·.·FINAL .• CPROPOSTA·•·CONS{)~IDA.DAl 
11 .1 ·.· A pr~posta final ideverá ser aprª~entada em via única priginal, gorrr 9s preços 
ajustados ao menor lance, nos termos do Anexo li - Propostadepreços deste edital, com 
todas as folhas rubricadas, devendo a última folha vir assinada pelo representante legal do 
licitante citado na documentação de habilitação, em linguagem clara e concisa, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificações técnicas e quantitativos. 
11 . 1 . 1 . A apresentação da proposta em desacordo com o previsto no item acima, 
acarretará na desclassificação da mesma. 
11 :2. _Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sN. ~
em1ssao. {Y 
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11.3. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao 
determinado no edital. 
11 .4. Na cotação do preço unitário, não será admitido o fracionamento do centavo. 
11.5. Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e 
demais ônus atinentes à entrega do objeto. 
11.6. No caso da licitante ser co~perativ~.gu~ executará (entregará) o objeto da licitação 
através de empregados, .a mesma· gozará. dos· privilégios .fiscais e previdenciários 
pertinentes ao regimé 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 DOCUMENTOS DE.HABILITACÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE 
FORMA: 
a] Cópia do•Cartão de inscrição no C~PJffVlf; 
b]··Cópiada .lnscri9ão EstadualouMu~icipal, se hquver; 
cl Prova. de regularidade. fiscal junto à Fazenda Municipal de seu dcim icílio; 
d] Prova de reg<~laridade fiscal junto à Fazenda E~taduaL de seu do111.icHio; 
e] Prova de re~ularidade fiscal para com os Trit1uto8: e Contribuições federais; 
f] CertidãoNegativa de Débitos quan~o à Dívida Ativada Uniãq; 
g] Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Social ONSS) - CND; 
hlProva de regülaridade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F(3TSJ; 

~~~rtidão···Negativa .. de:Débitos.Tra.balhisU3s, .. •emitida.· pelo. Tribun.al S0periordo. Trabalho-

j) Ato. constitutivo, estatuto ou contrato social fjm vipqr, deyidarn~nte.f'E3Qisp~ado na Juntei 
Comercial da. sede do Licitante, em se tr.atandode··sociedades ººrnfjrcia.is, ~· no c9so de 
sociedades por. ações,. acompanhada de documentos de eleição de seus adq?inistradores; 
k] Registro fºl11fjf"'Gial; .n() caso de empresa .. individual, devidamente r1:3gistrado na·.·.Junta 
(}omerc;ial da sede do ticitantt3; 
!]·.Inscrição do ato··constitL1tivo, no.cáso.de sociedades civis, acompanhadas d1:3 provaide 
diretoria em exercíci9; 
m] .Decreto de autoriza9ãc, E:)rn se tra~ando .. de .... empresa oúsociedade estrangeira em 
fu9cionamento no País, e ato de registro ou aytorização para funcionamento e)(pedido pelo 
órgão9omp7te~te, quando•· a .. atividade assim o exigir; 
~~s~b:i~~~i~~gativa de f;alência ..• ou· ConcordaU3. expedida pelo di~tfiboidofda S~de •... da 

o) Comprovação·· de aptidão para desempenho de atividade pertinente·• e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante 
a apresentação de atestado(s) fornecido(s] por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado; 
o.1] No caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser 
apresentado com firma devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhado 
de documento de identidade do signatário para confrontação da assinatura; # 
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p) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
menores de 16 [dezesseis] anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a 
partir de 14 [quatorze] anos, nos termos do inciso XXXlll, do Art. 7º da Constituição 
Federal; 
q] Declaração emitida pela licitante dando. ciência de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação. 

12.2. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, 
da mesma forma que não conste previsão em legislação específica, d~verão ter sido 
emitidos há, no máximo,. 90 (noventa] dias, contados até a data da realizaÇão da licitação 
ou, se emitidos por prazo indeterniinad(),Conforme legislação dcrórgão expedidor. 
12.2.1. Ficam excluídos da validade de 90 (noventa] dias os atestados técnicos e 
comprovações de inscriçõês. 

13.0 OUTRAS OISPOSl@ES 
13.1. Havepdo .restriçãó qqapto ~regularidadeffiscal e·trabalhistà dá microempreS(3, da 
empresa de pequeno porte ou da· cooperativ~ qu~ s~ enquadre nos termos do a~t. 8L}., da 
Lei Federaln.º>11.488/2007, será assegtJr(3d()o.prazo de 5[cinco] dias úteis, contaqps 
da convocação do(a) pregoêiro(a), para a regularização do(sl documento[5), podendo tal 
prazo .ser prorrogado por igual péríodo, conforme dispõe a Lei Complementar n.º 
128/2006. 
18.2.·····A não ... çornprovação .. dª. regularidade fiscal e trabalhista, .•..• ~té .º\final do.· prazo 
estabelecido, implicará.·•.na decac(ência do •. direito, s.ern .• prejuízo<das .9?f1?Ões CC3b.fveis, sendo 
facultado ao[a] pregoeiro[a] · .. convocar os licitantes rernanesqen~sr por ordem de 
classificação. 

14.0DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
14;1. Para julgarhento c:Jas propostas.·.· será. adótado o critério de Mf;NOR PREÇO, 
observado> o estabelecido ?ªs .condições definidas nes~~ edital e o disposto no !ermcr de 
8eferêncía que norteias contratação,···tomando-se comopE1rârnetro1para tanto!··· ()• .. menor 
e~~~ajo~i~~~:.º· na sequência, ou a média de preç99, sernpre buscando alcançar a rnaior 

14.t.1. ·A disputa será.· real.izada por lote~ sepdo os preços registrados em at~. 
14.1.2 ......• A·. propo~ta ..... fipal>para .• o .. ··.·.lote···· ··não· poderá. conte.r ..•..• it~rn >corri va.lor ·•·•superil:}f ... ·ªº 
estimado· .pêla Adrninistra9ão,···.·.·s?b pena d~··. ·desclassificação., '.ipdepepd~ntement.e do·valor 
total do lote, devendo o licitante1readequar o valor do lote aosvaloresoonstantes no mapa 
de preços. 
14.1.3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite 
máximo constante daquele Termo de Referência; Caso não seja realizada a fase de lances, 
o licitante que cotou na proposta escrita o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou 
inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência. 
14.1 .4. Se a proposta de menor preço não for aceitável, oul ainda, se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o[a] pregoeiro[a) examinará a propo~ 
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subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este 
edital. 
14.1 .5. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 
44, § 2º, da Lei Complementar n. º 123/2006, no dia e hora designados pelo(a] 
pregoeiro(a], será convocado. na ?r?e.rn de classificação, .no "chat de mensagem", para 
ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, para, no .. prazo de 05 (cinco] 
minutos, utilizar-se db direito de preferência. 

15. DA DESCLASSIFICACÃO DE PROPOSTAS: 
15.1. As pr.opostas serão desclassificadas quando apresentadas em condições ilegais, 
com omissões, ou conflitoscorrrcisexig~ncias deste edital. 
15. 1. 1. Com preços superipres dos llEN~(LDTES aos constantes no Termode Referência 
no processo em epígrafe, após a fase tje tci9ces ou comprovadamente inexequíveis. 
15. 2. A desclassificação. será sempre fundamentada e registrada no sistema. 

16. DOS PEDIDOS DE ESCl..ARECIMENTOSEDA lfv1PUGNACÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
16.1. Ot; •• pedidos de esclarecimentos refer(3ntes ~o processo. liçit~tório dever~o E)er 
enviados ao(a) pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à. data fixada para abertµra 
das ·•· .. propostas, .. exclusivamente ppr . 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 pedipos de esclarecimentos<.encamillhados, os interessados deverão se 
identificar (CNPJ,···Hazãp qocial <enqrne do·.repr8:s.entantetq~7 p(3diu esêl~['ecirnentos, se 
pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizéir as informaçõf3S para contatp 
(endereço completo, telefone e e-mail). 
16.3 . .0s esclarecimentos serão prestadospelo(a)pregoeiro(aJ,por\.esqrito,pormeio dê e~ 
mail àquelesquer eqviar;:3tTt solicitações, .. no. prazo de .2 (dois) dias úteis; 
16 A. Até 3 · [três} dias W;~is ª?te!:> d8: data fixada para abertura das propqstas, .. ·qualquer 
pessoa . poderá .impugnar <JiiPr~sente edital, mediante petição por. escrito, <por meio 
eletrônico!. através da plataforma no site https://bUcompras.com, ou pelo e+mail 
licitacao@fariasbrito. ce~gov:br. 
16.E). Acolhida a petição contra o ato corwócatórioJ a decisão será comuniCada aos 
intere9sados. 
1•~·ª· As•· r~spostas•• aos••····pedidos de impugnaçé)es·.e ·· esclàrecim~ntps•aderern.···a .• ··esse<I;dital 
tal ·como 9e dei.e fizesr$íl'l·.Pªrte., .vi.~culand(J•ª··.Adrninistração .~··•PS lipitantr~·.··.·• 
16. 7. Qualquer modificação<no Edital exige divulgação ·pelo rnesmo · instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
16.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou 
subscritas por representante não habilitado legalmente, exceto se tratar de matéria de 
ordem pública. 
16.9. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre 
a mesma no prazo de 2 (dois] dias úteis, contado da data de recebimento desta. ~ 
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16.1 O. Acolhida a impugnação contra o edital, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas. 

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
17.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a 
intenção de interpor recurso, em calT}Pº próprio d() ~istema, quando lhe será concedido o 
prazo de 3 (três] dias para apresentação das razões por escrito. por meio eletrônico, 
através da plataforma no site https://bllcompras.com, ou pelo e-mail 
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a 
apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a pÇtrtir do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhesassegurado vista imediata dos autos. 
17.2. Não serão conhecidos osireqursos intempestivos e/ou subscritos por representante 

~~~p~~~~~.do legalmente !~)qão identificado no processo l•icitatório para responder pelo 

17.3 .. A ausência de ma8ifE?staç.ão<irnediatae motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do ~lsp()sto no .itf;3m 1 J1.1 deste edital, importará na decadência 
desse direito e o(aJ pregoeiro(al .estará autorizado a adjudicar o objeto ao Jicitemte 
declarado vencedor. 
17.4 O··· acolhimento de recurso importaránaínvalidaêão apena? dos atos.insuscetíveis çJe 
aproveitamento. 
17 ;fi. A decisão.· em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento 
licitantes, no endereço eletrônico.constante.no subitem2.2., deste edital. 

1.a •.•. ·IJA AOJUDICACÃOE •. OAHOMOL0(3ACÃO 
18 .. 1 ... A adjudicação dar-se~á···pelo(al pregoeiro(aJ .• quando pã()>.dcorrer:tnterposição dé. 
recursos. Caso contrário. a adjudicaçãoJicará- acargoda iautori?ade99111pe~ente. 

1.· ª ... 2 .... · .... · .. ··.A··· hom· ... · ol···º ... ·.·.·.g····.· .. · .. ª.· ... c.·.·. ª.-.·.º·· ..... ·.· .. d·.·•· .. ª ... · · ...•.. '.i.·c··.·.·it·ª· ... ··.c·.·.· ..• ã ... º.· .. · •. e·,·.·· .... · .. ·.d·.···e.• .•. · ...... r ... e.·.···.·spo. n .. ·.·.s· ... ª ... b····1···1·i·d. ade da autorida·d·····:·.ª.·· .. ·.•.·.·.•·•.·.·.••·.·.· .. ·•.· .. •.·.c···.·· •. ··.··.• ... º.·.•·.·.·.rn···· .. ·····P···.· ... ···.·.etente .....•...... ···.•.··.·•.· •. e .. ·· .• · .. · •.. · .. ··.·.·.··s.·.··.º.•.'.• .. •·.· .. •. poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao vencedor. . 
tB.3. No caso de interposição p~ .recurso •. •seqdo a adjudicação da competência.do titular 

d .... · a.·· .. ºr. i .. g··. e·m····.· .·.·•·... destª. ti···c··.··.· .. ita .. c .. ª.-.•.·.· .. ··.º.·.·.· ... ·• .. ·· .. ··.'.·.•·.·.··.···.··· .. · .. · .. d··· .. ·•.e ......• e·.···· i.····d· .. •.· .. ·.' .. d •. · .. · .. •. o·· ... •• ... ·.·.··.º.·.· ..•. ··· .recurs· .. ··º.·.·.•·•· ... e.· s.·.·.· •.. ··t·.·······.· .. e·· .. · ... ··.·•.· ....... • .• ·.·•.···.•· ... ·.··h·.··.·. · .. º ... ···.· ... ··.·m····.·······•··.· .. º .. ·.!···.º.· .. · gar···ª.·,··• .•....... · .. ·· .. º julgam···.· .. ··.···•.·.e·.·n.·t.·.· .. º. d.•.•.· .... ·.·.º ... ••.··· .. • .. · .. ' .... · .... • .. ª.·.·.· ... J pregoeiro( a) e adjudicará o objeto ao vencedor. . . 
18.4. Otitular da origem desta ticitação sere~ecvac3o~ireito de não homologar ourevogar 
o .pre~ente processo por••.razôes de. intere~78:. público decorrente de fato superveniente 
devid~mente .. comprovado<e mediante.Junp~mentação· escrita; 
J~.5. O sistema gerqrá ata circunstan.ciadei, na qual estE1rão/registrSqos todos. os ato9do 
procedimento e ·as ocorrências relevantes. 

19. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1 . O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 
Contrato oriundo desta licitação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com o Município de Farias Brito e será descredenciado no Cadastro da 
Prefeitura Municipal de Farias Brito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enqu~ 
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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 previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 
19.2 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude. fiscal, .. gar~ntido o (jireito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedido. de licitar e contratar com ·a Administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, enquanto 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 previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações 
legais. 
19.3 A Contratada ficará, (3indaj sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução 
total ou parqial do cont~ato, érro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual .ou nã(J veracidade das informações prestadas, garantida a 
prévia defesa: 
1 - advertência, sanção âe que trata oinC:iso J dp ªrt· 87,>dátei n. º 8. 66t3/93, · poderá ser 
aplicadanos seguintes casos: 
a]descurnprimento das obrigaÇões e responsa.bilidad~s assumidasna lipitação; 
b) outras· cJCorr;ências que. possam. acarret(3r tra9stornos ao desenvolvimento dos serviços 
da.Contratante, desde que não caiba a apHçaçãcrde sanção mais grave. 
U ~.·.multas (q~e poderão ser recolhidas em qualquer agência integra11te da 8ede 
Arrecadadora de Receitas Municipais, porn1eiode Documento de Arrecadaçãq Municipal.
DAM, a sef preenchido de a9ordo com instruções fornecidas pela Con~r~tap~eJ; 
a) de .1% (um por centq]9obre .. oyalor.contratual tp~al .. do ex~rd9i9, por dia.dei atraso na 
prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesm9, Ji.mitada a 10% .do rne~mo valor; 
b) de 2% (dois por cento] sobre o valor contratual·total d? exer9ício,/por infração E1 
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada.··. nas demais alíneas. deste 
inciso, •. aplicada\em dobro na reincidência; 
e) de. 5% {cin90 por centoJ do valorcontratuaLtotaL do exercício) pela recusa em corrigir 
qualquer serviço rejei.tadoi, carçicterizando-se a recusa,ca.so. a correção .não se efetivar.nos 
5[cinco) dias que se seguirerrrà datada comunicação~orrnal cja rejeição; 

Ili ..... - ... · .. ·s······u·.··.··s····.pe·n ... são temporária·····.··.· .. ·.d·.··.·e·.·.•·.· ... P •. ·· .. ªrt·····.·.·. ic.·ip·····. ac·····.ª .. -.º.·.•.·· ... ·· ..... e ...... m ...... ·.• .. · .• ·.·.·.··.······.·.·.·.' .. ··.i···c····.i···ta. ç .... ···ª.•.-.º.· .. · .. ··· ... ª ... ··•··· .. · ... ·.im. JJ···e·.· d ... · ..... i .. mento de con.·.· ... ·.t··· .. · .... · .. r·.· .... ·• ..... ª.•• .•. ·· .. ·t··.·•.·.•.ª.········.r··.··. >.··c···· .•... º ... • ... ··.·.m···········.· .. ·.•·.· .•. · .. •.•.··.·· .• ·o Município de Farias Brito, por.prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV··-·declaraç.ão··· de .. inidoneidade· para .licitar ou .. contr~tar <c.om.ª.· ~d~inistração.PúblicaJ 
BF)quélntcJ perdurarem os rnotivo?·· determinanteis ·.·da ·•puQição ou iaté quei s<:aja promoyi~(3 a 
reabilitaçãq per:ante 51 aqtoridacje···· .. que ·.aplicou .. a penalideide, c]epoi~ ~o r~s8:arcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
19.4 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco] dias úteis para as sanções previstas nos 
incisos 1, li e Ili do item 19.3 supra e 1 O [dez) dias corridos para a sanção prevista no 
inciso IV do mesmo item. 
19.5 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 
[cinco] dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não~ 
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pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada 
fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido 
será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado 
mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
19.6 As sanções previstas nos incisos Ili e IV do item 19.3 supra, poderão ser aplicadas 
às empresas que, em razão docont~at~ 9bjetodesta licitação: 
1 - praticarem atos ilícitos,.visandofrustrar os objetivos da·licitação; 
li - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em 
virtude de atos illpitos praticados; 
Ili - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
19. 7 As sanções previstas nosindsosJ, Ili e IV do item 19.3 supra poderão ser aplicadas 
juntamente com a do incisoHdomesrnô\ltem, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazq df3 5(cinçel dias úteis. 
19.8.A licitante adjudi?atária que se r~cusar, .injustificadélrnente, em firmar () Contrato 
dentro do prazo de 5 (cincp]dias úteis él c;;ontar da not;íficação que lhe será encaminhada, 
estará sujeita à multade5% [cincppor cento) do valor total adjudicado, sem p~ei~íztYgas 
demais penalidades cabíveis, por ·caracterizar <descumprimento <total da obrigação 
assúmida. 
19.H As san9ões previstas no item .1 s.S~upranão se a~licam às demais licitantes qHel 
apesarde 9ãovencedoras, venham a ~(3r convocadas<para celebrarem.o Termo>de 
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48h comunicarem seu desinteresse. 

20. DA.· col\rrRA TACÃO 
20. t;••·A .. adjudicatária terá· ôprazode 5{cinco) dias ytei~, cpntados/apartirr:jél convocação, 
para a. assinatura do contrato. Este prazo poderá· ser prprroQ~do urn~ ve2: por/igyal 

fu:\~g~àod:S:&ei:.e •sol.icitado durante.·o .s.eu • transcurso e, ainda )~s~i:·>se devidamerte 

20. 2 ... Na assiDatura .dp cqntratcr 9erá exígidaJ3 comprovação das condiçõ~s de hab.ilitE}ção 
~~g~g~~:::;:0~dital .• as. 9~ais dev\rão •ser mantidaspela contratada durante todo o período 

20.3. Quando a adjudicatária não comprovar (3S coqdições habilitatórias consigoadas neste 
edital., ourecusar-se a assinar o contrato, poderá ser>co~vidado outro lidtante pelp(a] 

~~w:~~~~~\~~~:;~;se:pr:ii:d:.~e~~~~;ã~/~~~~ri:~c6ç~dht~:r:: d:~°'·i~ ~6, c~D}pr9v~dos 
20.4. ·Aforn:a de pagarnento, prazo contr(3tual,reajuste, r8:cebim~nto e de.fl"lélis pondições 
aplicáveis à contratação< estão definidas no ··Anexo V - Minuta do Contrato, ·parte deste 
edital. 

21. DAS DISPOSICÕES GERAIS 
21 .1 . Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquA 
reclamações ou direitos à indenização ou reembolso. fJtO-
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21.2. É facultada ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar 
originariamente na proposta e na documentação de habilitação. 
21.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) pregoeiro(a) ou 
o não atendimento às solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO. 
21.4. Toda a documentação faráparte>dôs âutos e nãó será devolvida ao licitante, ainda 
que se trate de originais. 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e 
incluir-se-ão os. dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste editari~e iniciam e se 
vencem somente em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
21.6. Os licitantes são responsavéís pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentadoS>E3rnquaJquer}~se da licitação. 
21 . 7. __ O _ desatendimento. .de iexigêpcias . formais _ não essenciais não implicará no 

~~~~~~:~~º d~ali~~t=~t~p~:i:.e que! seji>ipossívet a afElSição da sua qualificação/e. a exata 

Çt;S. Toda a documentação ~xigida deverér 9er apresentada-· em original ou por.9ualql.ler 
processo de reprografia autenticada por> .• c~rtório competente .. _._.· ºl.1. __ . por Ser'\/id9r _ da 
Administração. Caso esta documentação tenha>sidoemitida p~la internet,> só será>é)Ceita 
após a confirmação de sua autenticidade. 
21;9. Caberá_·. aoHcitante acot11panhar. as operações.-···no sistema eletrônico, >fic~ndo 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobt:;ervância> de 
quaisquer mensa~ens ernitipas pel~ sistema ou de sua desconexão. 
21.10. Todas e quaisquercomunipaçõescom o(alpregoeirp(aldeyer§~se .. darpor escrito, 
com_-o _devido protocolo com sede na Comissão P~rmapente ele /Lipitaçªo, via e-mail 
institucional licitacao@fariasbrito.ce.gov .. br, ou_-·._no -·próprio qha~ .. cia iplataforrna ·do .site 
https://btlcompras.com "sala virtual" onde· estará.acontecendoo cêrtarne; 
21.1.1. Fica térrninant8:rnente proibido ao[a)pregOeiro(a) prestar quaisquer 
?Obre o pregªo já publ.ic~do f3,(oy em ·.andamento, sob qualquer hipótese 
usando telefoniafixaournóvêL corrlO forma de garantir aJisura do certaIT1e. 
~~~1n~n~~casos omissos ~e.rãorElsolvidos pelo{a) prraoeirola]. nos termos dáJegis113ção 

21.J3. As normas que disciplinam este>pregªo serão sempre interpretadas em. favor da 
ampliélção da _ .• di~-~uta. 
21.14~ ·- Caberá ao·_ licitantei·_. ~.cçmpanhar f3S operaÇõf?s _·no sist8:1"T1ª ele~fônipo, _. Ji.cctndo 
responsáv.el P8:1o-· ônus decorrente da perda ___ ._de negócips diante dél <inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
21.15. A apresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao 
cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou ao 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o ficitante às 
sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar n. º 123/2006, 
independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização penal, cx 
fundamento no art. 90 da Lei n. º 8.666/93 e art. 299 do Código Penal Brasileiro. (J(l" 
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21 .16. Serão considerados como não apresentadas as declarações, não assinadas pelo 
representante legal das empresas ou seu procurador, considerando-se, diante da ausência 
de assinatura, desclassificada a proposta ou inabilitada a empresa, conforme a fase em 
que a declaração deva ser apresentada. 
21 . 17. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
edital será o da Comarca de Farias Brito, Estado do Ceará. 

22. DOS ANEXOS 
22.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte: 
ANEXO 1 - TerfT1o de Referência (Orçamento Básico) 
ANEXO li - Proposta de Preços 
ANEXO Ili - Modelo de Declaração Flf31ativa ao Trabalho de Empregado Menor 
ANEXO IV - Modelo de Declaração dé3ndp ciência de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação 
ANEXDV ~Minuta do Contrato 

Farias Bríto/CE, 20 cif3jarieir9 de 2022. 

Tiago de Araújo Leite 
Pregof3iro Oficial 
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ANEXO 1 

Pregão Eletrônico<n.º>2Cl22 .01.20.1 
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ANEXO! 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de serviços funerários a serem prestados junto às famílias em estado de 
vulnerabilidade social do Município de Farias Brito/CE, por intermédio do Fundo Municipal de 
Assistência Social. 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1. DA CONTAATAÇÃO 
2.1.1. A contratação de serviços funerários se justifica devido à nec~ssidade do interesse público 
em oferecer ~uxílio funeral a. populê)ção9ue se encontra em situação de vulnerabili~ade social no 
Município de Farias Brito/CE. A Constitµição Federal consagra .. no artigo 1 º, III, . çomo princípio 
universal, a dignidade da pessoa. hurnan~,. resultando na obrigação do Estado em garantir um 
pat9mar mínimo.· .. de recursos1 capa~ de<proyer--thes·.·ª .sub~istência, visto isso, ()forneci01ento de 
uma···mortuária (caixão), bem como>o$··.serviçosde conservação{eventualmente necess~rio) e de 
transt.ado até .o local de sepultamento. 

2~2~ DA DISTÂNCIA MÁXIMA 
2.2.L A exigência referente à futura. contratada/possuir instalações (sala de. prepara9ã9 e 
orílamentação de .. corpos) no raio máximo de·.70 km ... (setenta quilômetros) da sede do Munidpi()<cle 
Farias Brito/ÇE, se faz necessária pelo fato de que o tempo mínimo para a prep~raçãp de um 
corpo com ''causamqrtis"naturalvaria de 60 .•.. a 90.minutos, dependendod~Jatores intrínsecos e 
extrínsecos que acometeramocorpp,·oy ..• ~eja: aonde,co.nio .. e 9p9ndqaconte.cf:l~ o óbito. Estase. 
outréls ..... variáveis existentes determinam .o tempo>.·.de pr~p~rçiç.ãp; que. pod~(Se <estender a .. 
aproximadamente 4 (quatro) horas para o completo processo• de.pre.s~wação cqrporal, sendo· que 
ultrapassandoe~~etempo pode se chegar ao ponto de prejudicar o velório e ()funeraL 
2.2.2 .• Arestriçãopré} citada não fere. aosprincípiosexpostos na Lei FederaLn. 8.666/93, já.que o 
inc. t, do§ 1 º, do art. 30 do diplQrJ1.ª em exame, apresenta que não são admitidasrestriçõ~s que 
sejam irrelevante~ ou iíl1Pêrtinentes para o objeto contratado, observa-se a r~levânci~>e 
pertinência de tal · condição, ~onsiderando a área • geográfica. }e(llos um leque consiçlerável de 
licitantes aptos a prestarem·· os referidos serviços junto ao Município.de Farias Brito/CE. 

2.3.DOLOTE ÚNICO 
2.3 .. l.••.-<•É .. imprescindíve1· .•• ql1e·••ºs .. s~rviços .. · •. sejarn•.•p•restados ... ··•por•····uma•···.·•upic.a ....... enipr~sa,····tendo.··.ern·••yista 
que são serviços complementares um ao ?utro, ... Por exemplo, ·~> erripr~sa que forq~ce/uma 
determinada urna deverá ser a mesma que realizará o embalsam~nt() do .esquife e o translado 
municipal, assim como o serviço relativo à emissão de documentos. Diante disso, seria inviável a 
divisão dos serviços supramencionados por questões de gestão dos mesmos, de técnica e de 
economia. Sendo assim, justifica-se a inviabilidade do parcelamento do objeto da licitação em tela, 
pelo fato de que seria impróprio dividir os serviços que envolvem a preparação e o translado de 
um único corpo entre diferentes funerárias, ou seja, é administrativamente e tecnicamente 
irrealizável para as empresas do segmento e até mesmo doloroso, para os familiares do indivíduvo 
falecido, um mesmo corpo percorrer por diferentes funerárias para que cada uma delas execute, 

~-
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separadamente, os diferentes serviços que envolvem um funeral, como o serviço de confecção de 
urna, o embalsamento do corpo, a emissão de documentos e o translado do corpo. Muito embora 
o parcelamento seja a regra, neste caso, a divisão do objeto em tela, além de ser inviável 
tecnicamente e administrativamente, caso fosse parcelado, originaria um gasto significativamente 
superior à administração, uma vez que cada licitante vencedor teria que incluir em seus preços os 
custos com transporte que teriam paratran~ferir o corpo o~ a uma ao termino de serviço que lhe 
couber. Posto isso, paramelhor consecução do interesse público, o objeto será mantido em um 
único lote, formado. por 4 (quatro) itens selecionados conforme a necessidade efetiva em cada 
caso, cujo segregação é inviável pelos fatos supramencionados e pelos itens serem harmônicos 
independentes entre si. 

3. DA EXECUCÃO DOS SERVICOS 
3.1. Os serviços serão realizados qe a~ôrdo com as ocorrenc1as de óbito de .moradores do 
Município de Farias Brito/CE, em que ~ f~Jl1ílianão tenha condiçõe$ de arcar por conta própria. 
3.2 .. As solicitações e autorizações s~rão realizadas p~lo setor.responsável do Fyndo · ~.unicipal de 
Assistência $ocial, que d~verão seratendidas no tempo máximo de 01 (urna) horéL após a 
notificação~ 
3.3. p atendimento deverá ocorrerem veículo apropriado •.. da empresa çontratada e este deverá 
encontrar-se devidamente limpo, abastecido e<em condições de viagem, inclusive em sityação 
regular· perant~ó DETRAN. 
3.4. A empresa deverá informar o númerodetelefóne, com plantão de 24 (vinte e quatro)hqras, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados, que. ficará·• à disposição do Fundo Municipal de 
Assistência Social, parafinsdechamada de atendimento. 

~~~6r~t~a~::o~~ ~~~~~~tfu~~&iços será considerado. do .. local rdeoc5rPo se\éncon~ar, para. o 

3.6. Ficará a cargo da funerária contratada todo o procedimento,99cµrn'rfl.ta~ão1b~m como a 
liberação do ór~~o e. a representação junto aos·órgãoscompetentespara<.otra.nsporte. 
3. 7. Dispor de todos os equipamentos necessários.a execução dos serviços e µtUizar .profissionais 
habilitados e qualificados. 

4 •..• DA·ESPECIFICAÇÃO<DOSSER\fICOS•E ORCAf-1ENTOB~SI~O 
4.1. Con.forme exigência. legal, o tv1unidpio d«= .•. Farias Brito.rªaUzou pesquisas de prt:ços 9e 
me.reado e •.. estimativa de custos junto a.empresas atuantes no raíllodo objeto licita(jo, utilizando
se como base legal a Instrução Norrnativan. o 731 9: 05 de Agosto<de<?020. 
4-.-~ •. Foi ljtilizada. corno 111~tod9logiapara ...• obtenção do•.·· preço estimado para a futura contrat<:ição o 
menor.dos valores ~btidos nas pesqyisas de preços, conforme Art .. 6º .... ?ª supracit~cjª.··instrução, 
sendo assim, o valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 101 .. 500,00 (cento e um 
mil e quinhentos reais), conforme planilha abaixo: 

Item 

1 

Serviços funerários destinados as família em estado de 
vulnerabilidade social, por intermédio da Secretaria de Assistência 
Social do Município de Farias Brito/CE, abrangendo urna funerária Serviço lO L 200,00 12·000,00 
infantil abertura de cova, vestimentas, flores e translado de até 
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200 km (duzentos quilômetros) rodados ida e volta 
Serviços funerários destinados as família em estado de 
vulnerabilidade social, por intermédio da Secretaria de Assistência 

2 Social do Município de Farias Brito/CE, abrangendo urna funerária Serviço 30 2.000,00 60.000,00 
(adulto), abertura de cova, vestimentas, flores e translado de até 
200 km (duzentos Quilômetros) rodados ida e volta 

3 Serviços de tanatopraxia (preparação pós morte, conservação Serviço 20 700,00 14.000,00 cadavérica) .. · · .. · ..... ···. .··· 
4 Translado terrestre de· cadáver oor km rodado KM ··sooo 3,10 15.500,00 

.·. Total: 101.500,00 1 

S. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1. O futuro contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, 
podendo serprorrogado, convindoà~pa,~es contratantes, nos termos do Art. 57, da Lei Federal 
n.0 8.666/93,<e suas alteraçõesposteriote$. 

6 •.. ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1.As ?espesas do fútqroi Contrato correrão .... · pór tonta de recursos .. oriundos dq F['JAS, 
Cofinanciamento Estadual de Benefícios Eventuais e Tesouro Municipal, previstos na(s) 
Dotação(ões) Orçamentária(s) discriminada(s) noEditahConvocatório. 

7. DO PAGAMENTO 
7.1~ O> pagamento será efetuado pela Administração em moeda corrente, conforme o valor 
apres~ntado na fatura . correspondente e c~rtificado pelo setor competente lirnita~do-se o 
desembolso máximo ern conforrllidap~. com. a disponibilidade de recursos financeiros .. do Tesouro 
Municipal, em prazo nãosuperi()ri~}O(trinta}dias; 
7 .2. O pagamento será efetuado através de Transferêriclª Bancária. 

8. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA 
8.1. As obrigaçõesdaC()í'JTRATANT~ são as discriminadas na Minuta Contratuatjparte int~granté 
dq Edital, independente ele suatranscrição. 

9.·DASOBRIGACÕES DA CONTRjlTANTE 
9.1. As obrigações do(aJ CONTRATADO(A) são as discriminadas na Minuta Contratual, parte 
ifltegrante do Edital, independente de suatranscrição. 

Farias Brito/CE, l8dejaneiro de 2022 . 

.......................... ~ .................... .. 
Antônia da Penha Sena Pierre 

Secretária Municipal de Assistência Social 

30 
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ANEXO li 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará. 

·,;< 31 

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 
2022.01.20.1. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços 
especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação: 

Objeto: Contratação de serviços funerários a serem prestados J~nto às famílias 
em estado de vulnerabilidade social do Município de Farias Brito/CE. por intermédio do 
Fundo Municipal de AssistênciaSodal; .cpnforme especificações apresentadas f:3baixo. 

Serviços funerários destinados. as família .ern estado 
de vulnerabilidade social, por .... intermédio da 
Secretaria .de Assistência Social do Municípip de 
Farias.Brito/CE, abrangendo urna funerária (infan~I), Serviço 1 O 
abertura de cova, vestimentas, flore~ e translacl<J de 
até 200 km (dL1zéntos qutlômetros) rodados. ida e 
volta 
Serviços funerários destinados as família em estado 
de vulnerabilidade···.··• }30cia.l, < por intermédio ... ·da 
Secretaria de · Assistência E)o9ial do Jyiunicípio .·de 
Faria~ Brito/CE, abrangendo urnª. funerária [adulto), 
abertura de cova, vestimentas, flores e transladode 
até 200 km (duzentos quilômetros) rodados ida .·.e 
volta 

Propóoente: ··<··· ..•. , 
Endereço: ......... . 
CNPJ: ....... ; ... ; .. 
Data da Abertura: .......................................... . 
Horário de Abertura: ..................................... . 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Data: ..................................................... . 

Assinatura do Proponente 



GOVERNO MUNJCIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Fariás Brno para Urdas 

ANEXO Ili 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

32 

(NOMINA E QUALIFICAD ~ORN~CEDO~J, DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente .para fins de prova em processo fícitatório.t. Pregão Eletrônico n. 0 

2022.01 .20.1 , junto ao Município de Farias Brito/CE, que não possüL 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 inpiso XXXlll, do Art. 7º da 
Constituição>Federal. 

Pelo que, pqr ser $ éxpreá?ão da verdade, firma a presente, s9b as penas 
da Lei. 

Cidade/E!:)tado, ...... ~ ........ . 

····························--·········• .. •:.•····--·: .. ,_ ... -.. 11.1·•············· .............. . 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

[NOMINA E QUALIFl.~Ap F(]Rl\JE~E[)(J~t DECLARA, para os devidos fins de 
direito) especialmente para fins de prova em processo fícitatório, pregão Eletrônico n. 0 

2022.01.20.1, juntb ao Município de Farias Brito/CE, que cumpre integralmente os 
requisitos para süa habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei n. º 
1O.520 de 17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de 
descumprim~nto. 

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

. ................................................... _ .. -.-.................................. ········· 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de prestação de serviços firmado entre o 
Município de Farias Brito, através do[a) 

e a empresa 

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07 .595.572/0001-00, através do(a) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••• J neste ato representada pelo( a) ... ~ ................................... , 
o(a) Sr[a) .... ; ............................ q··~··, inscrito(a) no CPF nº . . .................................. , 
apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. , .................... , estabelecida na 
................... . .........•.... ~ ................. ; •................... .;;; ....• :.; ..... , inscrita /no CNPJ/MF 
sob o n. º neste ato representada por 
...................... ......................... ipscrito . no.... C~F·· .... ·· .. ···.•>nº 
•••• : ••• º .......................... •.;,<apenas dehomihada. dé CONTRATADA, resolvem fir111ar<o 
pres1:3n~e Contrato, tendo em vista o resul~ado da Licitação . na modalidade f>r~gão 
Eletrôniconº 2022.01<.20 .•. 1, tudo de acordo qorr1.asnormas gerais da Lei nº 8.888/~3, 
e suas alterações posteriores, bem como com c:tLei nº 10.520/02 - Lei que Regulamenta 
o Pregão, na forma das cláusulas e condiçõesseguintes. 

CLÃUSULAPRIMBRA~•IJDFUNDAMENTCl LEGAL 
1 ... 1 .. Proc1:3sso de LiCitaÇãopa niodalid~c:fe ~regão~letrô9icó.qº ~9g2.Q1.gp.1, de acord9 
com as normas gerais da Lei nº 8.886,/93, e suasalteraçôespo~teriqr~s,~bem comocom 
a Lei nº 10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente f'1omoJogado pelofal 
SrfaJ. . ................ 1 •••••••••••.••••.•••••.•••••••••••••••••••• 

CLAUSULA SEGUNDA ~ooo8JETD 
2.1 . O presente Instrumento tern como objeto a<contratE1ção de serviços funerárióS a 
serem prestados junt.o às familia~ em estado de vulnerabilitjade. social do Mupicípio de 
Farias. Brito/CE, por intermédipdoFyndo Municipal .•...• de As!§istência Social,···.·conforme 
esp~pificações constantes no Anexo 1 do EcHt.aJ .Convocatório, nos quais a Contreteda 
sagrou-sevencf!dora, .. conforme! discriminado no quadro abai.xo: 
···•:•·-··········· .• • • • .... • • ••• -.· ... ··-·· .- .• •:11.·•·· .•• 1 .• • ... ;, • -•••••••• 1: ••• 

CLAUSULA TERCEIRA .... DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços na forma de execução indireta. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO. DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO. DO 
REAJUSTAMENTO E DO REEQUILfBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
4.1 . O objeto contratual tem o valor total de R$ ......................... . 
4.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 [trinta) dias, contados a 
partir da data final do período de adimplemento da prestação dos serviços. objeto ~ 
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presente Contrato, mediante apresentação dos documentos hábeis de cobrança junto à 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
4.3. A Prefeitura Municipal se reserva no direito de cancelar o presente Pregãp, no todo 
ou em parte, de acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim 
como reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% sem que caiba ao Contratado o 
direito de reclamação ou indenização. 
4.4. Poderá ser restabelecida a relação que J3S Pe1rt8S pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado·· e à retribuição da Administração para a justa remuneração dos 
serviços, 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 maip\.. caso fortuito ou fato do príncipe. configurando álea 
econômica extraordinária ~ extracontratual, nos termos do art. 65, Inciso li, alínea "d" da 
Lei 8.666/93, devendo serforrnaUzado através de ato administrativo. 

CLÁUSULA.QUINTA - DOPAJ\ZDDEvlGÊNf]IA CONTRATl.JAL 
5 .1 .. <º presente contr(3tp terá yig~ncia at~ 31/12/2022,. a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, convindo às partes contratantes, nos termos dp Art. 
5];.daLeíFederal n.º 8.666/93, e suas alteraçõesposteríores. 

CLÁUSULA SEXTA - OR1GEMDOS RECURSOS 
6.1. As despesas do futuro Contrato correrão.por conta de recursos oriundos do. FNAf3, 
Gofinanciamento Estadual. de Benefícios Eventuais< e Tesouro Municipal,, previstos na 
seguinte DotaçãoOrçamentária: 

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

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕESDACONTAATANTE 
7•.1 •. A.Gontrat~pte ..... ºb.riga-se a: 
7~ 1 •. 1. Exigir da Contratada.o fi~I cumprimento do Edital e seus anexos. bem como zelo na 
prestação dos serviços e () cu111pçimento. dos prazos. 
7.1.2 .. Colocar àdispe?i9ão dacontratada tudo o quejor necessário para a ... perfeita 
execução dos serviços .. solicitados. 

~~b~~ã~d~~:c:;~i~~~pre que ~r sdlicitadd/P0'ª contr$3da, informações pertinentes à 

7 .1 ~4. j=fetua.ro pagan)f3nto na forma·. convencionatja• neste Jhstrumento . co9fratuaL 
7.t.5 .. ~companhar e .Jiscalizar .. a execução do ... Contrato1 através de· urn Servidor. ou 
Comissão· espeçialmente desigqada. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 . A Contratada obriga-se a: 
8.1 .1 . Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.1 .2. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente. 
8.1.3. Assegurar a contratante o direito de fiscalizar. sustar e/ou recusar os serviços qu~ 
não estejam de acordo com as condições estabelecidas no Edital, ficando certo que, em p 
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nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste 
Contrato. 
8.1.4. Responder por todos os ônus referente aos serviços ora contratados, desde os 
salários do pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham incidir sobre o presente contrato. 
8.1.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de 
propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante a realização dosserviços. 
8.1.6. Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes ao vefçulo de transporte 
funerário, tais como: multas de trânsito, seguros, impostos, estacionamento, consumo de 
combustíveis elubrificantes, higienização, taxas e emolumentos entre outraáque se fizerem 
necessárias ao fiel cumprimentp d(3s obrigações. 
8.1. 7. Apresentar no ato do atendiment°:, veículos asseados e em perfeitas )condições de 
uso para. realização do tras!acjo requisitado, informandcJ ao responsável >pela unidade 
requisitante, qualquer def~itoique irnpo!5sibilite o tráfegp.do mesmo. 
Rl.8. · .. Substituir qualquer>empregado que não rnareça a. confiança da contratarite ... ou que 
conduza o veículo de. modo inconv8:nie~~ ou inc°:IT1P~tível çorn o exercício das funçõe?. que 
lhe forematribuídas tantono aspeqtotécnico quanto disciplinar. 
8.1.9. A contratada deverá ter seu quadro<deft.mcíonáríos devidamente treinad°:s)corn 
conheeimento!5 básicos dos serviços a sererrr L1tilizados . pela· Contrata~a e condut(3S 
rtgorqsas de .higiene e a cargo de outros serviços a serem prestados durante todo. o 
proçesso de sua execução. 
a~ 1.10. Manter .. todo.s seus . funcionários. devidamente uniformizados adequados a sua 
função.·ª .com•···.·equipacnentos<dt.PCºteçãq.·individual e controle. cjE3 qu9Hdade, segundo 

d. eter. m.i.·n• .. ª .. ·.·•.ª medicina e segur.ança do·t···.·.r ... ·.ª. b. ª. lh·.··.··· .. º ... ··.·.•···.n·ã···.·· .. ·····.·.º .. ·· .• ··.·.·.· .. ···.•. s.···.e .... ···.· ..... ·•• .... t······.·· ...... º.·.·.· •... • .. · .. • •. •.1 ..• •.e ... • •. ··· .. ·.· ..•. r •. · .. •.·•.ª .. ··.··.· •. · .. ·.·.º .. ·.•.· .•.. · .. •.d.·· ... ·· .. ·.·.·· .. º.•.•· .•• •• •.. • •. · .. ···u······•.n.··.•·.• .... •.i.······f··· .. •• .. º ... r ... •.·.··.·m··•·· ... · .. ·.···.• ... • •. e ...•..• · .• ·•· .. •.·.s .•••..... •.·.···· in···.·.·.·.c····· om .. p· .·'e.tos, sujos ou de mau aspecto. 
8.1.11. Estar disponível em período integral, inclusive aos sábado~,.dof'rlingose feriados, 
para a prestação de serviço a serem utilizados conforme for solicitadqpela CONTRATANTE; . 

. CLÁUSULA NONj.\.·.-.··DAS••••PROIBIÇÕES 
9.1. (vedado a CONT~ATAO,l\ ~i.isubcontrataçãodq~<serviços, parcial ou total, SE3111 a 
prévia e.expressa anuênci(3 E:Lautorização·da CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA - DO INAOtMPLEMENID 
10.1./0·.Jnadimplen1ento das··obrigações prevísta~no.pres~qteContrato~ ou aocorrência 
de/quaisqu.er das situações de~critas no,l\rt .. }B,· da. Lei ~.E)6(3/93, .•• ~·<suas demais 
alterações, será comunic.ado pela parte prejudicada à outra; . t11ediante notificação por 
escrito, entregue diretamente ou por via postal, com aviso derecebimento, a fim de que 
seja providenciada a regularização no prazo de 05 (cinco] dias úteis. 
10.2. A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do 
Contrato, sem prejuízo de outras sanções, bem como no caso de não pagamento, a 
suspensão da prestação dos serviços pela CONTRATADA até a sua normalização. 
10.3. A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquan~. o · 
durar o vínculo contratual. estará sujeita às seguintes sanções: , 
10.3.1 . advertência; 
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10.3.2. suspensão temporária do direito de participar de licitação; 
10.3.3. impedimento de contratar com a Administração; 
10.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1. A CONTRATADA pagará à CONTRATANTE a título de multa pelo não cumprimento do 
estabelecido no presente Contrato,. pcorrendo as seguintes situações: 
11.2. Atraso injustificado na execução dos serviços, causandó, consequentemente atraso 
nos prazos, multa.correspondente a 3% (três por cento), calculada sobre o montante total 
da contratação. 
11.3. lnexecução total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa 
correspondente a 10%(dez por c.ento), calculada sobre o montante total da contratação. 
11 .3.1 . Caso ocorra qualquerlJITla das §Ítuações descritas no subitem anterior, a 
CONTRATANTE fica desobr:igada~opagarnento da(s] parcela(s) restante(s), 
independentemente da multa pelé3CDNT8ATADA. 

CLÁUSULA ·DÉCIMA SEGUNDA-. DAS SANÇ(ít=S ADMINISTRATI\IAS 
11.1 .. A suspensão de participar em licitação e. contratar com a AdministraÇão/Pybfica, 
além d~s penalidades civis, penais e criminais; poderá ser também aplicada àqueles que: 
a) ~retardarem a execuçãodo Pregão; 
bl - manifestarem grave ofensa à autoridade condütora da sessão e/ ou equipe de apoió no 
usode suas atribuições; 
cf-den1onstrarem. não possuir idoneidade para~ontratar com a Administraç~o; 

d ..... l- .ª.· ... ··.·p.·r··· ese·.· .. ··n .... · tarem deplaração···.• .º.·· ... ·u····· .. •····.·· .. ·.q····.·.U··· .• ·.ª.···.•.l.·.··q.··.•·.• ... ·.• .. u.·.·.···. er···d······.º.· .. · .. ··c.· .. · u. m .. · .... e··. n .. ·t. º· ... ··.·.··f·ª ... ' .... s···.·.·.··.º ..... •.·.·.····· .... •.·.f··.r·• ... ·.·•.·.ª.• .. ·.•.• .. ·.·· .. ·.u·· .. ··········.d·····.··.··.·.···.ª .. ·•.• ... ••.·.d···.·.·.· .. ••.·.·.º.·• .. •.·.•.·.··.··. ou cometerem fràuqe fiscal.; 
e) - aliciar demais concorrentes ou formar. conluio•enme lnteressadot:>. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
12.1 . O nã.o cu111prirhento das .. dísp?sições .·.especificadas neste ·• Gbntrato impliqará 
automaticamente·· ... ernguebra de Contrato,···. ens.ejando. rescisão administr~tiva prevista no 
art. 77 da Lei Federal. ~.66E)/93J reconhecidos desdt3ijá ?s. Direitos. da Adrpinistração, 
com rt31ação às norm.as >contratuais e as previstas em Lei 01,1 Regulamento dispostas no 
presente lnstru m ento. 
12 .. 2 .. o presente contrato é ··rescindível ainda,. lnc:fep13ndentemente de qualqueriintérpelação 
judicial•.·••c:>u····Extrajuçf içial ••.• nos casos de: 
12 ·?~1·.~.·0mis7ão .. qe pagam~nto.·pela ··coNTRATANTE; 
12.2.2.·lnadimplênciad~qualquerde suas cláusulas por qualquerL101a dés partes; 
12.2.3. 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; 
12.2.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte 
que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação 
por escrito com a antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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13.1 . Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão 
efetuadas mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
14.1. Este Contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- OOS ANEXOS 
15.1. Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento 
licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências 
trocadas entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DClFOAO 
16.1. O Foro competente pqra dirimir quaisquer dúvidas priyndas do presente Contrato é o 
da Comarca de. Farias Brito/CE. 

Oedararnas partes qüe.este Co11trato corresponde à mapifes.tação final, ca111pleta e 
exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando· o mesmo em 02 (duas) vias de iguf31 
teor e Jorrna, na presença das testemunhas abaixo, .para que surta seus jurídicos e legais 
efeítos. 

Farias Brito/CE, .. ; ................ ~.~•~ ............. ~ ........... . 

• -•• , ............... -••••.•••.••.•.•••••. 11••············:•:•-•.•--•-.•··:•···•··•····.11:· 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
1) 




