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EDITAL CONVOCATÓRIO 
Tomada de Preços N.0 2022.01.31.1 

A Ordenadora de Despesas do Fundo Geral do Município de Farias Brito/CE, torna público, para 
conhecimento dos interessados que às 9h do dia 17 de fevereiro de 2022, na sala de 
reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, com sede na Rua José 
Alves Pimentel, n. 0 87, Centro, Fariªs J3rit()/C~, :~íll s~ssão pública, dará inicio aos 
procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de 
habilitação e as propostas de preços referentes à licitação na modalidade TólJlada de Preços, do 
tipo empreitada por menor preço global, sendo o setor interessado o(a) Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a 
Lei n.0 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores. 

Compõem-se este Edital das partesAe B,.como a seguir apresentadas: 
PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação. 
Em que são estabelecidos os requisitos •·e as condiÇões para competição, julgamento e 
formalização do contrato. 
PARTE B - ANEXOS 
ANEXO I - Planilhas Orçamentárias e Projetos 
ANEXO II - Minuta do Contrato 

DEFINIÇÕES: 
Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem 
neste documento de licitação, ou em quaisquer de seus anexos, eles .. terão o signifü::ado 
determinado a seguir: 

A) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Farias Brito, atravésJJo(a)Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. 
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta pfópÇ§tçt.para o objétivo 
desta. licitação. 
C) CONTRATADA -- Empresa vencedora desta liê:itação em favor da qual Jor adjudicado o 
Contrato. 
D)CPL -- Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal· de Farias Brito. 

CAPITULO I - DO OBJETIVO 
1.1 Contratação de serviços de engenhariapara a execução das .obras de pavimentação em 
pedra tosca sem rejuntamento nos Distritos de Nova Betânia e Cariutaba, no Município de 
Farias Brito/CE, nos termos do Termo de Ajuste n. 0 010/CIDADES/2021, celebrado com o 
Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, conforme projetos e orçamentos 
apresentados junto a este Edital Convocatório. 

CAPITULO II - DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 Somente poderão participar desta licitação, as empresas inscritas no Cadastro de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Farias Brito, ou que atendam todas as condições de 
cadastramento da Prefeitura, de acordo com o Art. 22, parágrafo 2º da Lei n. 0 8.666/93, e suas 
alterações posteriores. 
































