
1 ª Parte: PREÂMBULO 

EDITAL CONVOCA TÓRIO 
Pregão Eletrônico n. º 2022.03.23.1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel, n. º 87, 
Centro, Farias Brito - Ceará, por interm§piq qg(~J PreQ,oeiro(a) e Membros da equipe de 
apoio designados pela. Portari'B n.º 03010222/2022, tdrnapúbliçq, 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 20 de setembro de 2019, a Lei Federal n. º 1O.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, o que dE?termina a Lei 
complementar n.º 123/2006, 147/2014 e suas alterações .e demais exigências deste 
Edital. A presente licitação será no site https://bllcompras.com. 

2ª Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS 

1.0 DO OBJETO 
1 .1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e contratação de 
serviços de impressão de material visando. a implantação do Programa Pacto. pela 
Aprendizagem no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Convênio n.º 018/2022, 
celebrado com o Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Educação do Estpdo, 
conforme anexos, partes integrantes deste editaL 

2.0DO ACESSO AO EDITAL E.DO LOCALDE AEALIZACÃO. 
2. 1 . O edital está disponível gratuitamente nos sítios: 
www.fariasbrito;ce.gov.br. www.tce.ce~gov.br/lidt~coes e https://qllcornpras.com. 
2.2; O certame será realizado no endereço eletrônico: 
https: //bllcompras. com. 

3;0. DAS DATAS E HOAÁRlOSDOCERTAME 
3.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTODAS F?RDPOSTAS.: 28 qemarçode 2022, às 17h. 
3.2.DATA DE ABERTURADAS PROPOSTAS: OZde abril de 2022, às Bh. 
3. 3 ... lNfCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PIJ~ÇOS: 07 de abril de 2022, à~ .9h~ 
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas .asreferências de tempo utilizadas pelo sistema 
será observado o horário· de Brasflia/DF. 
3. 5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qüalquer 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 LICITACÃO 
4. 1 . A Prefeitura Municipal de Farias Brito está localizada na Rua José Alves Pimentel, n. 0 

87, Centro - Farias Brito/CE, CEP. 63.185-000, telefone: (88) 3544-1569. ~ .. ··. . · 

5.D DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS UJVif ' 



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 Fonte de Recuso 
3.3.90.30.00 Transferência de 

03 01 12.122.0002.2.025.0000 3.3.90.39.00 Convênio -
4.4.90.52.00 Estado/Educação 

6.0 DA PARTICIPACÃO,DOCREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃO 
6 .1 . Os interessados em participar 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 
sub item 2. 2. deste edital. 
6.1.2. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (bllcompras.com) 
poderá ser esclarecida através de umaempresa associada ou pelo telefone (41) 3097-
4600, ou ainda através da Bolsa de Licitações do Brasil, pelo e-mail: 
contato@bllcompras.org.br. 
6. 2. Poderão participar desta licitação< empresas sob a de~qminação de sociedades 
empresárias (sociedades em. nome >Coletivo. em comandita simples, em comandita por 
ações, anônima e limitada) e de sociedade§.simpjes, associações, fundações e sociedades 
cooperativas regularmente estabelecidas neste País. cadastrados ou não no Cadastro de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal qe Farias Brito, e que satisfaçam a todas as 
condições da legislação em vigor e deste edital. 
6. 3. A licitante que participar desta licitação com suas condições de habilitação vi11culâd9s 
ao documento Certificado de Registro qadastral, obriga-s~, após a enii?são do GRC, a 
declarar sob as penalidades• dc:ilei,. a§upf3ryeniência qe .. fptoi111p~qitiyotjE3 SUé3,habilitação. 
6.4. Poderá participar desta licitação tqdª e qµalqµf:1r pes9oajurídica idônea:cuja natureza 
seja compatível com o objeto licitado. 
6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados como microernpresÇ1$, empresas de 
pequeno porte e as cooperativas .. que se enquadrem nos termos do árt .. 34, da Lei Federal 
n.º 11.488/2007, comocritériódedesempate,pr'eferência de contrataÇão,o previpttjna 
Lei Complementar nº 123/2006, emseu CapítulnV-DO ACESSO AOS MERCADOS/[)AS 
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 LeT 9of!1plementar nº 123/2,006. 
6.7. A participação implica a aceitação integraLdostermos deste editaL 
6. 7 .1. É vedada a participação de pessoa física .. ejurídica nos segúintéscasos: 
6. 7 .2. Sob a forma de consórdó, qualquer que seja sua constituição; 
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; 
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6. 7. 6. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com ""/ 
a Administração; V 



6. 7. 7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes desta condição; 
6. 7. 8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de 
seu quadro técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública 
Municipal Direta ou Indireta; 
6.7.9. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país; 
6. 7 .1 O. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação. 

7.0. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS<OOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 
7 .1. Os licitantes deverão encaminhar /anexar, exclusivamente por melo 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 iniCíal, basta que a mesma seja 
cadastrada na plataforma, com a descrição do objeto ofertado e seus respectivos preços, 
até a data e o horário . estabelecitjps para abertur.a da.. sessão pública, não sendo 
necessário o envio da propostainicial coniqé3rquiyo digitali~9.gó em anexo. 
7 .1 . 1 .. Ao inserir a proposta no sistema, 9 .Hcitapte ··deverá. preencher a "Descrição 
Detalhada do Objeto Ofertado", devendo constar os dados necessários ao exame de 
adequabilidade da proposta com o objeto licitado .. 
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos doqurpentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, obtidas junto à Bolsa de Lici~ções 
do Brasil(https://bllcompras.com). 
7 .3. Os licitantes enquadrados como ME 9ü s~P de\ferão encaminhar a docurnenta,ção de 
habilitação, ainda que hpja alguma restriç~o de regularidade fiscal .OLLtrabalhista, nos 
termos do Art. 43, § 1°, eia LeiComplementarn~ º 123/2ÇJ.06. 
7.4;. No campo "Informações adicionai$", geverá constarné9E}ss~d~rn~l"lt~9~rgpinte: 
a) Indicação do lote e especificação do objeto licitado comtodos seqsiten9, de acordocom 
o disposto no ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, devendo ser indicada a 
marcae/ou fabricante do.produto; 
b)Preço global dó lote cotado em algarismps; 
c) Prazo de validade da proposta, que nãopoderá.ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
7.5. O licitante deverá informar a condtção de microempre§a(ME) ou empresa de .pequeno 
porte (EPP) que faz jus ao tratamento diferenciado da LeLComplementar nº 123, qe 2006, 
ou cooperativa de que trata o artigo 34 da) Lei n;º 11.488, de 2007, no ato do 
encaminhamento da proposta e da documentação .de habilitação, por intermédio de 
funcionalidade··dif:)ponível·no sistema. eletrôniqcld.bsitehttps://bllcompras•.com. 
7 .6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operaÇões ílo sistemc.r elétrôníco . clurante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsávefpelo 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 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 
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negociação e julgamento das propostas. ~ 
7.8. Será vedada a identificação do licitante. ~ ~ 



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 responsabilid9d~. do licitante; r1ãO lhe ássistindcl· o clirgito de pleitear qualquer 
alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7 .13. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, 
exclusivamente por meio do Sistema BLL [Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil), no sítio 
eletrônico https://bllcompras.com, até a data e horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente, e> 9ssim sucessivamente, observada a ordem de 
classificação. 

8.0. DA ABERTURA E JULGAMENTODAS>PROPOSTAS 
8. 1·. Abertas as propostas, o(aF pragoeirófa} fçu··á as devidas ·verificações, avé3.liando a 
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorr~ •· él<l~uryia desclassifi9élçã.p, dever.~ ser 
fundamentada e registrada no sistema, corn (3cqmp9T1hamento em tempo r(3al por todos os 
participantes. 
8.2. Os preços deverão ser expressos em reais .• com até 2 (duas) casas dedimaisérn<.s.e.us 
valores globais e unitários, inclusive em propost(3s de adequação, quando for o caso. 
8.3. O sistema ordenará aljtomaticamenteras propostas classificadasp(3.lp(í3) pregoeiro(a)e 
somente estas participarão da etapa de. lançés. 
8.4. Na elaboração da ··proposta, o preço <Jotacjo podéráultrapas8:ar o limite máximp 
discriminado no Anexo 1 - TERMO DE REFERÊNCIA presente nos autos do prpcesso em 
epígrafe; entretanto, na fase de lances, o lanpe. fi~al deverá atingir pr~ço igq~l ou inferior ao 
limite máximo constante·. no Termo de Referênpia, caso o lote cotado E;E}ja composto. de 
itensj o preço unitário do item deverá ser igual ou inferior àquele limite. Gaso não. ~eja 
realizada a fase de lances, o licitante que dotou na proposta escrita o menor preço deverá 
reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido no Tecmo de Referência. 
8.5. Serãodesclassificadas as propostas que: 
8. 5.1 - Forem elaboradas em desacordo corri os termos deste Edital e de seus ane?<os; que 
forem omissas, vagas ou que apresentaremjrr~gularidades ins9páveis ou defeito? cé3pazes 
de ·dificultar ·º····julgarnentp; que seopofJhªrn ~ güalqueç.di~positiyo 0 lf:?~ªI yigt3rit:1 mprfT1e.nte 
no ···que tange aos> aspecto::; .· tributác.io~; oy< que corte.Qb~ Pf~çps >exç~.§.§ivos 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. 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 item . deverá ser também igual ou inferior. àquele limite. Caso não seja 
realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo 
a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de Referêqcia. 
9.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último 
lance registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance ·já ofertado por 
outro licitante. 
9.2.3. Em caso de dois ou mais lancesde igual valor, prevalece aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
9.3. Durante a sessão pública de disputa; bs licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor; dos lances ao( a) 
pregoeiro(a) nem aos demais participantes. 
9.4. No caso de desconexão entre o[a) pregqeirp(a) e o sistema no decorrer dê etapa 
competitiva, o sistema poderá permanecer acesg;ívet à recepção dos lances, retorru=mdo 
o(a)pregoeiro(a), quando possível, sem pr~jIJ.í?Qá.gC>s é3tos realizados. 
9.4.t .. Quando. a desconexão .. do sistemt:(/~l~~rônico para o Pregoeiro persistir por l.Jl"ll 
tempo superior· a 1 O (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos Pé3cticipantes, nosítío 
eletrônico utilizado para a. divulgação. 
9.4.2. Caberá ao licitante aresponsC)biHdade .por qualquer ônus.d~cgrr~nt~ da perda de 
negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens ernitidas pelo sistema ou da 
desconexão da parte do próprio licitante. 
9.5. O modo de disputa adotado para este certame será o 11Aberto e Fechado", nos termos 
do Art. 31, inciso li c/c Art. 33, do OecretoFederal n.º 10.024/2019, observado os 
seguintes termos: 
9.5.1. A etapa inicial de envio de lances desta sessão pública terá duração de 15Jqüinze) 
minutos; 
9.5.2. Encerrado o prazo previsto no. item acima, .. o sistema encaminhará o :aviso de 
fechamento iminente dos lances ei transcorridq o·· período de até 1 O [dez) .minutos, 
aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamenteencerrada. 
9.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente detewminado, conforme item. acima (até 1 O 
minutos), o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e 
os autores das ofertas com valores até 100/o (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) minutos, 
que será sigiloso até o encerramento deste prazo. ~ 



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 nacetapa de lance fechado que 
atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliadópela Equipe de Apoio, 
mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos m:Jtipulados no item 
9.5.6. 
9.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de ·apliqpr-se o disppsto pos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementar n. º 123/2006, regularnenté1da pelo Df;!creto n.º 8538/2015. 
9 .7. Nessas condições, as propost9S df3i'>nJicrn:erppresas e empres~~ pe peq1Jeno. P?rte 
que seencontrarer:ii.coni p~eço de .até~~{qipçp por cento) acima da· m~lhor prop?~~a ou 
melhor lance serão consideradas empatadas. qp[fl §1 primeira colocaqa, no caso deE)ta não 
estar enquadrada como ME ou EPP. . .. 
9.8~ A melhor classificada .nos termos doiterrt$nrerior terá .o direito de encamin~é:J%yn1a 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira col?9é3l1§1, 
no prazo de até 5 (cinco) minutos controladospelo sistema, contados após acomunicaçÊ]p 
automática para tanto. 
9. 9. Caso a microempresa ou empresa de pequenp .. port;e mel~or pla§sifiq~da .•. desista óu 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocad~s as .delTJ(3is lipitanres (ME ou 
EPP) que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinpo por Cef1tpJ, na< ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo dir€;!itp; no prazo estabeleçiqo no i~$rn .anterior. 
9. 10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas íllic;Foempresas ou 
empresas de pequeno porte .que se encpntrem nos intervalos estabelecidos nos itens 
anteriores, será realizado sorteio entre .elas para que se identifique aqu.ela que .primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
9. 11. A ordem de apresentação das proppstas pelos licitantes é utilizada como um dos 
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais 
(não seguidas de lances), ou entre lances finéli5 daJase.Jechada do modo de disputa.aberto 
e fechado. 
9. 12. o sistema inforrnaráa proposta de menor preço ao encerrar a fase de dispqta. 

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 no Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 
demais licitantes. ~ 
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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, documentação .complementar; âêverido a proposta eptar adequada ao último 
lance ofertado após a negociação referida no item 10.1 deste edital. 
10.4.1. O não cumprimento da entrega da proposta final, dentro do prazo acima 
estabelecido (duas horas), acarretará desclassificação, sendo convôcado 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 meio do SistemaBLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil), no sítio 
eletrônico https: //bllcompras.com, at~ J:l data e horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, acarretará···· na incihilitêÇão/qesclC1s$ificaç@o do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente., e assim sucessivamente, observada a ordem de 
classificação. 

11.0DA PROPOSTA DE PREGOS FINAL íPROPOSTACONSOLIDADAJ 
11.1.· A proposta final deverá ser aprepf3rltaqi3.• •. ern via única original, com os ·.Pr@ços 
ajustados ao. menor lance, nos termos. do Anexo li - Prop.osta de preços deste edital, com 
todas as folhas rubricadas, devendo a última folha vir assinada pelo representante .legal do 
li.citante citado na. documentação de hcibilitaÇão, em linguagem clare ... e concisa, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificações técnicas, quantit9tivos, devendo 
ser indicada a marca e/ou· fabricante do ·prodütde demais informaçõeár§Jatiyas ao bem 
ofertado. 
11. 1 ~ 1 . A apresentação da proposta em. desaçordo cofn 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 datada sua 
emissão. 
11 .3. O licitante não poderá cotar proposta com tjüantitativo de jteni/lote inf~rior ao 
determinado no edital. 
11 .4. Na cotação do preço unitário, não serágdmitidoofraqionamento do centavo. 
11 . 5. Nos preços propostos já estarão jncluídé}s as deppesas r@f13rentes a frete, tribptos e 
demais ônus.atinentes.à entrega doobjeto; 
11 . 6 .. No caso ·da licitante ser cooperativ~ que.@xébutará.fent,eegarál o objeto ~a. licitação 
através de empregados, ·a mesma gozará ·· dos privilégios <fiscais 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 HABILITAÇÃO 
12.1. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE 
FORMA: ~ 
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF; o/ ' 



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) - CND; 
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Pébitos Trabalhistàs, êmitidà pelo Tri.bun.a! Superior do Trabalho -
TST; 
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente r'E!gistrado na Junta 
Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comercíàis, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição. de seus administradores; 
k) Registro comercial, . no caso de empresa individual, devidárnente registr9do na Junta 
Comercial da sede do Licitante; 
1) Inscrição do ato constitutivo, no caso 9.!3 sociedades. civi9, acompanhad9s de prova de 
diretoria em. exercício; 
m). Decreto de autorização,. em se trat.ê3nçlo .9!3 empr1:3sc:i· oLÍ soci~d.ade estrangei.ra em 
funcionamento no País, e ato de registro ou :al]torização para funcionamento expegido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim· o. yxigir; 
n) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo.· distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
o) Comprovação de aptidão para desE}mpenho de atividade pertinente e compatível erii 
características, quantidades e prazos como objeto da licitação, sendo esta feita mediante. 
a apresentação de atestado(s) fornecidQ(sl por pessoa(s) jurídica(sJ ciet.dineito público ou 
privado; 
o.1] No caso de atestado emitido por pe9soa jurfdicadE3 direito .Privadq, E}S~edeverá ser 
apresentado com firma devidamente reconbeciçlaem·cartório competente puacompanhado 
de documento de identidade do signatário pa.ra cbofrontaçãó dà as§inE)túra; 
p) Declaração.· emitida pela .. licitante de que não ·.possui em seu qpac]ro de pe!:)soal, 
empregados· menores de lB (dezoito} anq,s em tra.balho noturno, perigoso ou insa1u9ree 
menores de 16[dezesseis) anos .em qualquer .. trabalgq, salvo na condiçêo de aprendiza 
partir de 14 (quatorze) anos; n(Js termos do< inciscf XXXlll. do Art. 7º da Coristituiç~o 
Federal; 
ql Deelaração emitida pela licitante' qando ciêncig dé que cumpré plenamente 0Sf.(;3quisitos 
de habilitação. 

12.2.0s Documentos.que não tiverem pr~zode •. vàlidade g~cle.ragp.no próprio ~ogumento, 
da mesma forma que não conste previsão em legislação> específica, deverão ter sido 
emitidos há, 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 sistema 
deverão ser inseridos no campo "OUTROS DOCUMENTOS". 

13.0 OUTRAS DISPOSICÕES 



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· do·arréitô; sem•·prejufzo.çla9 9anções cabíveis, sendo 
facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescente)~. por ordem de 
classificação. 

14.0 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
14.1 . Para julgamentb das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, 
observado o estabelecido nas condições definidas neste edital e o disposto no Termo de 
Referência que norteia a contratação, tor;p(3ndo-se corno parâmetro, para tanto, o menor 
preço coletado, na sequência, ou a m.édiéf de preços, sempre buscando alcançar a maior 
vantajosidade. 
14.1.1.Adisputa será realizada por lote, séndõ9s preçosregistradbáem ata. 
14. 1 . 2. A proposta final para o lote nã? pqc:terá conter item corn valor sUpf3~.ior ao 
estimado pela Administração, sob pena d~ desgl9s9ificação, independentf3ment.e do yalor 
total do lote, devendo o licitante, readequar ovalar do lote aos valores constantes no mapa 
de preços. 
14.1 .3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite 
máximo constante gaqueleTermo de Refe~ência; Caso não seja realizf!pê F1. fas~ dêJao.ce$, 
o licitante que cotou na .proposta escritfl. o menoR preyo deyeráp13çlqfhlP a um VEJIOr igual ou 
inferior aolimite máximo do·referidoT13rmqd13 Refer~11cia. 
14; 1 .4. Se a proposta de menor preÇp >flªD. • fDr acej't§vel, CJlJ• f]ingf], êª· o licitante 
desatender às exigências habilitatôria$~ pfa] pregoeiro(âl e((ar]lirjárá é:l proposta 
sub::;equente, verificando sua compatibHidéade efá habilitação do partieipéln~~· .. na orcJf3rn de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apljração de uma proposta•qúe<atenda a .este 
edital. 
14.1. 5. O. licitanteremanes;cente quees~eja enquadrado n() p13rcentua! estabelecido. no C)rt. 
44, § 2º, da Lei Complementar n.º 123/2(.)06, no dia e hora designados pelo(a) 
pregoeiro( a). será COnVOCf1dO na ordem de> cla~sificação, no rrchat de mens9gern", para 
ofertar novo lance inferior ao melhor lance cegistRado, para, no prazo de 05 {cinco) 
minutos, utilizar~se do direito de· preferência, 

15. DA DESCLASSIFICACÃODE·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 CONVOCATÓRIO 



1 6 .1 . Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo li citatório deverão ser 
enviados ao(a) pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
das propostas, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br, informando o número deste pregão no sistema do 
bllcompras.com e o órgão interessado. 
16. 2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se 
pessoa jurídica e CPF para pessoa ffsicare dispônibilizar as ir1f9rmações para contato 
(endereço completo, telefone e e-mail). 
16.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a], por escrito, por meio de e-
mail àqueles que enviaram solicitações, no prazo de 2 (dois) dias úteis. · 
16.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propo9tas, qualquer 
pessoa poderá impugnar o presente edital, mediante petiÇão por escrito, por meio 
eletrônico, através da plataforma no site https://bllcompras.com, ou pelo e-mail 
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br. 
16.5. Acolhida a petição contra o ato cfonvocatórió, a decisão será comunicada aos 
interessados. 
1 6. 6. As respostas aos pedidos de impu!Jní3çÕ~ê e. esclarecimentos aderem a. esse·. Edital 
tal como se dele fizessem parte, vinculando afl,dministração e os licitantes. 
16. 7. Qualquer modificação no Edital ªxi.gª diyulg9ção pelo mesrrm i.nstrumento de. 
publicação em que se deu o texto original, reabriridn-se o prazo inicialmente estabelªcido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das<propostas. 
16.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal ª/ou 
subscritas por representante não habilitado legalmente, exceto se tr-,êtçir de matéria dé 
ordem pública. 
16. 9. A impugnação não possui efeito suspensivo e c9bªri3 <;id(à]Preg()(3iro[E}Jdªcidir sobre 
a mesma no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da dataqe reoebirnento depta. 
16.1 O. Acolhida a impugnação contra q eqital, será designada noyE) d(3tâ para J3 reêHzação 
do certame, exceto se aalteração não afetar a formulação das propostas. 

17 .. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
1.7 .1. Declarado o venC~dor, qualquer licitante·. poderá manifestar, de forma motivada; a 
intenção de interpor recurso, em campq prc)priq qd sister,na, quando lhe será qoncedido o 
prazo de 3 (três) dias para apresentaÇ~o dí3s razões por. ~scrito, por meio eletrônico, 
através . da plataforma . no site . https://bllcompras.cem, ou ... gelo ..• e~mail 
licitacao@>fariasbrito.ce.gov.br .... os ···.<dernai~ Hcitantes ficam det;de ... 1099 ·· cpnvidadpp a 
apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término 
do prazo do recorrente, sendo:..lhes assegUradovista imediata dos autos. 
17 .2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante 
não habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo 
proponente. 
17 .3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do disposto no item 17 .1 deste edital, importará na decadência 
desse direito e o(a) Pregoeiro(a) estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 

.. '2' "-.·.: ·~- 'i 

declarado vencedor. ~ 



17 .4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
17 .5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos 
licitantes, no endereço eletrônico constante no subitem 2.2, deste edital. 

18. DA ADJUDICACÃO E DA HOMOLOGACÃO 
1 8 .1 . A adjudicação dar-se-á pelo( a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de 
recursos. Caso contráçioi. é3 adjudicaçãbfiCârá âéârgoda autoriQé3Q.~.competente. 
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoí'idaçie competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao vencedor. 
18.3. No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular 
da origem desta licitação, decidido o recurso, este homologará o julgamento do(a) 
pregoeiro( a) e adjudicará o objeto aovencedor. 
18.4. O titular da origem desta Jipitaçãds12 reserva ao direito de não homologar ou revogar 
o presente processo por razões. de int§r~.sse públicq de~qrrente de fato superveniente 
devidamente comprovado e rnediante fundamentação escrita. 
1 8. 5. O sistema gerará ata circunstancié3da, m:1 qual es~arêíoreg istrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 

19. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução dó certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modcrjnidônéo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçãq e d9<ª(T1Pla 
defesa, ficará impedido de .·.licitar e contratar .com a Administração'. ... .P§l.p pra~o de até 5 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determi~an~(:3s dé3 puniçã? pp até que seja 
promovida a reabilitação perante ·a próP.~ia autoridade Hlfr > c:1plicp~ ·~ .·p~n~lidade, sem 
prejuízodé3s multas previstas no edital e no t12rrno de coo~ré3t() ê tj9s qerpé3i~ comin(3ções 

legais. . ·.···. . . ·.····.· . ·····.··· .•.... .. .. > • . .•. · 

19.2 A Contratada ficará, ainda, sujeitaà$Sêg.~ipt,es penalidades, em999~tje inexecuçã? 
total ou parcial do contrato, . erro de exe.cljçãp1 execução imperfeita, mo~é3 de ex7cuçã.o, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das ipformações prestadas, garantidas 
prévia defesa: 
1 - advertência, sanção de que trata o inqisq 1 do art. 87, da Lef n. º8.666/93; pqderá·ser 
aplicada nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e respons~bilídades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam aearretftr .. ~ranstormos ao desenvol\1ime11to dbs s$rviços 
da Contratante,. desde que nãocaiba a apli~açãd i,dé sanção mais gr~ve. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal -
DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante); 
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; 
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b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste 
inciso, aplicada em dobro na reincidência; ~ 



c) de 5% [cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir 
qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 
5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; 
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 oü até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que apfiCóú a penalidade, depqis do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazq da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
19.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ad çontraditório e à 
ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos 
incisos 1, li e Ili do item 19.2 supra e 1 O (dez) dias corridos para a sançãp prevista no 
inciso IV do mesmo item. 
19.4 O valor da multa aplicada deveráserirecolhido C)pTesouro Municipal no prazo de 5 
[cinco) dias a contar da notificação ou decisão do remorso. Se o valor dél multa não for 
pago, ou depositado, será automaticamente def35mntado dopagamen~o a que a Contratada 
fizer jus. Em caso de inexistência ou .insuficiênpiél. de. crédito da Contrata~a. o valor. devido 
será. cobrado administrativamente ·ou· inscrito.c::;orrio Dívida Ativa do. Município er cpbrado 
mediante processo de execução fiscal, corri bs êncargps correspondentes. 
19.5 As sanções previstas nos incisos Ili ~ lVd.()item 19.2 supra, poderão ser aplicéldas 
às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação: 
1 - praticarem atos ilícitos, visando frustraras opjetivos da licitação; 
li - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração PúbJiça, em 
virtude de atos ilícitos praticados; 
Ili - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meiós dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
19.6 As sanções previstas nos incisosl, llle IV do item 19.2 supr~p9g~r~9 ser aplicadas 
juntamente com a do inciso li do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, noprazo de 5 [cincoJpias úteis. 
1·9.7 A .licitante adjudicatária .que .. ·se recusar,injus~ifip~damente, em firmar o Contrato 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis él contar.da. nptifipaçªo que. ltJe<será encamJnryada, 
estará sujeita à multa .de 5%Jcinco por centplciovalortotaLadjudicado, sem pr@iufzo das 
demais penalidades cabíveis) por caracteriz9r dêscumprimento total da ol:Jrigação 
assumida. 
19.B.As sanções previstas no •. item· 19;7sljp~.an~O qe aplicam às derriais lici~antet;que, 
apesar de. não vencedoras, venham a ser cqnvocadas para celebr(3rern q Termo de 
Contrato, de acordo com este•.edital, e no prazo de 48h corhunicarelll $eüdesihteresse. 

20. DA CONTRATACÃO 
20.1 . A adjudicatária terá o prazo de 5 [cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, 
para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual 
período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente . 
justificado e aceito. ~ 



20. 2. Na assinatura do contrato 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 pagam13nto, prazocdntrâfüál,>reãjuste,receqJmsinto e demais condições 
aplicáveis à contratação estão definidas no Anexo V - Minuta dci Cqptrato, parte deste 
edital. 

21 . DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1. Esta licitação nãb importanecessariamente em contratação, podendo.a autoridade 
competente revogá-la por razões de .inter13sse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante çféêlsão devidalT}J3!""rteJundamentada, sem quaisquer 
reclamações ou .direitos ã·.indenizaçã(J Duireembol?º· 
21.2. É. facultada ao[al .... pregoeirofa) o~ ~· ~ytqridadei sµperior, .. em qualquer ta.se .. da 
licitação, a promoção de .diligência destinada a 13sclarecer ou a complementar a ipstrL1ção 
do processo li citatório, vedada a inctusãó pósti::irior de documentos que çfeveriam Constar 
originariamente na proposta e na documen~ê3çãoqe habilitação. 
21.3. O descumprimento de prazos estab8:Jeçici()$r1este edital e/ou pelo(aJpregoeiro{ê3) ou 
o não atendimento às solicitações ensejaráUESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO. 
21.4. Toda a documentação fará parte dbs autos e não será devolvida ao licitante, ainda 
que se trate de originais. 
21.5. Na contagem dos prazos estapeleçidos nest~ edit~I excluir-9e .. ãpp.~ 9ias de início e 
incluir~se-ão os dias de vencimento. Os prÇ1zos. estélqelecidgs n8:ste editê31 ?8:. iniciam e s13 
vencem somente em dia de expediente na Pref§itura Muniqipéll qe F~fi.!3sJ3ri~q. 
21.6. Os licitantes são responsáveis pela fic:felic:ié3de e legitimidade cja$ infpcrrn~ções ti.dos 
documentos.apréseqtados .. em qualquerfase dé31i(:íté3ção. 
21. 7. ·o desatenditjlentq de exigênciaB fqrrrié1jE) não essenciais ·hã? .. Tmplic~~á no 
afastamento do licitante,· desde que seja possível é3 aferição da sua qualificação... e a exata 
compreensão da sua propost;á. 
21.B. Toda a documentação exigida .de\f13r$ Sêf apresentªqa em.original ou pqr.qµalquer 
pro~essn de reprografia autenticada por c~pt;ór-;iO: cd.rnpeteptec Caso esta doçtirrientação 
tenha sido emitida pela internet .. só será ac~ita spós a qonfirmaç.~o de sua aut~~~igidsde. 
21 .8. Caberá ao Jicitant~ acopipanhar .~§. 9peraç9§§ no .sist§rria .. ele~rpni.po, fic9ndo 
responsável pelo ônus decorrente da .perda· cie negócios diante da inobservf3ncia 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 

informações 
ou pretexto 
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https://bllcompras.com rrsala virtual" onde estará acontecendo o certame. 
21 .11 . Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar quaisquer 
sobre o pregão já publicado e/ou em andamento, sob qualquer hipótese 
usando telefonia fixa ou móvel, como forma de garantir a lisura do certame. cp;?V/ 



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:< 87 dá Lei Comptern(:mtar 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, conforrr1e a fase em 
que a declaração deva ser apresentada. 
21 . 16. O foro designado para julgamerttq Qê quaisque~ q1..1(3stões judiciais re~ültantes deste 
edital será o da Comarca de Farias Brito, Estado do Ceará. 

22. ·Dos ANEXOS 
22.1. Constituem anexos deste edital, dele faz(3pdo parte: 
ANEXO 1- Termo de Referência (OrçamentcLBá§iÇp) 
ANEXO li -Proposta de Preços 
ANEXO Ili - Modelo de Declaração Relativa aoTrabalho de Empregado Menor 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de habilitaçEio 
ANEXO V - Minuta do Contrato 

Farias Brito/CE, 23 de março de .2022. 

Tiago de Araújo Leite, 
Pregoeiro Ofiei.al 

31. 



ANEXO 1 

Termo.···dêi· Referência 

Pregão EletrônicC) n .. Ç> .. ~()22.03.23~·1 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1 - Aquisição de equipamentos e contratação de serviços de impressão de material visando a 
implantação do Programa Pacto pela Aprendizagem no Município de Farias Brito/CE, nos termos do 
Convênio n. 0 018/2022, celebrado com o Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da 
Educação do Estado. 

2 - JUSTIFICATIVAS 
2.1. CONTRATAÇÃO 
2.1 - A presente aquisição de equipamentos e contratação de serviços de impressão se faz 
necessária para aprimorar a educação municipal e minimizar os impactos nas áreas decorrentes da 
pandemia do novo coronavírus. 

2.2. DIVISÃO POR LOTES 
2.2.1. Quanto à composição dos lotes, temos que os itens foram agrupados por "LOTES" em 
virtude dos mesmos guardarem compatibilidade entre si, ou seja, estão divididos pela semelhança, 
agrupando itens similares e específicos, guardando a devida especificidade de cada objeto, 
observando-se, inclusive as regras mercadológicas para a prestação dos serviços, de modo a não 
prejudicar a concorrência entre os participantes, mantendo a competitividade necessária à disputa. 
2.2.2. No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contratar a proposta mais 
vantajosa, individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a Administração Pública e 
encarece o contrato final, uma vez que os licitantes possuirão uma margem de negociação bem 
maior por estarem comercializando uma maior parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na 
divisão em lotes do objeto em tela, há um grande ganho para a Administração na economia de 
escala, tendo em vista que implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa 
redução de preços a serem pagos pela Administração. 
2.2.3. Isto posto, adotamos o julgamento do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", por entendermos 
que a contratação dessa forma será mais conveniente, aumentará a uniformidade dos valores e 
fornecimentos, e reduzirá os riscos de conflitos. Além disso, por se tratar de licitação do tipo 
menor preço por lote, os valores unitários de cada item ainda assim deverão ser levados em 
consideração, evitando-se distorções nos valores para cada item em vistas a realidade 
mercadológica. 

3 .. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos conforme descrição na planilha 
abaixo: 

Item Especificação Unid. Qtde. 
Valor 

Valor Total 
Unitário 

LOTE 01- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
Impressora jato de tinta multifuncional com função de copiadora 

1 e scanner e sistema bulk ink de fábrica, conexão usb 2.0 de alta Und 8 1.900,07 15.200,56 
velocidade e wi- fi direct. 

2 
Webcam videochamada full hd de 1080p (até 1920 x 1080 

Und 20 583,90 11.678,00 
pixeis); qravacão de vídeo full hd (até 1920 x 1080 pixeis); 



3 

4 

1 

2 

3 

compactação de vídeo h.264; microfones duais estéreos com 
redução de ruído automática; correção automática de pouca luz; 
usb 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para usb 3.0); clipe 
universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop 
elcd. 
Computador com processador core i5 (ou equivalente), 8gb de 
memória, disco rígido de ltb, drives de gravador de cd/dvd + 
leitor de cartões de memórias e entradas usb, monitor de led de 
19,5 polegadas com teclado, mouse e caixas de som. 
Notebook processador intel core iS core 2 threads 4, frequência 
do processador 2.7ghz, placa de vídeo gráficos intel íris 6100, 
memória ram 8gb, ddr memória armazenamento ssd: 240gb m.2, 
tamanho lcd 15.6", resolução tela hd 1920*1080, bateria tipo ion 
de lítio 7.6v, capacidade da bateria 4850 mah, câmera frontal 
0.3m, sistema de som auto-falantes estéreo integrado 2.0w, wifi 
ac 3165 dual band intel, bluetooth 4.0, leitor de cartão de 
memória - até 256gb, portas usb 2 x usb3.0 porta type c 1, saída 
de vídeo porta mini hdmi*l , saída de música porta p2 3,5mm, 
teclado qwerty - abnt, fonte 19v I 2a voltagem bivolt, dimensões 
375*250*20mm, peso líquido 2200g, sistema operacional 
windows 10. 

Und 

Und 

LOTE 02 ·EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VÍDEO 
Caixa amplificada 1000 w com pedestal, tipo de sistema: 
autoalimentado com 15", duas vias, reflexo de graves, potência 
total: 500 w rms, potência do woofer/subwoofer: 350 w rms, 

10 

8 

potência do driver: 150 w rms, saída spl máx.: 127 db, resposta Und 
5 de freq.: (-10 db)39 hz a 20 khz, resposta de freq.: (±3 db)50 hz 

a 20 khz, padrão de cobertura: 90º x 60°, alto-falante principal: 
15 polegadas, tipos de alto-falante: woofer e subwoofer, 
conectores: xlr, voltagem: bivolt, entradas de áudio: bluetooth. 
Microfone sem fio single de mão de alta sensibilidade, com baixo 
ruído na transmissão e recepção e opera na banda alta uhf. 
Especificações mínimas: transmissor: potência de saída: 10mw 
(max), raio de transmissão: 60 metros, emissão de frequência 
espúrias: >60db abaixo da portadora, estabilidade de frequência: 
+/- 0,005%, desvio máximo: +/- 48khz, cápsula ht (le son-sm 
58): dinâmica unidirecional cardióide, cápsula hd: eletreto a 
condensador unidirecional cardióide, cápsula lt: eletreto a 
condensador, alimentação: 2 pilhas "aa" 1,5 vdc (alcalina), 
consumo de corrente: 60ma com 3 vdc, vida útil das pilhas: 6 a 8 
horas (pilha alcalina), dimensão I peso: 66 x 250mm I 240g (sem Und 10 
as pilhas). Receptor: 10 frequências fixas: 756,72 mhz, 796,70 
mhz, 750,70 mhz, 794,00 mhz, 747,10 mhz, 766,50 mhz, 743,03 
mhz, 763,38 mhz, 741,90 mhz e 762,50 mhz, frequência 
portadora: uhf banda alta, estabilidade de frequência: +/-
0,005%, modulação: fm, sensibilidade de recepção: 4µv 
(sinad=12db), relação sinal / ruído: =90db,rejeição a imagem e 
frequência espúria: =85db, nível de saída de áudio: Qrv30 mv, 
resposta de frequência: 50 hz à 15 khz, distorção harmônica 
total: <1 %, alimentação: 12 vdc, corrente de consumo: soma, 
temperatura de trabalho-: -10° c à 55° c, dimensões I peso: 152 x 
100 x 31 mm/ 1850. 
Tela de projeção - retrátil, altura variável, fundo com napa preta Und 4 

4.170,37 41.703,70 

5.328,90 42.631,20 

111.213,46 

4.024,57 20.122,85 

693,07 6.930,70 

1.026,00 4.104,00 



e superfície de projeção branca e fornecida com tripé em aço, 
tela medindo (1,80m x 1,80m). 

31.157,55 
LOTE 03 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA 

1 Pen drive usb 2.0 16c:ib Und 300 32,90 9.870,00 
9.870,00 

LOTE 04- IMPRESSÃO DE MATERIAL 
Impressão de material - serviço gráfico de cópia de 

1 protocolo/avaliação de prova diagnóstica de língua portuguesa e Und 18720 0,23 4.305,60 
matemática, tamanho a4, lxl (frente e verso), 1 cor, papel 75 g. 
Impressão de material - serviço gráfico de cópia do material 
estruturado para o professor/ tutor de língua portuguesa e 

2 matemática. (caderno de atividades, produção textual, orientação Und 2592 0,23 596,16 
didática, caderno de jogos, caderno de matemática), tamanho 
a4, 1 xl (frente e verso), 1 cor, papel 75 q. 

4.901,76 

3.2 - O Município de Farias Brito utilizou como valores de referência os constantes no Convênio 
n. 0 018/2022, celebrado com o Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Educação do 
Estado, cujos valores foram obditos mediante pesquisa de preços conforme consta no Plano de 
Trabalho parte integrante do supracitado convênio. 
3.3 - O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 157.142,77 (cento e cinquenta e 
sete mil cento e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos). 

4 - ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1 - As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Convênio n. 0 

018/2022, celebrado com o Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Educação do Estado 
e Tesouro Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório. 

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

6 - ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
6.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela contratante, 
devendo os mesmos serem entregues junto à sede das mesmas, ou onde for mencionado nas 
respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
6.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra. 
6.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser 
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
6.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
6.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 



instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
6.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
6.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
6.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

7 - DO PAGAMENTO 
7 .1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. 
7.2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as discriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1 - As obrigações da CONTRATANTE são as discriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

FARIAS BRITO/CE, 21 de março de 2022. 

Aliomar Liberalino de Almeida Júnior 
Secretário Municipal de Educação 



ANEXO li 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 

especialmente os do Decreto nº 10.024/2019 e das Leis nº 10.520/2002 e 
8.666/1993, bem cqrno às cláusulas é bóndiÇões da modaliçJagê Pregão Eletrônico nº 
2022.03.23.1. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer Q.s produtos/bens 
especificados noAnexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação; 

Objeto: Aquisição de equipamentos e contratação de serviços de.impressão de 
material visando a implantação do Pr-.ograma Pacto pela Aprendizagem no .Município de 
Farias Brito/CE, nos termos dci Convênio n. º 018/2022, celebrado com o Estado do 
Ceará, por intermédio da Secretaria da Educação do Estado, conforme especificações 
apresentadas abaixo. 

Item 

1 

2 

3 

4 

Especificação Qtde. 

LOTE 01 - EQUIPAMENIOSDE INFORMATICA 
Impressora jato de tinta multifuncional cdrn 
função de copiadora e scanner e sistema gülk 
ink de fábrica, conexão usb 2 .O de ·alta 
velocidade e wi- fi direct. 
Webcam videochamada full hd de 1080p(até 
1920 x 1080 pixeis); gravação de vídeo full 
hd (até 1920 x 1080.pixels); compactação de 
vídeo h.264; microfones duais estéreos com 
redução de ruído automática; correção 
automática de pouca luz; usb 2 .O de alta 
velocidade certificado (pronto para . usb 3.D]; · 
clipe universal pronto para tripés que se 
ajusta a monitores qeJapto e led. 
Computador com prClcessac:Jor êore i5 (m.i 
equivalente), Bgb dá rnérnória, disco. rígido de 
1 tb, drives de gravador de cd/dvd + leitor de 
cartões de memórias e entradas üsb, .monitor 
de led de 19,5 polegadas com teêlado, 
mouse e caixas de som. 
Notebook. processador intel core< iE) core 2 
threads 4, frequência do processador 
2.7ghz; placa de vídeo gráficos inter íeis 
6100, memória ram Bgb, ddr memória 
armazenamento ssd: 240gb m.2, tamanho 
lcd 15.6", resolução tela hd 1920*1080, 
bateria tipo ion de lítio 7.6v, capacidade da Und 
bateria 4850 mah, câmera frontal 0.3m, 
sistema de som auto-falantes estéreo 
integrado 2.0w, wifi ac 3165 dual band intel, 
bluetooth 4.0, leitor de cartão de memória -
até 256gb, portas usb 2 x usb3.0 porta type 
c 1, saída de vídeo arta mini hdmi* 1 , saída 

8 

8 

Valor 
Unitário 

Valor Total 



1 

2 

3 

de música porta p2 3, 5mm, teclado qwerty -
abnt, fonte 19v 1 2a voltagem bivolt, 
dimensões 375*250*20mm, peso líquido 
2200 , sistema o eracional windows 1 O. 

LOTE 02 - EQUIPAMENTOS DE UDIO/VIDEO 
Caixa amplificada 1000 w com pedestal, tipo 
de sistema: autoalimentado com 1 5"; ····duas 
vias, reflexo de graves, potência total: 500 w 
rms, potência do woofer/subwoofer: 350 w 
rms, potência do driver: 150 w rms, saída spl 
máx.: 127 db, resposta de freq.: (-10 db)39 
hz a 20 khz, resposta de freq.: (±3 db)50 hz 
a 20 khz, padrão .de cobertura: 90º x 60º, 
alto-falante principal: 15. polegadas, tipos de 
alto-falante: woofer e subwoofer, ·conectores: 
xlr, voltagem: bivolt, entrada$ de áüc;lfo: 
bluetooth. 
Microfone sem fio singlé . de mão de alta 
sensibilidade, com baixo ruído na trarishnissãd 
e recepção e opera na banda alta .uh[ 
Especificações m1rnmas: transmissor: 
potência de saída: 1 Omw [max). raio de 
transmissão: 60 metros, emissão de 
frequência espúrias: >60db abaixo da 
portadora, estabilidade de Jrequêncía: +/-
0,005%, desvio máximo: +/- 48khz, cápsula 
ht (le son-sm 58): .dinâmica unidirecional 
cardíóide, cápsula hd: eletréto a condensador 
unidirecional cardióide,·· cápsula lt: eletreto a 
condensador, alimentação: 2 pilhas "aa" 1,5 
vdc [alcalina), consumo de corrente: . sorria 
com 3 vdc, vida útil das pilhas: 6 a 8 horas 
(pilha alcalina), dimensão 1 peso: 66. x 
250mm 1 240g (sem as pilhas). Receptor: 10 
frequências fixas: ]56,72 rnhz,. 796,7Dmhz, 
750, 70 mhz, 794,00 rnhz, 747, 10 mhz, 
766,50 mhz, 743,03 mhz, 793,38 .tnhz, 
741;90 mhz e 762,50 mhz, fréqljêncja 
portadora: uhf bandà alta. estabilidade de 
frequência: +/- O,OQ5%, .. ·modulação: frn; 
sensibilidade de recepção.: 4µv (sinad':;1 ;2dbl. 
relação sinal / ruído: . =90db,rejeição. a 
imagem e frequência espúria: =85db, nível de 
saída de áudio: Q._.30 mv, ·resposta de 
frequência: 50 hz à 15 khz, distorção 
harmônica total: <1 %, alimentação: 12 vdc, 
corrente de consumo: 80ma, temperatura de 
trabalho: -1 Oº c à 55º c, dimensões 1 peso: 
152 x 100 x 31 mm/ 185 . 
Tela de projeção - retrátil, altura variável, 
fundo com napa preta e superfície de 
projeção branca e fornecida com tripé em 
aço, tela medindo (1 ,BOm x 1 ,80m). 

Und 

Und 

Und 

5 

10 

4 

Total: 



LOTE 03 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA 
1 Pen drive usb 2 .O 1 6qb Und 300 

LOTE 04 - IMPRESSAO DE MATERIAL 

1 

2 

Impressão de material - serviço gráfico de 
cópia de protocolo/ avaliação de prova 
diagnóstica de línglja portuguesa e Und 
matemática, tamanho a4, 1 x1 (frente e 
verso), 1 cor, papel 75 g. 
Impressão de material - serviço gráfico de 
copia do material estruturado para o 
professor/ tutor de língua portuguesa e 
matemâtica. (caderno de atividades, produção Und 
textual, orientação didática, caderno de jogos, 
caderno de matemática), tamanho a4, 1 x1 
[frente e verso). 1 cor, papel 75 ÇJ~ 

.: 

ValorTotal da Proposta: H$ ................. . 
(.'.' ''' ' .. ;. ''' '''' ' .. , '' ..... ' .. '' .. ''' ' ... ' ' ..... ' .... ' ... ·) 

Proponente: ............................... : ........ . 
Endereço: ............................................ . 
CNPJ: ............................................. . 
Data da Abertura: ........................................... . 
Horário de Abertura: .................... ~ ................. . 
Prazo de Entrega: Confbrme Editale Contrato. 
Validade da Proposta: 60 [sessenta) dias; 

Data: ........................ ,, ..... " ......................... . 

18720 .. 

2592 

··. 

Assin.atura do Propqnente 

Total: 

Total: 

. 

Total: 



ANEXO Ili 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

íNDMINA E QU~~IFIÇ~ p E9Bf>lsS.s99~l. p~c~ARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo ficitatóric1,. Pregão Eletrônico n. º 
2022.03.23.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que não possui em seu quadro de 
pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll, do Art. 7° da 
Constituição Federal. 

Pelo que, por ser a expre~9ão da verdade, firma a presentei sob as penas 
da Lei. 

Cidade/Estado; ...... . 

OEGLAHANTE 



G()\tERNÇ} ... t\<UJN IClRAJ. 
FARIAS BRITO 

F'áfia;tJitUJ5f1ti(t;J.·•t(?dü.$ 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

fNOMINA E QUALIFICA 9 f9~l)IEÇEQ9Rl, [)ECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão Eletrônico n. º 
2022.03.23.1, 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 aexpressão da verdade, firma a presente, sob as penas 
da Lei. 

Cidade/Estado; .•.......... 

DECLARANTE 



G•vXVE~t<tq.rvtt}NlClPAL 

FA.IUAS BltlTO 
Uma. F'affrts.Brftó.pafca·t().d•)S' 

ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

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

Contrato que entre si celebram, de um lado o 
fv1wnic:fpiq de Farias Brito/CE, através do(a) 

···································•:-'' e do outro 

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 
.................................... , neste ato representado pelo( a) 
................. , ............................ ; ......... , o(a) Sr(a) ....................................................... , 
inscrito( a) no CPF n. º .................. ~ .... ~.· ............................. , apenas denominado de 
CONTRATANTE, e de outro lado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . ........ . ............ , estabelecida na 
....................................................... • .......•... , ........ ; .... ; ............... , inscrita no ONPJ/MF 
sob o n. º ........................................... , neste ato representada por 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ....... inscrito{a) no CPF n .. º 
.................................... , apenas denorninadá de CONTRATADA, resôlvem firmar o 
presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade <Pr§gé3o 
Eletrônico n. 0 2022.03.23.1, tudo de acordo qbm as normas gerais da Lei n.°, 8.666/93; 
e suas alterações posteri.orf:!s, bem co1110 com a Lei n. º . 1 ().52Ç)/02 - Lei que 
Regulamenta o Pregão, na forrna das cláu$ulaE; e:: condiçõeEFSegüintes.; 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTOL.EGAL. 
1.1. Processo de Licitação na modalidadePregãoEletrônico n.º 2()22.(]3~23. t. de acordo 
com as normas gerais da Lei n. º B.666/93, e suas alterações pdsteci.S)re~, bem conto 
com a Lei n. º 10. 520/02 - Lei· que Regulamenta o Pregão, devidamepte homologado 
pelo(a) ........................•.......... ; ...............•.. , o(a]·Srfa). ; ........................... · .................... : .... , 

OLÁUSULASEGUNDA-- DOOBJETO 
2.1. O presente Instrumento tem. como objetp é3 aquisição de equipamentos e contratc;)ção 
de serviços de impressão de material visando a implantação<do Pr?g~ªl11é3 Pa(jtQ pela 
Aprendizagem no Município de Farias Brit9(~~' n9sterm9sdc1.Convênio n.º ()18/2022, 
celebrado com o Estado do Ceará, por ipterfl1$dio da Sec:retaria dé3 §d.l1cé3ção.do Estado, 
conforme especificações constantes no Anexo 1 do Edital Convocatório, nos quais a 
Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMIC~-' 
FINANCEIRO 

~: ~.: ..... ~ ...... ~~j.~~ ..... ~.~~~~~~~.~I 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 do 
fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso li, alínea "d" da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo .. 
3.4. Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar 
requerimento formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico
financeiro do[s] preço[s) do item(ns) que se fizer(em) necessário(sl para a justa 
remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pediç!o ser acompanhado da(s) 
nota(s) fiscal (is) de entrada da[sJrhercªdoria(s), do período compreendido entre a data da 
contratação e da solicitação; ·que serét formalizado através de Termo Aditivo, cuja 
publicação do mesmo, ernforma resurnic:ié3L. deverá ser prdyiqenciada pela Çontratante, em 
obediência ao disposto no §único, do Ar~. 61, da Lei r1.º B.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA- DOPRAZODEVIGÊr\lctA .. CONTRATUAL 
4.1. O presente Contrato terá vigência (3té •. 31/12/2022, a contar <~a data >de. sua 
assinatura, ou enquanto decorrer o fornecíme11to .dos produtos dentro da vigência do 
mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
5.1 . Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações; requisitadas pela 
Secretaria/Fundo competente, devend9 os rrresmp~ .. s§r entregl.Jepjunto ~ ~ede desta, ou 
onde for mencionado nas respectivas Ordens d~ Compra, ficantjo a Adrrrintstração no 
direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamenti:fneoessária, sendo as 
despes;as com a entrega de responsabilidade da empresa Contratadª. 
5.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo de 1 O (dez]\ çlias, a contar do 
recebimento da respectiva Ordem de Compra. 
5.3; A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas §Xpensas, os produtos que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendó que o ato d(J répebi.111ento JJãó importará a sua 
aceitação. 
5.4. A Contratada deverá efetuar as entregas :~rn ~ransportEt adequado para tanto, sTndo 
queosprodutos deverão estar toçlos eTT1 ern.l:l~lÇJgens fochaçlas, contendo a ideqtificaç§o da 
data .de industrialização e o prazo devalida~e. gµar1çl0Jor ()caso. 
5.5. Caso·a··Prefeitura.venha···optar por··en~~e~.é3 ... programac:J~.apontratad~ d~ver$.dispor de 
instalações condizentes e compatfveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 
com a especificação; r,. 
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) Convênio 
n. º 018/2022, celebrado com o Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da 
Educação do Estado e Tesouro Municipal, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7 .1 . O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, 
mensalmente, obedecidas as requisições, ·· ém moeda corrente, conforme o valor 
apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o 
desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do 
Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
7 .2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕESOA CONTRATADA 
8.1. A Contratada para fornecer o(sJ produto(s)/bem(ns), objeto do presente Contrato, 
obrigar-se..;á a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste lhstrumento e do Edital Convocatório. 
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição dofs) produto(s)/bem[hs) objet9 deste QC)ntrato, 
sendo ainda responsável por quaisquer danps; pepspais ou m9teriais, inclusive.<çontra 
terceiros, ocorridos durante seu fornecimeotQ; 
8. 1 .3. Responsabilizar~se e zelar pelo paga,GJ@Ftto de suas dívidas em favqr de t@rceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere/.às 
contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros é aos "f.ributos 
à Fazenda Pública em geral. 
8.1 .4. Manter, durante toda a execuç.~o cfeste Çontr.Çito, erl1 C?fl1Péltipi1i.dade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as cpndições.de habiHt9ção@ qualificaçÊÍo>exigidas na 
licitação. 
8.1.5. Fornecer com presteza e dignidade o[s]produto(s)/bem(nsJopjeto deste Contrato. 
8. 1 . 6. Aceitar nas mesmas condiç;ões contratuais, acréscimos oLJ sµpressões que se 
fizerem necessários na forma estabelecida.no Art. 65, § 1 º da Lei nº 8.866/93, alterada 
e consolidada. 
8.1.7. Entregar no prazo máximo de 10 [dez) dias, acontar.do recebimento darespectiva 
Ordem de Compra, os produtos requisitados pelo setor competemte, devendo os mesmos 
ser entregues na sede da Secretaria/Fundo cdl1Jpetente, ou no local indicado lla antedita 
Ordem de Compra, sendo as despesascom a entrega de sua responsabilidade. 
8.1.B. Trocar, as suas expensas, o[s)próduto(sJ/bem(nslqueviér(emJ a sêr .recusado(s) 
por justo motiv9, sendo que o (3tO de recegim~ílto não imp9rtar$ em sua él.c@i~~c;.§o; 
8.1.9. Efetuar a entrega do[sJ produto(s)/bem(ns) em transporte adequado para tanto, 
sendo que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a 
identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
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B .1 .1 O. Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deve1á·· ... 
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. 
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 devi9ps ~(3?. çgQdiçê)e,s e~tabelecidas neste Instrumento, 
bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais~ 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 . À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas élS sanções dos 
artigos 86 a 88 da Lei n. º 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2. O Atraso injustificado na ex§cução do contrato, inadimplemento, sujeitará a 
Contratada às seguintes sanções: 
!-advertência, sanção de que trata oincisol do art. 87,<daLei n.º 8.666/93, poderá ser 
aplicada nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e respdnsabitid9des assürnidas na .li9itação; 
b) outras. ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos perviços 
da Contratante, desde que não caiba a aplicélçãode sanção mais grave. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da ~ede 
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio dé Documento de Arrecadação Municipal -
DAM, a ser preenchido de acordo cominstruções 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 indipponibilidade do mesmo, limitada a 1qo/cl9orrtesmo valor; 
b) de 2% (dois por centol sob.re o yalor contré)tµal total .do e,xercígiq~ por infração . a 
qualquer cláusula ou condição do con~rato, não eppecifiçada nas demais alfneas deste 
inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
e) ··de. 5% {cinco por cento) do valor contratual total do exercíeio, .. pela •. re,8ysa em corrigir 
qualquer serviço rejeitado, caracterizando'."se arecusa, caso a correção n~o se efetivar nos 
5 (cinco) dias que se seguirem à data d9 comunicação formal da rejeição; 
Ili - suspensão temporária de partit:ipaçãb em licitaçãq .e impedimento de contratar com o 
Municfpio çle Farias Brito, por prazo não superior a. 2. (dois] anos; 
IV - declaração de ihidoneidad~ para licitar ou.çontr.atar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determi.~anteê da pupição ou. até que seja prom?yida a 
reabilitação. perante a autoridade que apHcot.1 .a penéllida9e; d(3pois do. re.~~(3coim~nto à 
Administração pelos prejuízos resultantes e deppis de decprrido o prazp da sanção apliçada 
com base no inciso anterior. 
10.3. A Prefeitura Municipal deFarias Brito, sem prejuízo das sarlções aplicáveis, reterá 
crédito, promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e 
resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA RESCISÃO 
11 .1 . Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por 
conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 
automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no 



art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, 
com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no 
presente Instrumento. 
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 §UªE;<plé3ljf;y1.as porqualquer 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 qualquer das cláusulas deste contrato, a parte 
que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário urna comunicação 
por escrito com a antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA .... DA AL1E8AÇÃO CONTRATUAL 
12.1. Quaisquer alterações que yenhârn>.,a ocorrer nestelnstrumento serão efetuadas 
mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA .... DA··PLJBl..IG!\CÃÔ 
13.1. Este contrato deverá ser pUblTCado por ... afi~ação em local de. costume, até. o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao de süáás§inatura. 

CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA-.DOS ANEXOS 
14.1. Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento 
licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais <qorrespondências 
trocadas entre as partes, .. independentemente de transcrição~ 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORD 
15 .1 . O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente cont.rato é o 
da ComarcádeFariasBrito - CE. 

Declaram as partes que este Contrato correspond~ à manifestação final, completa e 
exclusiva.·· de acordo entre. elas celebrado e, por assim esterem de acordo, assinam o 
presente. Contrato as partes e as testemunhas apabm ·firmadas . 

• • •· ·- .• ' •.••.•• ·- • ••••••...• ·-·J_: •••••• 1 • ·IÍ :11.: .• •••••• li ~ ir:_:, •••••••••••.• , .•• 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

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

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


