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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sita à Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centro, Farias Brito - Ceará, 
por intermédia do( a) Pregoeira( a) e Membros da equipe de apoio designados pela Portaria n .• º 030!022212022, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicadas será realizada licitação na 
modalidade PREGÃDna forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO que será regido pelo Decreto 10.024 de 20 de 
setembro de 20tH. a Lei Federal n.º 10.520,de.17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.SSS de 21 de 
junho de 1983, o que determina a Lei trnmplementar.n°123/200B, 14712014 e suas alterações e demais exigências 
deste Edital.A presente licitação. será.no sitê.bttps:l/bllcnmpras.cnm. 

2ª Parte:DAS CLÁUSULAS EDITALfCIAS 

1.D DO DBJETD 
U A presente licifação tem par abjeto a aquisição de .itáns para compor kif s bebê destinadas a doações para. as 
gestantes assistidas pela Secretaria de Assistência SocialdnMunicípio de Farias Brito/CE, conforme anexos~ partes 
integrantes deste edital. 

2.D DO ACESSO AO EDITAL E na LOCAL DE REALIZAÇÃO. 
2.1. O edital está disponível gratuitamente nos sítios: 
www.fariasbritn.ce.gov.br •. www.tce.ce.gov.br/licitacoes·.e·.https://bllcampras.carn. 
2.2. ff certame será realizadono endereçueletrônicn: 
https:/ /hllcompras~com. 

3.D. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME 
3.LJNfCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22 de abril de 2022; às17h. 
3.2 .. 0ATA OE.ABERTHRAOAS·.PR.DPDSTAS: 04 de maio de 2022,às Bh. 
3.3. INfGIODASESSÃHHEUISPUTA DFPREÇDS: D4demaiode 2022, às 9h. 
3.4. REFERÊNCIA OE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas peln sistemasera,·abservada a horário de 
Brasília/DF. , 
3.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h a contar da respectiva data. 

4.a DA SEDE aA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO ( 
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4.1. A Prefeitura Municipal de Farias Brito está localizada na Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centro - Farias 
Brito/CE, CEP. B3.l85-000, telefone: (88) 3544-1568. 

5.D DOS RECURSOS DRCAMENTÁRIDS 
5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à canta das Datações Orçamentárias constantes na quadro abaixo: 

Órgão Unid. Drç. Projeto/ Atividade 

05 rn D8.244.0034.2.07B.DDDO 

e.a DA PARTICIPAÇÃO,ºª CREDENCIAMENTOEDA DECLARACÃO 

Elemento de Despesa 

3.3.90.32.00 

Fonte de Recuso 
1500000000 
IEBIDDDDDD 

6.1. Os interessadas em participar deste cBrtame. deverão estar credenciados junto ao sistema BLL (Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil) na sitebttps://bllcompras.cam. 
SJJ..As regras para credenciamento ~starão disponíveis no sftio eletrônica ~an~tante na subitem 2.2.deste edital. 
B.t.2. Uualquer dúvida em relaçãnaa acessu nu sistema operacional {bllcompras.com) poderá ser. esclarecida 
através de uma empresa associada ou pelo .telefone (41) 3097-4600, ou ainda através da Balsa de Licitações do 
BrasiL pela e-mail: ccmtatoOObllcompras.org.br. 
S.2. Poderão participar desta licitação empresas sob fr denominação de saciedades empresárias {saciedades<em 
nome. coletiva, em camandita simples,. em comandita por ações, anônima e limitada) e de saciedades simples, 
associações, fundações e saciedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastradas. ou não no 
Cadastro de Formn::edares da Prefeitura Municipald1r Farias Brito, e que ~atisfaçam a todas. as condições da 
legisJaçãa emvigor e deste edital. 
6.3.Alícitante que participar desta licitação com suas condições de hahilitaçãnvincuíadas aodocumento Certificado 
de Registro Cadastral, abriga-se, após a emissão do CRC, a declarar sob as penalid11des da lei;a superveniência de 
fato impeditivo de· sua habilitação. 
S.4. Poderá participar desta Hr:itaçãutodáequalquer pessoa jürídica idônea cuja natureza seja compatível com o 
objeto licitado. 
S.5; Será garantido aos licitantes enquadrados cama microempresas, empresasde pequena parte e as cooperativas, 
que se enquadrem nos termas daart 34,.daLei Federal n.º<lt.488/2007, cama critério de desempate,preferênciade 
contratação, a previsto na Lei Complementar nº 12312006,em seu Capítulo V -00 ACESSO AOS MERCADOS l UAS 
AQUISIÇÕES PÚBUCAS. 
B.H. Tratando~se de microempresas ·•e empresas··· de peque nu ... parte deverão declarar no Sistema HLL (Bolsá de 
Licitações e Leilões do Brasil) no site https://bllcompras.com, a exercício <da·. preferência prevista na Lei 
Complementar nº 12312006. 
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: cf 
6. 7.2. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição; 
S.7.3. Uue tenham em comum um ou mais sócios catistas e/ou prepostas com procuração; 
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B.7.4. Uue estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação; 
6.7.5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração; 
6.7.6. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração; 
6.7. 7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivas determinantes desta 
condição; 
6.7.8. Servidor público ou.empresas cujos dirigentes,· gerentes, sócias ou componentes de seu quadro técnico sejam 
funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Oireta ou Indireta; 
6.7.8. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país; 
6. 7. 10. Empresas cujo estatuto ou contrata social não inclua o abjeta desta licitação. 

7.0. DA FORMA DE APRESENTACÃDOAPRDPDSTAEDDS DDC:UMENTDS.DEHABIUTACÃD. 
7.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meí.t1dn Sistema da Bolsa deUcitaçães. da Brasil, 
no sítio eletrônico https://bllcnmpras.cnm, os documentos de habilitaçãuexigidos neste Edital. Com relação à 
proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada na plataforma, com a descrição do abjeto ofertado e seus 
respectivos preços, até a data e o horário estabelecidos paraabertura da sessão pública, não sendo nec:e.ssário o 
envio da proposta inicial como arquivo digitalizado em anexo. 
7. t .L Ao inserir a proposta na sistema. o licitante. deverá preencher a 11Descrição Detalhada dallbjeto Dfettado11 

devendo constar os dados necessários ao exame de adequabilidade da proposta com o objeta licitado. 
7.2. U envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste EditaL>ncnrrêrá por mein d8 
chave __ de.·acesso e senha,·abtidasjunta- à.Bulsa •• rle licitações do Brasil. ___ (https:/(hHcampras.cnm). 
7.3. Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverão encaminhar a drmume~taçãnde habilitação, aindaque haja 
alguma restrição de regularidade fiscal ou trabctlhista; nos termos do Art 43, § I.º, da Lei Complementar n.º 
123/2008. 
7.4. Nu campo ulnformações adicionais11

, tleverác:onstar necessariamente o seguinte: 
a)< Indicação do lote e especificaçãndo ohjefo licitado com todos seus itens, de acordo com o disposto noANEXffl"'" 
TERMO OEREFERÊNCIA rleste Edital; 
b) Preçoglobaldo lote cotada em algarismos; 
e) Prarnde validade da proposta, que não p.oderá ser inferiora BD (sessenta)diílS; 
7.5 .• ·_o ••. licHante·d~ver.á._.informar a·. condição. de.micraempresa·.(ME)ouernpresa depeque.no_.porte{EPPJ que.farjus ao 
tratamento diferem~iado da lei .Complementar nº 123, de 2006, ou cooperativa de ~ue trata a artign 34 -da Lei n.º 
11.488, de 20B7, no ata do em:aminhamento da proposta e da documentação de .habilitação; por intermédio de 
funcionalidade disponível no sistema eletrônico no site https:/ /bllcampras.com. 
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 da própria licitante. 
7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação, por eles apresentados,. 
até a abertura da sessaa pública. ~ 
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7.8. Não será estabelecida nessa etapa da certame, ardem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento das propostas. 
7.8. Será vedada a identificação da licitante. 
7.IO. 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 im:lusos todos ns custos operacionais, encargos previdenciárias, trabalhistas, 
tributárias, comerciais e quaisquer outras 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 exdusiv.a responsabilidade 
da licitante, nãoJhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
7.13. A não apresentação das documenta? de habilítaçãu exigidas neste edital, exclusivamente por meia da Sistema 
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões dn BrasHLml sft.io .eletrônico https:l/bHcampras.cam,. até a data e horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, acarretará. nainabilitação/desclassificação. do propunente, sendo 
convocado o licitante subsequente,eassim sucessivamente, observada a ordem de classificação. 

8.0.·DAABERTURAE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
B.1. Abertas as propostas. n(a) pregoeiro( a) fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das111esrnas. 
Caso ocorra alguma desdassifo::açãa, deverá ser fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os partic:ipantes. 
8.Z. Os preços deverão ser expressas· em reais, com. até 2 (duas) casas decimais em seus valores globais e 
unitários,jm::lusive em propostas deadequação, 11uando foro caso~ 
8.3, O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a} pregneiro{a) e sarnente estas 
participarão da etapa deJances. 
8.4. Na elaboração da proposta, D preço .cotado poder~ ultrapassar a limite máxima discriminado no Anexo ! -TERMO 
OE REFERÊNCIA presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, na fase de lances, o· lanceAinal .deverá 
atingir preço·igual ou inferior aailimitemáxirno constante no TermorleReferêm::ia .. caso olote cotada.sejacomposto 
de itens, o preço unitário do item deverá ser igual ou inferior àquele li.mite. Gasonão seja realizada a fase de lam::es, 
o licitante que cotou na proposta escrita o menor preço deveráreduzHo a um valor igual ou inferior aaJimite 
máximo dareferido no Termo de Referência. 
8.5. Serão desclassificadas as propostas· que: 
8.5.1 - Forem ela hora das 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· a julgamento; que se oponham a 
qualquer dispositivo legal vigente, mormente na 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 - Oue após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitárias e. d total 
dos itens superiores aos preços no Anexo 1 (Termo de Referência). ~-
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8.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

S.D. DA ETAPA DE LANCES 
8.1. 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. 
8.2. Para efeito de lances, será considerado o valor global da lote. 
8.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máxima constante no Termo de 
Referência; e, caso o lote cotado seja composta de itens, o preço unitário do item devera 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-lna um valor igual ou inferíorao limite máxima do referido Termo de Referência. 
8.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances súcassivos, desde que inferiores ao seu último lance registrado no 
sistema, ainda que este seja mainrquenmenor lance Já ofertado por outroJir:itante. 
S.2.3. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebida e registrado em primeiro 
lugar. 
8.3 .. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão. informados, emtempo real, do valor da menor lam::e 
registrado. U sistema não identificará a autor dos lances.aa(a}pregoeiro(a) nem aos demais participantes, 
8.4. No casa de desconexão entre a(a) pregoeiro(a) e D sist~ma no decorrer da etapa competitiva, a sistema poderá 
permanecer acessível à recepção dos lances, retornandott(a} pregoeiro( a), quando possível, sem prejuízos dos atos 
realizados. 
SA.L Uuando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por um tempµ superior aJff (dei) 
minutos, a s.essão púhlicaiserá suspensa e reiniciadasomente .decorridas 24 (vinte e quatro)horas após/ a 
comunicação do fato aos participantes, nosítiueletrônitm utilizado para a divulgação: 
8A.2. Caberá ao licitante a responsabilidade por qualquer ônus decorrente d8: 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 disputaadutado para este certame será o 11 Aberto e Fechadou, nos termos doArt.31, inciso li ele Art 
33,.do Decreto Federaln;ºIO.U24/2UIB,nhservado·osseguintes termos: 
8.5J A etapa inicial de envio de lances destasessãopública teráduraçãndeJ5 (quinze)minutos. 
8.5.2 ... Encerrado o prazo prevista na item acima .• usistemaencaminharáo avisa de .. fechamento iminente dosfances 
e, transcorrido o período de até m ···.(dez) minutas, aleatoriamente deterrninado, a recepção.· de lances será 
automaticamente encerrada. 
H.5.3. Encerradnn prazo aleataria.mente determinadn, conforme ·.ifem··acima (até tUminutos),o sistenia·abrirá a 
oportunidade para que a autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas comvalares até IU% (dez por 
cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutas, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
8.5.4. Na ausência de, na 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) minutas, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.5.5. Encerradas as prazos estabelecidos nos itens anteriores, a sistema ordenará os lances em ardem crescente 
de vantajosidade. 
8.5.6. Na ausência de lance final e fechada classificado nas termos dos itens 9.5.3 e 8.5.4, 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, a disposto no item editalícia 9.5.5. 
9.5.7. Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às exigências para 
habilitação, a Pregoeiro poderá, auxiliado pela Equipe de Apoia, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa 
fechada, nos termos estipulados no item 9.5.S. 
9.S. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, prm::edendo à comparação com os valares da primeira colocada, se esta for empresa 
de maior porte, assim coma das defüais cfassffícadas, para o fim de apHcar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da lei 
Complementar·n.º.123/2006, regulamentadapeloDecreto n.º 8538/2m5. 
S.l··. Nessas. condições, as propostas de rnícroe~presase empresas de pequeno porte. que se encontrarem.com 
preço de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta oumelhor lance serão consideradas empatadas. com a 
primeira colocada, no caso desta não estarenquadrada como ME ou EPP. 
H.B. A melhor classificada nos termos da item anteriur terá n direita de encaminhar umà última aferta>para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada; na prazo de até 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema. contados após a comunicação automática para tanto. 
8.9 .. Caso a microempresa pu empr.esa. de pequeno porte melhor classificada desista. ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas asidemais licitantes (ME .. ou EPP)que se enc?ntremnaquelelntervalo.de 5% (cinco 
por cento), na ordem de classificação, para o exercíeiu .. do mesmo direito, nu prazoestabeleoido no item anterior. 
8.m. No casa de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresasdepequenu porteque se 
encontrem. nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizada sorteio entre elas para que se 
ídentífique··aquela .. que primeiro paderáaprese.ntar .. melhor•aferta. 
9.H. A ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada coma um das critérios de classificaçãri, de 
maneira que. só poderá haver empate entre pro pastas iguais (não seguidas deJances), ou entre lances finais da fase 
fechada da modo de disputa aberto e fachada. 
9.12. O sistema informará a proposta demenarpreço aoencerrar a fase.de disputa. 

10.DUUUCITANTE ARREMATANTEEUA NEGDCIACÃDUAPRDPDSTA 
10.1. Encerrada a etapa de enviá de lances da sessão pública,· a(a) Pregoeiro(a} deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, parà que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 
ID.2. A negociação será realizada por meio da sistema e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes. 
I0.3. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeira lugar 
quanto à adequação ao objeta e à compatibilidade da preço em relação ao máxima estipulada para contratar 
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edital e seus anexas, observada o disposta no parágrafo único da art. 7º e na § Sº do art. 26 do Decreto n.º 
ID.024/20!9 e verificará a habilitação do licitante, conforme disposições do edital. 
I0.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar na prazo de 2 (duas) horas, através de e-mail 
{licitacao!IDfariasbrito.ce.gav.br) a proposta de preços e, se necessário, documentação complementar, devendo a 
proposta estar adequada ao último lance ofertado após a negociação referida na item I0.1 deste edital. 
10.4.l. O não cumprimento da entrega da proposta final, dentro do praztlacima estabelecido (duas horas), acarretará 
desclassificação, sendo canvacado D licitante subsequente, e assim sm:essivamente, observada a ordem de 
classificação. 
10.4.2. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente par meia do Sistema 
BLL (Balsa de Licitações e Leilões da Brasil), no sítio eletrônico https://bllcompras.com, até a data e horário 
estabelecidas para abertura da sessãopúhlica, acarretará na inabilitação/ desclassificação do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente, e assirn sucessivam~nte, observada a ordem de classificação. 

11.DDA PROPOSTA DE PREÇOS FINAL(PRDPDSTA CONSOLIDADA) 
tU. A proposta final deverá ser apresentada em via única original, com os preços ajustados ao menor lance, nos 
termos do Anexo li ~ Proposta de preços deste editaLcomtodasas folhas rubricadas; devendo a últim~lolhavir 
assinada pela representante legal do licitante citado na rlm::umentaçãa de habilitação, em linguagem clara e concisa, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as esper:ificaçfieslécnicas, quantitativas, devendo ser indicadatndas as 
informações relativasaa bem ofertado. 
lt.1.t. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto no item acima, acarretará na desclassificação da 
mesma. 
H.2. Prazo.devalidade não inferior a BU (sessenfa)dias,cnntados apartirirla datadâsuaernissão. 
11.3. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao determinadunii edital. 
lt.4. Na catação do preço unitário, não será admitido o fracionamento do centavo. 
11.5. Nos preços propnstosjà estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributas e demais ônus atinentes ~ 
entrega do objeta. 
ILS. Na. caso da licitante ser cooper.ativa que executará (entregará) uubjelo da licitação através de empregados, a 
mesma gozará das privilegiosJiscais.eprevidem:iários pertinentes ao regimedas cooperativas, devendoa proposta 
apresentar exequibilidade no aspecto tributário e sujeitar-se ao mesmo regíme de qualquer outro agenteer:anômico~ 
11. 7. Após a apresentação. da proposta não caberá desistência. 

12.D DA HABIUT ÃD 
12.1. as DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: 
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF: 
b) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, se houver; 
e) 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 as Tributos e Contribuições federais; 
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f) Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União; 
g) Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Saciai (INSS) - CNO: 
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrata social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
Licitante, em se tratando de saciedades comerciais,> e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de 
documentos de eleição de seus administradores; 
k) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
Licitante; 
1) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício: 
m) Decreto de autorização, em se tratando deempresa ou sociedade estrangeira em funcionamentono País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamentffexpedidO pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
n) Certidão Negativa de Falência ouComrnrdata, expedida pelo di.stribuidor da sede da pessoa jurídica; 
o) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente ecomp.atível emcaracterísticas, quantidades e 
prazos com· O>objeto da licitação, sendo esta Jeita ·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 comJirma 
devidamente reconhecida .em cartório competente ou acompanhado de documento de identidade do signatário para 
confrontação da assinatura; 
p) Declaração emitidapela licitante de que não possui errr seu quadro de. pessoal,. empregados menores de 18 
(dezoito)·. anos em trabalha·noturno, perigoso nu insalubre. emenares de IS {dezesse.is}anos .eT>qualquer trabalho,. 
salvo na condição de aprendiz a partir de t4 (quatorze) anos~ nostermus dnlm:;isnXXXlll, doArt.]º da Constituição 
Federal(Modelo constante no Anexo Ili deste Edital); 
q)··Oedaração emitida pelalicitante dando ciência.·de que cumpre integralmente os requisitnspara.sua habilit~çãu, 
conforme. prescreve o incisa VIL do artign4º, da Lei n.º m.520 de 17 de Julho de 2002, estanda ciente .das 
penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento (Modelo .constante na Anexo IV deste Edital} 

12.2. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio< ducumenta. da mesma forma qué não 
conste previsão em legislação específica, deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a 
datada .• reatizaçãu.·da.licitação .. ou,se.en1itidos ... por .. prazo indeterminado, .. cunformele.gisl.ação .. do órgãu •. ·.expedidor. 
12;2.LFicam excluídos da validade de SD·(nnventa)dias osatest~dus técnicos e comprovações de inscrições. 
12.3. Os documrmtos que não possuírem campo próprio para anexação no sistemadeve.rãaserinseridas na campo 
"OUTROS OOCLIMENTOS". 

13.D OUTRAS DISPDSICÕES 
13.l. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno porte ou 
da cooperativa que se enquadre nas termas do ar!. 34, da Lei Federal n.º 11.48812007. será assegurada a praif 
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(cinco) dias úteis, cantadas da c:anvm:açãa do(a) pregaeiro(a), para a regularização da(s) dacumento(s), podendo tal 
prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar n.º 123/2006. 
13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na 
decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar as licitantes 
remanescentes, por ordem de classificação. 

14.D DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
14.t. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, observado o estabelecido nas 
condições definidas rteste edital e o disposto no Termo de Referência que norteia a contratação, tomando-se como 
parâmetro, paralanto, o menor preço coletado, na sequência, ou a média de preços, sempre buscando alcançar a 
maior vantajosidade. 
14.1.f. A disputa será realizada por lote, sendo os preçnsregistrados em ata. 
14.1.2. A proposta final para o lotenã~ poderá conter item com valor superior ao estimada pelaAdministração, sob 
pena de desclassificação, independentemente .dnvalor total dolnte, devendo aJicitante, readequar o valor da .lote aos 
valores constantes no·mapa .. depreços. 
14.L3. Na fase. de lances, o lance final deverá atingir pre.çoigual ou inferior ao limite máxima constante daquele 
Termo de Referência; Caso não seja realizada a fase. de lances, nlicitante que cotou na proposta escrita n menor 
preço deveráreduzi-lo aumvalor igual ou inferiqr ao limitemáximo da referido Termo de Referência. 
14.1.4. Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o(a} pregoeir°:(a) ex.a minará a. proposta subsequente, verificando sua coTpatibilidade e a hâbiHtação 
do participante, na ordem de dassificação,.e assim sm::essivamente, até a apur.a~ã.o de uma proposta que atenda a 
este edital. 
l4.L5. O licitante remanescente que esteja enquadrado nn percentual estabelecido ho arr 44,.i§ 2º, datei 
Complementar . n;º 1Z3/2.DD6, nadia e hora. designados pelo(a) pregoeiro(a), será convocado na ordem de 
classificação, nou.chatdemensagem11

, para ofertar nava lance inferior ao melhor lance registrado, para, na prazo 
da 05 (cinco) minutos, utilizar~se do direito rle preferência. 

15 .. DA. DESCLASSIFICACÃDDE PROPOSTAS: 
l5J. As propostas serão desclassificadas quandn apresentadas em condições ilegais, com omissões, ou Conflitos .com 
as exigênciás deste edital. 
15.t.LCom <preç9s superiores dns···.ITENS/LOTES ·aos constantes no· Termo.· de Referênciann processo.em.epígrafe, 
após a fase de lances ou comprovadamente inexequíveis. 
15.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 

16. DDS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DD ATD CDNVDCATÓRID 
18.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatríria deverão ser enviados ao(a) pregaeira(a), até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, exclusivamente par meio eletrflni~ 
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endereça licitacaaOOfariasbrita.ce.gov.br, informando o número deste pregão no sistema do bllcompras.com e o 
órgão interessado. 
IE.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 física) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completa, telefone e e-mail). 
18.3. Os esclarecimentos serão prestadas pela( a) pregaeira(a}, por escrito, por.meio de e-mail àqueles que enviaram 
solicitações, na prazo de Z (dois) dias úteis. 
18.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o 
presente edital, mediante petição por escrita, por meia eletrônico, através da plataforma no site 
https:/ /bllcampras.com, ou pelo e-mail licitacaaOOfariasbrito.ce.gnv.br. 
18.5. Acolhida a petição contra o atoconvrmatórío,adecisão será comunicada aos interessados. 
16.S. As respostas aos pedidas .deimpugnações e àsdarecimentas aderem a .esse Edital tal cama.se dele fizessem 
parte,vinculandn a Administração B.aslicitantes. 
16.7. Uual.quer modificação noEditaleXige divulgaçãopeln mesmninstrumento de publicação em que sedeu.n .texto 
original, reabrindo-seo prazo inicialmente estahelecirlo, exceto quando, ·inquesUonavslmente, a altsraçãonã!l afetar 
a formulação das propostas. 
16.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadasfOradri prato legal e/ ou subscritas por rspresentants nãn 
habilitado legalmente, exceto se tratar de matéria de ordem pública. 
lB.S. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a mesma no prazo de 
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento desta. 
IB.10. Acolhida a impugnaçãô contra o editaL será designada nova data para areaHzação do certame, exceto se a 
alteração não afetar a formulação· das propostas. 

17. oas RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
17.i. Oedarado ô vencedcir, qualquer licita.nte poderá manifestar, deforma motivada, a intenção de interpor recurso~ 
eíll campo próprio do sistema, quando lhe será concedida a prazo de 3(três) dias para apresentação d.as razãe~ por 
escrito, ...... Por meio eletrônico,····.através d~ .. plataforma na .site https://bllcompras.com, ou. pelo e~mail 
licitacao!!lfariasbrito.ce.gov.br. Os demais .licitant.es· ficam desde .. logo rmnvidados a apresentarJJontrarrazães 
dentro de igual prazo. que começârá a contara partir dutérminn. do. prazo do recorrente, sendu'."lhes ass~gurado 
vista imediata dos autos. 
17.2. Não serãaconhecidos osrecursos intempestivos· e/ou subscritos· pnrrepresentántenãn hahilifado.·.legàlmente 
ou não identificado na.processuJfoitatário para responder pelnproponente. 
17.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 
disposto no item 17.1 deste edital, importará na decadência desse direito e o(a) Pregoeira(a) estará autorizada a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
17.4 D acolhimento de recurso importará na invalidação apenas das atos insuscetíveis de aproveitamento. 

*'°.) .·14'.: ,.,,_ ,.., ~\~, 

17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva. e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes. na end~ 
eletrônico constante no suhitem 2.2. deste edital. ~v 
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18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HDMDLDGACÃD 
18.l. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregaeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursas. Caso contrário, a 
adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da 
adjudicação do objeto ao vencedor. 
18.3. No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular da origem desta licitação, 
decidido o recurso, este homologará o julgamento do( a) pregoeiro( a) e adjudicará o objeto ao vencedor. 
18.4. O titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar o presente processo par 
razões de interesse público decorrente deJato superveniente devidamente comprovada e mediante fundamentação 
escrita. 
18.5. O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos as atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
IS.LO Jidtante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a prnposta,Jalhar nu fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidônea, fizer declaração falsa ou cometer fraudefiscaL garantido o 
direita>prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prarn 
de até 5 (cinco} anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante aprópriaautoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multa~ previstas no editaLe no 
termo de contrato e das demais comi nações legais. 
18.2 .ACcmtratada ficará, ainda, sujeita·· às seguintes penalidades, em casa deinexe~uçªotatal ou parcial do. contrato, 
erra de execução, execução imperfeita, mora de exr:rnução, inadimplementl1 contratual<. uu não veracidade das 
informações prestadas, garantida a prévia defesa: 
!""" advertência.sanção de quetratª o.inciso 1 do art. 87, da Lei n. g 8.SBS/83, poderá ser aplicada nos seguintes 
casos: 
a) descumprimento das obrigações ª•··responsabilidades assumidas• na.··lrcitação; 
b) outras ocorrêrn::ias que possam acarretar transtornas ao desenvolvimento dos serviços da Cantratante, desde 
que nãocaiha a aplicação de sanç~o mais grave. 
li -. multas•·.·•·(qu.e ..•. paderão••··~er. recolhidas ern·•.·qualqueragêlicia··.integrante .da\Rede ... Arrecadadora. de. ··Receitas 
Municipais, por meia de Documento de Arrecadação Municipal - UAM, a ser preenchido de acordo com instruções 
fornecidas pelá Ctmtratante); 
a) de 1% (um por cento) sabre o valor contratual total do exercício, par dia de atraso na prestação dos serviços ou 
indisponibilidade do mesmo, limitada a ID% do mesmo valor; 
b) de 2% {dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
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e) de 5% (cinco par cento) da valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitada, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nas 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 a Município de Farias Brita, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, depois da ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
18.3 Na processo de aplicação de penalidades éassegurada o direito ao contraditória e à ampla defesa, garantida 
nas prazos de 5 (cim:o) dias úteis para as sanções previstas nos incisas L li e Ili do item 19.2 supra e 10 (dez) dias 
corridas. para a sanção prevista nuincrso IV dQmesrno item. 
ISA .o .valor.·da.multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesauro Munidpal no prazo de 5 (cinco) dias a .. contar da 
notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado,. será automaticamente 
descontado do pagamento a que a Contratada fizerjus. Em caso de inexistência ou insuficiência de. crédito da 
Contratada, a valor.devido será cobrada administrativamente ou inscrito como Dívida AtivadaMunicípio à cobrado 
mediante processo de execuçãafiscal, com os encargos correspondentes. 
18.5 As sanções previstas nas incisos Ili e IV da itemlB.Zsupl"a, poderão ser aplicadas às emprásas que, em razão 
do .contrata objeta desta licitação: 
1 -praticarem atos ilícitas, visa.ndofrustrar os objetivos da licitação; 
li· - demonstrarem não ·possuir idoneidade para contratar com. 13 Administração Püblfüà, t:mtvirt!Jde de atos ilícitos 
praticadas; 
Ili ~ sofrerem. condenação definitiva por praticarem, por rneias dolosos~ fraudeJiscal 110 recolhimento de quaisquer 
tributas; 
IH.S AssançãespreVistasnasincisosLJ!l e IV.da··item .. ·19.2 supra poderão ser aplicadas juntamentecom ª.do inciso· ti 
da mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 {cinco)dias úteis. 
18.7 A licítan.te adjudicatária que se recusar,injustificadamente, em firmar uContrato dentro da prazo de 5 {cinco) 
dias úteis a contar da notificação que.·lhe será encaminhada, estará sujeitaàmulta de 5% (cinco por cento). davalar 
total .. adjudicado, sem prejuízo das ·demais penalidades cabíveis, parcarácterizardescumprimento total da obrigação 
assumida. 
tH.8··.· As. sançãespreyistasnn item l9. 7•.··supra não·. se·· aplicam··· .às· deíllais.·•·licHantes. que,tapesar de não ·vencedoras, 
venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital. e no prazo de 48h 
comunicarem seu desinteresse. 

2D. DA CDNTRATACÃD 
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20.1. A adjudicatária terá a prazo de 5 (cinco) dias úteis, cantados a partir da convocação, para a assinatura do 
contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante a seu 
transcurso e. ainda assim, se devidamente justificada e aceita. ~ 



GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito pora todos 

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. Uuanda a adjudicatária não comprovar as condições habilitatárias 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 habilitatórias e feita a negociação, assinar a contrato. 
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimBnta e demais condições aplicáveis à contratação 
estão definidas no Anexo V- Minuta do Contrato, parte deste edital. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podenda a autoridade competente revogá-la por 
razões de interesse público, anulá-la por ilagEllidad~ de ofício ou por provocação de terceiros, mediante decisão 
devidamente fundamentada, sern quaisquer red~mações ou direitas à indenização ou reembalso. 
21.2. Éfacultada aa(a) pregoeiro(a)ouàautoridade superior, emqualqu~~fase da licitação, a p~omoção de diligência 
destinada<a. esclarecer ou a complementar a instrução dQ processa ficitatório, 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) pregoeirn(a) ou o não atendimento às 
solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO au INABILITAÇÃO. 
21.4. T.oda a documentação fará parte dos autos e não seràdevofvida ao licitante, ainda que se trate de originais. 
21.5. Na contagern dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir""se-ão os dias de 
vencimento. Os prazos. estabelecidos neste edital se iinidam e se vencem somente em pia de. expediente na 
Prefeitura Municipal de·FariasHritu. 
21.8. Os licitantes são responsáveis pelél··•fidelídade 8 legitimidade dasinformaçães .e dos dncul11entosapresentados 
em qualquer fase da licitação. 
21.7. O desatendimento de exigências formais não essencíais não implicará no afastamenb1dolicitante, desde que 
seja possível a aferiçandasuaqualificaçãn.e a exata compreensão da sua proposta. 
2LB. Toda a documentação exigida deverá. sar apresentada em uriginal ou por qualquer processo de reprografia 
autenticada por cartório campetente .. .Dasoesta documentação tenha sido emitida pela internet só será· aceíta após 
áconfirrnação de sua autenticidade. 
2LH..Caberá.ao licitante acompanhar as aperaçães •. no sistema eletrônico, ficandaresponsável pelo .finusdecmrrente 
da .. perda •.. de negóci.os .. diante da .. inobservância ·de. quaisquermensage.ns····emiti.das.pela· sistema ou. desuadesconexão. 
21;tn.Jodas ª .. quaisquer cumun.icações.como(a}.pregoeiro(a)deverão se darpurescritn,ieam o devidu .• protocolo 
com sede na Comissão Permanenti:Lde. Ur;itação, via Ehmail ··institucional licitacao@fariasbrito.ce~gav.br, ou no 
própria chat da plataforma do site https://bllcampras.com 11sala virtual'1 onde estará acontecendo o certame. 
2Ut. Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar quaisquer informações sobre o pregão já publicado 
e/ ou em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexta usando telefonia fixa ou móvel, como forma de garantir a 
lisura do certame. 
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21.t2. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nas termas da legislação pertinente. 
21.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa. ' 
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2U4. A apresentação, par parte das licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao cumprimento das requisitas de 
habilitação, aos impedimentos de participação ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequena 
porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar n. º 12312006, 
independentemente da adoção de providências quanta à responsabilização penal, com fundamenta na art. 288 da 
Código Penal Brasileira. 
21.15. Serão considerados cama não apresentadas as dedaraÇões, não assinadas pela representante legal das 
empresas ou seu procurador, considerando-se, diante da ausência de assinatura, descla.ssificada a proposta ou 
inabilitada a empresa, conforme a fase em que a declaração deva ser apresentada. 
21.16. O fora designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste editaLserá o da Comarca 
de Farias Brita, h:tado da Ceará. 

22. DOS ANEXOS 
22.l. Constituem anexos deste edital, dele fazendl1parte: 
ANEXO l -Termo de Referênciá(flrçamentuBásiCd) 
ANEXOll - Proposta de Preços 
ANEXD llr- Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de.Empregadp Menor 
ANEXO IV- Modelo de Declaração de Cumprimenta dos Requisitos de habilitação 
ANEXUV- Minuta da Contrato 

~·· 
Tíagnde Araújnleite 

Pregoeiro Oficial 
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Termo de·· Referência 

Pregão Eletrônicon.º 2D22.D4.19.2 



1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1 - Aquisição de itens para compor kit's bebê-destinados a doações para as gestantes assistidas 
pela Secretaria de Assistência Social do.ML111Jdpio.de. fariasJ3rit9/ÇI:. 

2 - JUSTIFICATIVA 
2.1 - A contratação da empresa para o fornecimento dos itens para compor kit's bebê, tem como . 
o objetivo proporcionar às gestantes assistidas pela Secretaria cje Assistênciâb.Social, melhores 
condições nos primeiros cuidados .dos rêcém-nascidos. · 

2.2 - DIVISÃO POR LOTES 
2.2 .. 1 - .Quanto. à composição dos lotes, te111os que os itensfor~m agrupados •. por "LOTES" em 
virtude· dos mesmos guardan~m compatibilldacje entq: §i, ou seja1 e?tão divididos pela sen)elhança, 
agrupando itens .•. similar?s .•• e·. ·~sp~çLfiCo§1 gqêrqando.· a devida··········~~pêç.i.f.i.0J.q9d~· de cadp< objeto, 
observando-se, inclusive as regras rnêrçaqgkSgicas. para a prestação dos serviçps, de· m99p 9 não 
prejudicar a concorrência entre os participante9,r11ªntençlcJa competitividade Qeo.essáriaà, di~puta. 
2.2.2 - No que diz respeito ao Princípio da Eço9off1icidade e ~111 contratar·····.~ proposta rnais 
vantajosa, individualizar a contratação do al~didp.9bjeto sobreçarrega a Administração .gúpliÇél e 
encarece o contrato final, uma vez que os ti;Çit99t~s possuirão uma margem de n~gociaç~pben~ 
maior por estarem comercializando uma mal()rparcela (Lote) do objeto licitado. pe?sa forma111a 
divisão em .. lotes do objeto em t~la, há. um grande ganho para a f.c:JrniQ.i§~f~.~ª();ga economia de 
escala,· tendo em vista. qllê.)mpllcaria·~nyaurnento••d~· qya9~it9~i\19? .e1·çgn§~9Ll72terl)ente, numa 

redução depreços a serem pagos·pelaAdmini7tra~ão,, ··•·•.•·•.•·•····•·· \•····•···.·······•········ >.· .• ·<•·•.•····••······•···•····• 
2.2.3 - I.sto posto, adotamos o julgamentodptipo"MENORPREÇÇ)PÇ)~l.9)!§"!:pqr ~ntencj.errnos 
que a contratação cjessa forma será mai§ ·conveniente, aumentará a unif~[í't'licJ~R~ .cJºs valpres e 
fornecimentos, e··redµziráos ~i§Ç9§. cje çoQflit.os. l,\lémdisso, por se tratar/cj~yliS.ftação···.pp:~ipo 
menor preço por Jote, os valores unitários de cada i~em ainda assim deverão{ser ley,~clP§ e111 
consideração, evitando .. se distorções nos valores parç:1 . cada item em vistas .a reali~aôe 
mercadológica. 

3 - ESPECIFICAÇÕES, QUANT~D~D~S E Y~LÇ)ª' ES"(IIVIA[)O 
3.1 - A empresa a ser contratada, deverá forn~cer os produtos .çcmforme descriçªo na pJarülha 
abaixo: 

· . . ·. . . .... 
.. .... 

Valor 
Item Especificação Unid~ Qtde. Unitário Valor Total 

LOTE 01 - ITENS PARA KIT BEBÊ 
Banheira para bebê - Medindo 20x45x77cm, com p de até 15KG, 

1 Confeccionada em plástico e recomendado cantos arredondados e Und 200 36,50 7.300,00 
amplo espaço interno 
Bolsa baby grande - Material sintético. Medidas aproximadas: 

2 Altura: 29cm / Largura: 40cm / Comprimento: 18cm. 01 Fêcho de Und 200 45,00 9.000,00 
zíper na abertura principal 



3 Conjunto decorado para cabelo com pente e escova infantil Cjt 200 12,90 2.580,00 
4 Sabonete em barra infantil 90q Und 200 4,00 800,00 
5 Saboneteira infantil decorada Und 200 4,00 800,00 

Total: 20.480,00 
LOTE 02 - ITENS PARA KIT BEBÊ 

1 Conjunto mijão com camiseta 100% algodão para recém nascido Cjt 200 15,00 3.000,00 

2 Conjunto camiseta para recém nascido 100% .. algodão com. 03 Cjt 200 12,00 2.400,00 unidades 

3 Meia infantil para bebê 100% poliéster Par 200····· ..•.... 3,50 700,00 

4 Fita adesivapara fraldas 19mmx20m Und 200 4,50 900,00 
Fralda eni·tecido - Confeccionada com tecido duplo de fibras p~·· .. 5 100% algodão, 70 cmx 70 cm, macia e absorvente, pacote com 5 200 25,00 5.000,00 
unidades, cor branca . 

6 Toalha de banho infantil com capuz em tecido. 95% de algodão e Und 200 29,00 5.800,00 5% poliéster ... . 
· .... .· Total: 17.800,00 

3.2 - Conforme ·.exigênçia·•··l~galc.P•••·•M1.J~iGÍQi@{9e Farias· Britp ···r~êJi~o.u pesqqisas de·•.preçps .... de 
mercado e estimativa de custosjunto c.rempresas atuantes no ramo do objetoJicitado, utiHzando
se como base legal a Instrução Normativa n° ?~rei~ ()5 de Agosto de 2020. 
3.3. - O valormáximo admitido para esta ~C(4i§iÇ~o é de R$ 3;~~2so,oo (trinta e oi~(). mil 
duzentos··.e oiten~ reais). Foi utiliza.c:Jo .como rnétodologia para obtenção do preço .. estirnado 
para a futura contratação o menor dos valoresoptidos nas pesquisas de preços, conformeArt. 6º 
da supracitada instrução. 

4 - ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1 - As despesas deste Contrato correrão por.· çonta .<:Je recurso~ oriundos do Cofi~anciamento 
Estadual de Benefícios Eventuais e Tesouro Municipal, . previsto~ nas Dotações Orçamentárias 
discriminadas no Edital Convocatório. · 

5 - ENTREGApO~ PR.()l;)lff()S.~ ~ECl:~l~ENTÇ> 
5.1 .. - .. Os produtos r~~r~Q ~()f~~cidp~i .qe acoÍ'.c:JP ...... rnmt.·;~~ .. ··. solicitaçõ~~•>requi7*t~~~>.~@la 
Secretaria/Fundo solicitanter cl@Y@ndo·.•.Qs.mesmos s~r eqt~.@9\rt!.es;j.~.@to à.· s.ede desta,• ou.oqpe '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 corn a entrega 
de responsabi1id9cje da empresa çontrat~9~~ 
5.2 - os pr9d~tos dever~q ser entregues Dº:é~e;§:de. s·(cinco) die.~; ªiSPOF9E•ª8.· fé~Gbi111~n~P da 
respectiva·Ordem de.Çompra;···· ····•········•·•·····.··•··•·•··· · · ...•..... ·•·.··•••< ·<·•········· ... ··• .· >.• .....•. ? 
5.3 - A Contratada ficará· obrigada a trocar, as suas expensas/ os· produtos qüe vierem a ser 
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
5.5 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. d 
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; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

6 - DO PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Admini§tração, obedecidas as 
requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatl.irê 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. 
6. 2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência 
Bancária. 

7. OBRIGAÇÕES DA CO.NTAATANTE 
7.1 - As obrigações da CONTRATANTE·sª()ªêPíscrírninadas naMinutª Ccmtr8tual, parte fntegrÇ1nte 
do Edital, independente de sua transcrição~ 

8 .. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 "". As. obrigações do(a) CONTRATADO(A)§ã{)>as discriminadas na Minuta C9ntratlJ9I, pçirte 
integrante do Edital, independente de suatranscriç~o. 

9 - PRAZODEVIGÊNCIACONTRATUAL 
9.1 - O futuro Contratoterá \{igênciàat~·31/12f2022,.étC()íl}9r~ê9é3tag~~l.lél··ª$sinatura, qu 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigê.11cia.cjo rne§ff10. 

Farias Brito - Ceará, 13 de abril de 2022. 

Antônia .. da PenhaSena Pierre 
Secretária M un içi pal• de ,A.ssistêneia Soc:iàl 
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Aa Município de Farias Brito, Estado do Ceará. 

30 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente as da 
Decreto nº 10.02412019 e das Leis nº tu.520/2002 e B.SSS/1993, hem como às dáusulas e condições da 
modalidade Pregão Eletrônico ng 2022.04.19.2. 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação pr~liminar, não ocorreu 
fato que nas impeça de participar da mencionada licitação. 

Assumimos o compra missa de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificadas na Anexa 1, 
casa sejamos vencedar(es) da presentelieitaçãn. 

Objeta: Aquisição de itens parauenmpnr kit1s bebê destinadas adoações para as gestantes assistidas 
pela Secretaria de A~sistência Sm:ialdn Município de farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixa. 

Item 
LOTE Ili - ITENS PARA KIT.BEBE 

Banheira para bebê - Medindo 2Dx45x77r:m, com p de até J5KG, 
Canfer:Gianada em plásfü:o e recomendado cantos arredondados e ampla 1 Und zao 
espa~o interno 
Bolsa baby grande - Material sintético. Medidas aproximadas: Altura: 2Scm 

2 / Larguríl: . 4Dcm / Camprimi:mto: 18cm. OI Fêcho de zíper na·. abertura 1 Lind 
principal 

3 Conjunto decorado para cabe[o com peílte E! escfrvá il1fantH 
4 Sabonete em barra infantil SOg 
5 Saboneteira infantil decorada 

2 
3 
4 

5 

B 

Conjunto mijão mm camiseta 100% algodão para recémnascido 
Conjunto r.:amisetapararecémnasr:idolflD%algodão r:om·03 unidades 
Meia infantil para bebê 100% poliéster 
Fita adesiva para fraldasl8mmx2Dni 
Fralda em tecido - Confecr:irmada cmnteciduduplo defibras!OD% algodão, 
70 r:m x 70 cm, macia e absorvente. pacote com 5 unidades, cor branca 
Toalha. de banho infantil com capuz em tecido 85% de algodão a 5% 
poliéster 

Valor Total ·da Proposta: R$ ........... ;; ....... ~ ..... ;.; {. .......................... ;;; ............................. ) 

Proponente: .................................................................................................... . 
Endereço: ...................................................................................................... . 
CNPJ: ............................................ .. 
Data da Abertura: ......................................... .. 
Horário de Abertura: .................................... .. 



Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrata. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Data: .................................................... .. 
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Assinatura do Proponente 
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ANEXO Ili 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAL UUAHFICAO FORNECEDOR), UE CLARA. para as devidosJins de direita, especialmente 
para fins de prova em prm::esso licitatário, Pregão Eletrônico n.g 2022.04.19.2, junto ao Município de Farias 
Brita/CE, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de l8 {dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salva na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze)anos, nos termas do inciso XXXllL do Art. 7º da Constituição Federal. 

Pelo que, por.seraexpressãodaverdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

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

DECLARANTE 
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ANEXDIV 
MDDHD DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAEQUAUFfCAO FORNEGEOOR), DECLARA para· os devidos.fins de direito, especialmente 
para fins de prova em processa licitatório, Pregão Eletrônica n.!! 2022.04.19.2. junto ao Município de Farias 
Brito/CE. que cumpreintegralmente as requisitos para sua habilitação. conforme prescreve a incisa VIL do artigo 4º, 
da Lei n.º to.520de17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nas casos de descumprimento. 

Pela que, por ser a expressãoda verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

DECLARANTE 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N.2 ......................... .. 

Contrata que . entre si celebram, de um lado o Município de 
Farias BritoíCE, através do(a) ..... ;; ............................ , e da outra 

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direita públicninterno, inscritono CNPJíMF sob o 
n.º 07.5S5.572íUOOt-OO, através do .... ; .............................. , neste ata representado pêlo(a) ....................... ,, ............................. , 
o(a) Sr(a) ........ ; ................................... ~ .......... Jnscrito(a)na CPF n.º ...................................................... , apenas denominado de 
CONTRATANTE, e de outra lado ..... ".; .............. .., ...................................... ; ................................. , estabelecida na 
.......... ,, ............................ , ................................... ,; ... ,, ........ , inscrita ªº. CNPJ/M[sobo n.º ........................................... , ... neste ato 
representada. por ..................................................... : ................ ., inscrito(a) no LPF n.º ........ ou ......................... , . apenas 
denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado daUcitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n.!! 2022.04.19.2, tudo deacurdotnmas normas gerais da··Lein.º 8.SSB/93, a sua.s 
alterações posteriores, bem como com a Lei n.º I0.520/02 ..... tei que Regulamenta o Pregão, na forma das clá.usulas 
e condições seguintes~ 

CLÁUSULA PRIMEIRA ... DUFUHDAMENTD. LEGAL 
U. ·Processo de Licitação na·modalidade .Pregã11Eletrõnicu. n.º·•2D22H4J9.Z,ideacorrloeomas.normas gerais da Lei 
n.º 8.866/83, e suas alterações posteriores, bem cama com a Lei· n)J tU.520/02 ~Lei que Regulamenta o Pregão, 
devidamente homologado pelo(a) .................................. ; ....... '. ....... '. ... ,o Sr.(a) ..................... ; .. u. ......... ~.; ... ;.. •• ,; ... ; • ..; 

CLÁUSULA SEGUNDA-OU IJBJETD 
2.t .O presente lnstrumentnte111uamuobj.et°: a aquisição de itens para compor kit's bebê destinados a doaçãesipara 
as gestantes .. assistidas pela Secretaria de Assistência Social do Município d~ farias Brito/GE.<.conforme 
especificações constantes no Anexo l doEditabCtmvocatáriu, nos quais a Contratada sagrou-se vem::edora, conforme 
discriminada na quadro abaixa: 

CLÁUSULA TERCEIRA .;; UD VALOR, DDREAJUSTE E DO REEllUILÍBRID EC:DNÔMICD"'FINANCEIRU 
3.1. O abjeta contratual tem o valar total de R$ .................. ( .......................................... .). 
3.2. O valar 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 da 
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 



GOVERNO MUNICl PAl 

FARIASBR O 
Uma Farias Brno para todos 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos 
termos da Art. 85, Inciso IL alínea 11d11 da Lei 8.666/83, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
3.4. Para a efetivação da 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(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo a referido pedido ser acompanhado da(s) 
nota(s) fiscal (is) de entrada da(s). mercadoria(s), do período compreendido. entre a data da rnntratação e da 
solicitação/ que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá 
ser providenciada pela Contratante, em obediência ao disposta no § único, da Art. 6t, da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DD PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1. O presente Contrata terávigência até.3t/l2/2022, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o 
fornecimento das produtos dentro da vigenciarlo mesmo. 

CLÁUSULA OUINTA- DA ENTREGAERECEBINENTDDDS PRODUTOS 
5.1. Ds .produtos serão fornecidos de• •. acordo comas soltcitações requisitadas pela .Secretaria/Fundo· r;nmpetente, 
devendo as mesmos ser entregues junta à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, 
fica.ndo a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessárhksendo 
as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2. fürprodutos deverão ser entregues no prazo de 05 {cinco) dias, a contar do recebimento darespectiva Ordem 
de Cumpra. 
5.3~ A Contratada fü:ará.nhrigada.atrucar,as suas·expensas, as produtos que vierem a serrecusados ·parjusto 
motivo, senduque o ato dorecebimentcrnãn importará a sua aceitaçã~. 
5.4. A· Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado·par:atantn; senduqüe. ns pradutosdeverão 
estar todas em embalagens fechadas, contendo a. identificação da data de industrialização e o.prazo de validade, 
quando for o casa; 
5.5. Caso a Prefeitura venhá optar par entrega programada a contratada deverá dispor de instalªÇães condizentes e 
compatíveis para a guarda.e armazenamento dos produtos. 
5.6 .. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.t Provisoriamente, para efeito de posterior verificaçãoda conformidade dn produto com a especificação; 
5.6.2 .. Definitivamente. após verificação da qualidade e quantidadEL do produto, pelo setor responsável pela 
solicitação e .consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA -DADRIGEM nas RECURSOS 
6.1. As despesas deste Contrato correrão par conta de recursos oriundas do(e) Cofinanciamento Estadual de 
Benefícios Eventuais e Tesouro Municipal, previstas nas seguintes Datações Orçamentárias: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DD PAGAMENTO 
7.1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas 
requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo 
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competente limitando-se o desembolsa máxima em conformidade c:om a disponibilidade de recursos financeiros do 
Tesauro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
7.2. O pagamento será efetuada através de Transferência Bancária. 

CLÁUSULA DITAVA- DAS DBRIGAÇãES DA CONTRATADA 
BJ A Contratada para fornecer o(s) produto(s}/bem(ns), objeto da presente Contrato, obrigar-se-á a: 
B.U. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do EditalCon\foc:atóriu. 
B.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s)/bem(ns) abjeto deste Contrato, sendo ainda responsável 
por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento. 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do 
objeto contratual, em particular na que se. refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos ã fazenda Pública em geral. 
8.1.4. Manter, durê]~te toda a execuç.ãn deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
B.1.5. fornecer com presteza e dignidadeu(slprn~uto(s)/bem(ns) objeto deste C.antrata. 
BJ.6. Aceitar nas mesmas condições contratuaís, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma 
estabelecidàno ArtB5, § 1º da Lei nº 8.666/83, alterada e consolidada. 
BJ.7. Entregar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, os 
produtmr requisitados pela setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo 
competente, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua 
responsabilidade. 
BJ.8. Trocar,•as suas expensas,· o(sf prnduta{sJ/bem(ns). que vier(em}aser.rermsada(s).parjustamotivo, sendo 
que o ato de recebimento não importará em sua aceitação. 
BJ.9.. Efetuar a entrega do(s) produta(s)/bem(ns) em transporte adequado para tantoT sendu que os mesmos 
deverão estar todos em.embalagens fechadas, contenda a identificação da data de industrialização e a prazo de 
validade, quando for o casa. 
8.1.10 •. Casa a Contratante venha uptar par entrega programada aGuntratada deverá dispor de instalações 
condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens pondo-os a salvo· de possível 
deterioração. 

CLÁUSULA·NDNA-.DAS UBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar~sff-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contratô, bem como mio na fornecimento e o cumprimento dos 
prazos. 
B.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeta deste 
Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Funda Municipal contratante, a execução da 
objeto contratual. 
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B.1.4. Efotuar os pagamentos devidas nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem coma zelar pelo 
cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1. À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei n.º 
8.866/83, e suas demais alterações. 
m.2. O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará aGuntratada às seguintes sanções: 
1 - advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 87, da Lei n. º 8.SSB/93, poderá ser aplicada nas seguintes 
casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras m::orrêm::ias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde 
que não caiba aaplícaçãa de sançãn~ais grave. 
li - multas (que poderão ser r.ecnihidas em qualqueragência integrantedaRede Arrecadadora deReceitas Federais, 
por meia de Documento de ArrecadaçãnMunicipal - UAM, a ser preenchido.de. acordo com instruções fornecidas 
pela Contratante); 
a) de 1%{um por cento) sobre a valor contratuaLtotal do exercício, por dia de atraso na prestação dos<serviços ou 
indisponibilidade do mesmo, limitada a !0% do mesmo valor; 
b) de· 2% (dois par cento) sobre nvalar contratual total dcrexercício, por infração a qualquer cláusula oucondição 
do .contrato, nãoespecíficada nas demais alíneas desfrrincisa, aplicada em dobro na reincidência; 
e) de 5% {cinco par cento) da valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, 
caracterizando-se a recusai 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 dê cont~atar camnMunicípio de Farias. Brita, 
par prazo não superior a 2 (dois) anos; 
1v· - declaração .deinidoneidade.para licitar ou contratar com a Administração Públicai enquanto perdurarem as 
motivos. determinantes da punição. ou atá que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicuu a 
penalidade, depois do ressarcimento áAdmínistraçãti pelos prejuízos rasultantes e depois de decorrida n prazo da 
sançãoaplicada com base no imüso anterior. 
10.3 .. A .. Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem pr.ejuízo das sanções ..• aplicáveis, reterá créditó, promoverá 
cabr.ançajudicial ou extrajudicial, a fim de.receber multas apfü:adas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver 
sofrido por culpada empresaCm1tratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA RESEISÃD 
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 Contrata implicará automaticamente em quebra de 
Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei Federal 8.SSS/93, reconhecidas desde já os 
direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no 
presente Instrumento. "' 
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11.3. D presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial, 
nos casos de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrita com 30 (trinta) dias de 
antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
11.3.4. No casa de não cumprimento de qualquer· das cláusulas deste cDntrato, .·a parte que se sentir prejudicada 
poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com aantecedêm::ia definida no 
subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃDCDNTRATUAL 
12.1. Uuaisquer alterações que venhama ocorràr riaste Instrumenta serão efetuadas mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA PUBLU!AÇÃD 
13.t Este contrato deverá ser puhlicadn por .afixaçãD em lm:al debostume, .até o 5º (quinto) dia útil ·do mês 
subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA DUARTA .- DDS ANEXOS 
14.t 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, independentemente de 
transcrição. 

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

Declaram .. as partes que este Contrato corresponde à manifestaçãafinaL completa e exclusiva de acorda entre elas 
celebrada e, por assim estarem âi:r acordo, assinam o presente Contrato as >partes e as testemunhas. abaixo 
firmadas. 

Farias ... Brita/CE, ........... ~ ...... ; ........ ; ..................... . 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

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


