
1ª Parte: PREÂMBULO 

EDITAL CONVOCATÓRIO 
Pregão Eletrônica n. º 2022.05.09.1 

A PREFEITURA MUNIEIPALDE FARIAS BRITO, ··sifii â RúàJOsê· Alves Pilllentabm.Q .. 87.,Centro, Farias Brito - Ceará, 
por intermédio do(a) Pregoeiro(a) e Membros da equipe de apoio designados pela Portaria.rtº 0301D222/20i2, torna 
público, para conhe.cirnento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados será\realizada licitação na 
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA. do tipo MENOR PREGO que seráregido pelo Deêreto ID.024 de 20 de 
setembro de 2018. a Lei Federal n.º ID.520., de 17.d.e julho de 2002. e subsidiariarnente pela Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1883. o que determina alei compfümentar nªl23/2006, 147/20!4 e suas alterações e demais exigências 
deste Edital.A presente licitação será no site https://bllcampras.cam. 

2ª Parte: DAS CLÁUSULAS EDITAlÍCIAS 

1.D DUOBJETD 
IJ A presente licitação tem por objetaa.~antrataçª~i~EI efflpresa par~.prBst~çãa das serviças;~e canfe~§Qtj}~q 
vestuário destinada aa atendimento das Unidades .. Gestaras da Município de Farias Brita/CE. conforme anexos, 
partes integrantes deste edital 

2.D UDAEESSD AD EDITAL E DD LDEAL UEREAUZACÃD~ 
2.LO edital está disponível gratuitamente nos sítios: 
www.fariasbrita.ce.gov:br,www.tc:e.ce.gav.br/licitaclles1thttps://bllcampras.caln. 
2:2.·Ucertame será realizado no endereço eletrânicfr: 
https:/ /bllcompras~cam. 

3.D.UAS DATAS E HDRÁRIDSDllEERTAME 
3.1. INÍCJO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 1fde maia de 2022, àsl7h. 
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23 de maia de 2022, às 9h. 
3.3. INÍDIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23de111aio de 2022, às m~. 
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Paratodas as referências de tempo utilizadas pelo sistema seráohservado o 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.D DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITACÃD 



4.1. A Prefeitura Municipal de Farias Brito está localizada na Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centra - Farias 
Brita/CE. CEP. 63.185-000, telefone: (88) 3544-1568. 

5.a nas RECURSOS DRCAMENTÁRIDS 
S.I. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constantes no quadra abaixo: 

·· ... 
Órgão Unid. Drç. Projeta/ Atividade Elemento de Despesa .• Fonte de Recusa ... 

.·· . 

02 OI •. 04.122.0002.2.003.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 .. 1500000000 
02 02 04.122.0002.2.008.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 • 1500000000 
02 03 20.122.0002.2.0!4.DOOO 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 .. 1500000000 
02 04 04.122.0002.2.0IB.OOOO 3.3.80.30.00/3.3.H0.38.00 

. · 
1500000000 

02 05 04;us2.ono2.2.nzu:nooo 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500000000 
02 os oa.122.aa22.2.021.nooo ···. · 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500000000 
02 os 26.122.0002;2.022.UOOD. ·. 3.3.80.3D;OU/3.3.80.38.00 ··.··· 1500000000 
02 07 13.122.0002.2.023.0000 3.3;80.30.U0/3.3.80.39.00 15DUDDDDDO 
03 OI 12.122.0002.2.025,0000 

.. 

3.3.H0.30.00/3.3:80.38.00 15DUIODIOO ···•.· .. .. 

03 
. 

OI 12.3BL003B.2. 02KOOOU .......... ··· .· 3.3.90.30.00/3,3.80.38:00 1somaamo ·. 

03 OI 12.36to038,2.028;0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1somoumu 
03 OI 12.381.0040.2.033.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1soommoo 
03 OI 12.381.0040.2.034.0000 .··. 3.3.80.30.00 l500IOOIOO 
03 OI 12.361.0040.2.034.0000 . 3.3.90;38.00 15400DDODD > .. ·····-

·. 

03 OI 12.365.0041.2.038. DOOU ... 3.3.80.30:00/3.3.80.38.00 ..·· 1540000000 
03 OI !2.3BS.0042.2.040.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 15400DOUOD 
04 OI IUJ22.0002.2.043.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1soomnzuo 
04 ·. OI .. .·. .. m.122.uo24.Z.D4B.umm 3.3.80.30.0U/3.H~so;3H.UO t5D0100200 .· .. · 

04 . ;· OI 10:122:002uM1.oonn.····.····· .. . ( 3.3;s0:3U:U0/:3131S0;3S;ou H1DDID0200 . 

04 OI I0.30!.0025.2.048.0000 
. ,. 

· 3:3.H0;30;00A3:3'.80&3S:HU IB.00000000 
.. 

:• : . 

04 OI ID.301.0025.2.052.00UO · .... 
. 

3.3.80.30.00/3.3.90:38:00 .·.•·· . 1800000000 : 

04 OI 10.302.0024.2.055.0000 
. ·.· ·. 

3.3.80.so.0013.3.90.38.oa . .. 

IBOOOOODOO .. 

04 rn 1a:su5.oozs.2.osa.naoo 1 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 IHOOOOODOO I• 

04 OI I0.305:0028.2;081.0000 .. 3.3.80.30.00/3.3.90.38.00 150DID02HO ... ·· •. . . 

04 OI I0:305:0DZ8.WB2.U000 
.... 3,3.80.30.00 l5000UDDOO ••• • .. . .. 

04 OI ·• ·· · fU.305.B028:2.0B2.UDOll . ·• . 
•••• .. 3.3;90;38,00 ·•.• IHDBOOOODD< · .. 

05 OI 08.122.UD02.2.DB4.UOOO •: .. 3:3.8ff3n,uo13;s:80.3s:oo l5UUOUODOO 
05 OI 08.13!.0035.2;085.0HOU 

.• 
3.3.SD.3U;HD/3.3.HU.38.00 15UOOOODUO ': 

05 OI 08.Z 41.0037.2.DBS.OOOO · .... 
• ••••• . ·. < •.... 3.3.H0.3D.U0/3.3.8l38.00 15DODODDDO 

05 OI 
.· 08.243.D002.2.DB7.0DOD 

.· · . 3.3.SU.38.0D/3:3.8fü3H.OO ·· 1500000000 
05 OI 08.244.0002.2. OS 8.UUOD T . ··.:1 3.3.80.30:00/3.3~80'.38:00 15DODOOUUD. . . .. · . .· 

05 
. · 

OI 08.244:DIJ3t2.USH.ODOO 
.. 

3.3.90.30.0D/3.3.H0:3H.OO IBHOOOOOOO .··•·. > 

05 OI 08.244.0031.2.070.0000 3.3.90.30.00/3.3.80.38.00 1500000000 
05 Dl 08.244.0031.2.071.0000 3.3.90.30.00/3.3.80.38.00 1500000000 
05 OI 08.244.0031.2.072.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1660000000 
05 OI 08.244.0031.2.073.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.39.00 1880000000 
05 OI 08.244.0032.2.074.0000 3.3.80.30.00/3.3.90.38.00 1880000000 
05 OI 08.244.0032.2.076.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1860000000 
05 OI 08.244.0033.2.077.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1860000000 li 

' 

30 



s.a DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃO 
8.1. 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. 
8.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis na sítio eletrônico constante na subitem 2.2. deste edital. 
6.1.2. Uualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (bllcompras.com) poderá ser esclarecida 
através de uma empresa associada ou pela telefone {41) 3887~4800, ou ainda ,aJrayés da Balsa de Licitações da 
Brasil, pela e-mail: cantatàOObllcampras.arg.br. 
6.2. Poderão participaf desta licitação empresas sob a denominação de saciedades emprE!~árias (saciedades em 
nome coletivo. em comandita simples, em camandita por ações. anônima e limitada) e dé\sociedades simples. 
associações, fundações e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da PrefªitQra Municipal de Farias Brita, e que satisfaçam a todas as condições da 
legislação em vigor e deste edital. 
6.3. A licitante que participar desta licitação coms~ij~ êqndiçõg§ de hahilitaç~o;.yinculadas ao dohumênto Certificado 
de Registra Cadastral. abriga .. se. após a emissão db.~~K a p~Çlarar sob aSJJêhalidades da léí, a supérveniência de 
fato impeditivo de sua habilitação. 
BA Poderá participar desta licitação toda e qualquer pe~~a,adurfdina. idônea cuja paturews~ja comp~tfy~I pom a 
objeto licitado'. · 
8;5. Será garantida aos licitantes enquadrados e.orno mil::raêmpresas. empresas de pequeno porte e as cooperativas, 
que se enquadrem nas termos da art. 34. da Lei FederàLn.º IL488/2007, como critério de desempate, pref~rêncía ele 
contratação. o previsto na Lei Complementar nº 123/2008, em seu Capítulo V - DO ACESSO AOS MERCAUUSIUAS 
AOLIISl~ÕES PÚBLICAS. 
B.6. Tratando~se de microempresas e empresas de pequeno purta deverão.'.declarar no iS-istema '.BLL (Balsa de 
Licitações e Leilões do Brasil) no site https:/lbllcompr.as.com, a exerafc:io .. da prefer~ncia prevista. na Lei 
Complementar nº 123/ZOOH. 
6.7..Aparticipaçijo imp!ir;aJi:aceit~rn@p.i~t~~raldcis t~r~ps?este edital. 
8.7.1. É vedada a participaç.~adepe§~gªiPf~ipéJ.ej~r@eâ nos s~guint.e~ .... Gasos: 
6.7.2. Sob a forma de cnnsóreifr. qLlafquêr que seja ilia constitlliçãa: 
6.7.3. Uuetenham em comumumoumais sácJascatis;tas a/ou prepostas óomprocuração; 
6.7.4. Uue estejam em estado de insolvência civih sp~ pro~~sso de falência, .côncordata. recuperaçao jüdipialou 
extraj~dicial..dissaluçãq.fusãa .. ci~ãq, iqcarp~rag?..9.fJJi~uipaç~p; 
8.7.5.lmpediâas de licitar .e contratar com a AdmiR.i§~raçijp; 
6.7.6. Suspensas temparariamentEtdeparticipar de Hfütaçãuéfmpedidas dénonJratéJrpomaAdlilinistraçao; 
8.7.7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta 
condição; 
6.7.8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócias ou componentes de seu quadra técnica sejam 
funcionários ou empregados públicas da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta; 
8.7.8. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país; 
6.7.ID. Empresas cuja estatuto ou contrato saciai não inclua a objeta desta licitação. 

~i·-
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7.a. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E nas DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
7.1. Os licitantes deverão encaminhar/ anexar. exclusivamente por meio do Sistema da Bolsa de Licitações do Brasil, 
no sítio eletrônico https://bllcompras.com, os documentos de habilitação exigidos neste Edital. Com relação à 
proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada na plataforma, com a descrição do objeto ofertado e seus 
respectivos preços, até a dEl!El·ê,q.bo.ráriu estabf:!l~êiâtisparí:lahe!rtl:lra daci:H:l~:s§.g ... pQplica, não sendo necessário o 
envio da proposta iniciaLcmmo arquiva digitalizada em anexa. · · 
7.1.1. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante 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 daproposta. acompanhada 9.os d~ç.~mentos de habilitação exigidos<@este Edital, ocorrerá por meia de 
chave de acessq e senha, abtidasjuf:lto à BulsE1deliºjtaçães do Brasil (https://bllcompras.com). 
7.3. Os licitantes.enquadradas camOME ou.EPPd~vef~9 encaminhar ª>•documentação de habilit~çãa. ainda que haja 
alguma restriçaa de regularidade fisnal nu tra,bE1lh.i~tg. ·nas Jermgs dn Art .43. § Iº, da Lei Corppl,ementar n.º 
123/2006. 
7.4; .No campo "Informações adicionais". deverárrEln§fªrhecesSariamente u·seguinte: 
a) Indicação do late é especificação da abjeta licitada c.0111 todos seusitens, de acorda com a disposta noANEXD 1-
TERMD DE REFERÊNCIA deste Edital, devendo ser indicada a 111.ar~a e/ou fabricante da produto. No caso do licitante 
seja a próprio fabricante da(s) produto(s)/bem(ns), o mesmo devera indicar a marca usando o termo ~'MARCA 
PRÓPRIA". a fim de que não seja identificado,; 
b} Preço glabaLda lote cotado em. algarismos; 
c) Prazo de validade da proposta; que não poderá ser inferior EI 60{sessenta)dias; 
7.5. U Hcitante deverá informar a condição de rnicroempresa (ME).au empresa~e p~Q~ên.gp0rtefEPP)ique .faz jus ao 
tratamento·.diferynciado da Lei Complementar. nª}~·ª: .. 9e. tD98,. ou coaperatlvq:;q~·B~~~~E.~t~ .• ffl'~hltig~ 34. dtiL~i a.~ 
11.488, de ... 2007, np •.• atn dq.encarninhamento d~Epr9~ost~ e .da.documentação de haiji!jtªç~p~;por~ inte~mégi11 dg 
func.ianalidade disponível no sistemaeletrônico 11osite. https:/Zbllcompras.com. · 
7 .6. Incumbirá ao licitante a1rnmpanhar as operaçfies no· sistema ele.trônica durante a sessão públi~a da Pr~gão. 
ficando ·responsável pela ônusdecarrente da perd8:de negóei~s.;diªq~~ gaiiqqp~ervâncjw·de quaisq.uer:iuensªgens 
emitidas pelo sistema ou da desc.anexãa dappçtedopró~ri~li~,itante.· 
7.7. Os.licitantes poderão retirarausubstituir a$:.prappstªse psd.acur11eatos de .. nabilitação, por elesápres[mtados, 
até a abertura da sessão pública. · 
7.8. Nãnseráestabelecidanessa etªpa.dacertama., nrâem 1de ç.laSsificaÇãoantpe·as prtj'.p#st~s ~p.resentadªs;aque 
sarnente ocorrerá·após a.realização dos prdcedimenfüs de negociação e julgam~ritadª$@fppllstas; 
7.8. Será vedada a identificação do licitante. 
7.IO. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada sarnente serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeira e para acessa público após a encerramento do envia de lances. 
7.11. Nas valores propostas estarão inclusos todas os custas operacionais, encargos previdenciárias, trabalhistas, 
tributárias. comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/prestaçN 
de serviços. 



7.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exi::lusiva responsabilidade 
do licitante, não lhe assistindo o direito 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://bllcampras.cam, até a data e horário 
estabelecidos para abertu~~ .. da sªªsão pública, acarretarárra · inabilitaçãnldª'ªG,l~§.§ifJ.ração do proponente, sendo 
convocado o licitante supsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classifi~pção. 

8.0. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1. Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidpde das mesmas. 
Caso ocorra alguma desclassificp.ção, deyg:r~ Serfundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os particippntes. · 
8.2. Us preços. deverão ser expressás el11 reais, ~~1)'1. até 2 (duas)Casas decimais em seus valore.s globais e 
unitários, inclusive em propostasdeE1dequaçãn,quati~gfqr q;~~~a. 
8.3.·0··· sistema ordenará automaticamente··BS· propostasclassificadas peh:J(a)pregaeiro(a) e sarnentª estas 
participarão da etapa de lances. 
8.4. Naelaboração da proposta, o preço cotado poder~.Ult\#~~~~ar n llmite má~imo discriminado no Anexo L-JERMD 
DEREFERÊNCIA presente nus autos do processa em.epígrafe: entretanto, na fase de lances, o Jance final deverá 
atingir preço igual ou inferior ao limite máxima constânte noJ ermo de Referência, caso a lote cotado seja i:rnmpdsta 
de itens, a preço unitária do item deverá ser igual ou inferior àquelB limite. Casa não seja realizada a fase de lances, 
o licitante que cotou na proposta escrita o me~o~ .preço deverá rBduzHo a.UR1véllcirigual ou inf:~rior ao limite 
máximo do referido no Termo de Referência; . . 
8.5. Serãodesclassificadas as propostas que: 
8.5J~ Forem efabnradas em.d.esac~rdo com os term.q~ ~es~eldital e de seus anexos; qq"~}9PE!~ia~issas1v~gasau 
que .qpresentarem irf~Qµlª.rig~~~~ Ífl~·~n~y.eis OY d~~~i.1:0~.P~paze~ dB dificultar a julgamento: .9.ue se 9E~D9~111a 
qualquer dispos itiva .. legal vigente, marmente no que·· tange ans aspectos tributários; ou .que contenha· pr.eças 
exce.ssivos ou manifestamenteinexequíveis .. preçds qnitários simbólicos.preço~ irrisórios .. mrcom valorzer.a eJinda, 
preços .. ouvantagens baseadas.nas afertas dasdemêis lipitênte~;.ouqpe ·cantEinhaiµentificação do lii::itante: 
8.5.2-Due após a fase de lancesaunEigQciaçãa{quª.Gdnhq~yer, permanecere,rJ1 com seus preços unitârJaseJatal 
dos.•itens.süperiaresaos.preças·no·Anexol (T~r1119~EiR1~terênçia): 
B.8.0 sistema ... disponibilizará··campo ... própriq para·trocadEimens.agens· entre.a RrEigqelroE{ôSlicitantªs. 

9.D. DA ETAPA DE LANCES 
8.1. O(A) pregoeiro(a) dará início à etapa competitiva na 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, sBrá considerado o valor global do lote. 
8.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante no Termo de 
Referência; e, casa a late catada seja composta de itens. a preço unitária da item deverá ser também i~ 
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inferior àquele limite. Casa não seja realizada a fase de lances. a licitante que catou na proposta a menor preço 
deverá reduzi-la a um valor igual ou inferior ao limite máxima do referida Termo de Referência. 
8.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivas. desde que inferiores ao seu última lance registrada na 
sistema. ainda que este seja maior que a menor lance já ofertada par outra licitante. 
8.2.3. Em casa de dois ou mais lances de igual valar. prevalece aquele que for recebida e registrada em primeira 
lugar. 
8.3. Ourante a sessão pública de disputa. as lii::itantes serão informadas. em tempo real;, da valor da menor lance 
registrada. O sistema não identificará a autor dos lances aa(a) pregoeira(a) nem aos demaiSparticipantes. 
8.4. Na casa de desconexão entre a(a) pregaeira(a) e a sistema na decorrer 9~ .. ~tapa campetifi'~R:ª sistema poderá 
permanecer acessível à recepção das lanças .. r~tarnanda a(a) pregaeira(a). quando passível. sem prejuízos das atas 
realizadas. 
8.4.l. Quando a desconexão da sistema eletrtl~i~~.P~fª a Pregoeiro p~r~i~iir por um tempo syperiar a to (dez) 
minutas. a sessão pública será ;suspensa en~iniçjpqB so~ente g~GDDrid,~§·\24 (vinte e q11atra)rhoras após a 
comunkaçãa da fato .aos participantes, no sítio ~l~yrB~Iii~H uti.l"i·~ªºº paraadiyulg~yão. 
8.4.2. Caberá. ao licitante a respnpsahilidade par .;.qqalquer ânus decorrente da pérda .de negógia.diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela si.§te111aqudadescanexão da partedo próprio licitélnte; 
8.5. O modo de disputa adotada para este certame serª a ''AbertoJe Fechada". npstermos do Art31. inciso IJc/c Art. 
33. da Decreto Federal n.º. I0.024/20!8. observado as s'.e~uin~es termas: 
8.5.L A etapa inicial de envia de lances desta sessãO públibate,rá duração de 15 (quinze) minutas. 
8;5 ... 2. Encerrado o prazo previsto na item acima. o sístema encaminhará a avis.a .~e fB.c~EIWentoJminente dos lances 
e. transcorrido a período de até IU {dez)> mi~utas:, aleatqriarnente dete,r;~inªpo, ' :r~g~p~@o d~ lances será 

automati.camente encerrada. .······•·· .. < ..• <················· ·............... . : :.Jf ·•· ).[ .;:> '. 
8.5 .. 3. Encerrado. o prazo aleatoriamente determi~Eldg: .cgnfgrrne .. item acimai~@!~··.lm;ll]iH~~t~~~~·rHrsi~.tema':fl\~:~Jpáª··. 
oportunidade para queaa.ut.orda oferta de valur mai~ haix~ ens autores das ofertas oumval~res .. 9té IO%(dez par 
cento) superiores àquela passam ofertar um Jam::efinµI e feDhado .em até 5 {cinco) minutas. que .será sigiloso.até n 
encBrramenta deste prazo. 
8.5.4. Na •. ausência dB. no .... mff1ituo •. 3(tr.êsJgfe,rtasnas condiçãês d .. e,·· qpetp~t~ Bjt,em S.~ .. 3,os· autare.sdq~ .• 1117lnares 
lances subsequentes. na ordem ~e.·classifiçaçã9 .. ~té º·~llJ.~~ilTIP .de,.~ (tra~J,r~qgerão oferecer un:i.l13nçei.final<e 
fechadg.em até 5 (cinco) minuta~~ que ser~ sigilo~o.a~.ê.ue,riçersrarnªntodesteprElz~. 
8.5.5 ..•. Encerrad.os ... os ... Prazos .. estabelecidas·•na.s ite,ns .fi!nteri~p~s, ·a sistema· QrQ?nará .. a~Jauçe.s ... êlJJp.rde1mri::pªsi::ente 
de vantajosidade.. .·.· ·. ·.· . . . .. < ··• ..• > ...... ·· ····.· .. ······ < 
S.5 .6. Na ausência de !arme final e fecnadu.elassificadnnastermos dos itefls H..g.ª .e 3.~.4rfüayerá o reinfdi!l ·da etapa 
fechada para que as demais licitantes. até a máximo de 3 (três). na ardem de classificação, passam ofertar um lance 
final e fochado em até 5 {cinco) minutas. que será sigilosa até a encerramento deste prazo. observada. após esta 
Btapa. o disposto na item editalício 8.5.5. 
8.5.7. Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechada que atenda às exigências para 
habilitação. a Pregoeiro poderá. auxiliada pela Equipe de Apoio. mediantB justificativa. admitir o rBinícia dsra etapa , 
fechada. nas termas estipulados na item S.5.6. ( .. ~ 
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8.8. 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 parte. assim coma das demais classificadas. para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementar n.º 123/2006. regulamentada pelo Decreta n.º 8538/20!5. 
8.7. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem com 
preço de até 5% (cim:o por cento)acima damelhnr prnpnstaoumelhnr lanee~·~CªO cpnsideradas empatadas com a 
primeira colocada, na c~sa desta não estar enquadrada como ME ou EPP. 
8.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá a direito de encaminhar l.lma última oferta para 
desempate. obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colm:ada, no prazo de atê .. 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto:; 
8.8. Caso a microempresa ou empresa de peqúena porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido. serão convocadas as àemais licitélntes.fME ou EPP) que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco 
par cento). nao.rdem de classificação, para o exercícjp,q°' mes1110 direita, no pr~zo estabelecido no ite.manterior. 
8.IO. No caso de equivalência dos valures apresentados pelas microempresas Du empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nus itens .anteriores. será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor qferta. 
8.11. A ordem de apresentação das propostas pelos lipitantàs ê utilizada como yin dos critérios de classificµç~u. ele 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais {não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada.do modo de disputa aberto e fechado. 
8J2. O sistema informará a proposta de menor preçoau enderrar a fase de disputa. 

m.a ªªLICITANTE ARREMATANTE EDA NEGOCIAÇÃDDA PROPOSTA 
fD.L Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública .. o(Elf Pregueiru(a) .9everá ~n~E1mi~ba~, pela sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentada umelhor preço, para que.seja pbti~a 1T1elhor pri:ipasta; 
vedada a negociação emcundições diferªntes.d~sprevista~nE1Jdital. 
10.2. A negociaçãoserárealizada.par•meiadosiste(Jlaàpodêrá ser ac.pmpanhada pelos demai.êJicitantes. 
I0.3. Encerrada a etapa de negociação, u(a) Pregpeiro(a) examinar~.ª pr.Pppsta class.ifinada em primeiro lugar 
quanto à. adequação ao objeto e .à .compatibilidade .9p pre~p Bl]l reiaç~!lBO máXÍf11p estipulado para çantra!açãu no 
editale seus. anexos, observado u disposto no parçl~rf,lfQ ú1:rico âo art. 7º e. ro § 8º do art. 28 do Uecreto n.º 
10.024/2019 e verificaráahabilitação do licita~te,gpmfgrnnª~,i~p·o~içães.do .~di~pl. 
IOA.·A partir da sua. convoGaçãu, o arrematante ªª·yerá encalJlinhar nu•prazp .. d,e 2 (duâS) hlpraê.· através: dée~mail 
(licitacaoOOfariasbrito.ce.gov.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 ID.l deste edital. 
I0.4.1. O não cumprimento da entrega da proposta final, dentro do prazo acima estabelecido (duas horas), acarretará 
desclassificação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de 
classificação. 
I0.4.2. A não apresentação dos documentas de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por meio do Sistema 
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil). na sítio eletrônico https://bllcompras.com. até a data e h~ 



estabelecidos para abertura da sessão pública, acarretará na inabilitação/ desclassificação do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. 

11.0 DA PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (PROPOSTA CONSOLIDADA) 
11.1. A proposta final deverá ser apresentada em via única original, com as preços ajustadas ao menor lance, nas 
termas da Anexo li - Prop9sta.de .preços deste>edital, crim todas asfothas rijpgiGEl.9~.~· devendo a última falha vir 
assinada pelo representante legal do licitante citada na documentação de habilitação, em linguagem clara e concisa, 
sem emendas, rasurasau entrelinhas, com as especificações técnicas, quantitativos, devenâp ser indicada a marca 
e/ ou fabricante da produto e demais informações relativas ao bem ofertada. 
11.1.1. A apresentação da proposta em des.acarda com o prevista no item acimàracarretará na de~classificaçãa da 
mesma. 
11.2. Prazo de validade não inferior aBU (sessent9)dia~. contados a partir.da data da sua emissão. 
11.3. O licitante não poderá cotar proposta con19ua~~~~atjya deiteym/late inferia1wªº determinada no edital. 
11.4. Na catação do preço unitáriu, não será admiti.dµ g,fra,cia~~!'ll~ntaâacentt1vo. 
11.5. Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais ânus atfnentes à 
entrega do objeta. 
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11.H. Nn caso da licitante ser cooperativa queexecuta~~{Ffilfr~a~r~} o··abjetº .... ~~Jicitaçãa atravã~ .. de empreq~~~~'ª 
mesma gozará dµs privilégios fiscais.e .. previdenci~rip~·P~ft'in.entes ao reQiJTiedas coaperativas.d.evenda.a.pr.qp,~~ta, 
apresentar exequibilidade na aspecto tributário e sujeitar-se.:aa mesmoregime de qualquer outro a§ente ecan.âmicn. 
11.7. Após a apresentação da proposta não caberá desistência. 

12.D DA HABILIT ACÃD .. .· ....... ··· .< m d: .•···.· 
12.1. as DUCUMENTDS DE HABILITAÇÃO DEVERÃQ'iª~~ Ap~~S~tüADllS EJAS~§~~N~~·fQR;MA:> 
a) Cqpia do Cartão de ins.crição no CNPJ/MF: · · · 
b)· Cópi.a da lnscriçãnlstªquªLug •. Müni~i~al,~e ·houver; 
c} Prova de regulariqade.fi~caljunttJàFazendaM9~icipâl.dé Sê~ dgrnipí!iq: 
d}Pr.ava· deregularidadefisealJpnta à• F:ªzernda~~taqual de seudamicíU~; 
e) Prova de regularidade fiscal.paracum·asJrib4tt1se Gµntpih~içõê~ fedéraiS; 
f) Certidão Negativa de Débitos quanta àUívidaAtlva Qá Hl'.liãl:l; 
g) Prova de regularidade fiscal junta à SeguridadeSaeial (lNSS}- CND: 
h) Provq de regularidade fisc:aljunto ªºFundo de Garantia por Tempo deSeryiçq..(FGTS); 
i) Certidão· Negativa de Ué bitas Trabalhistas; emitida #elnTribuhal SuperiordoIÇaba.lha-i.ST; 
j) Ata constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrada na Junta Comercial da sede da 
Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no casa de sociedades por ações, acompanhada de 
documentos de eleição de seus administradores; 
k) Registro comercial. no casa 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) Decreta de autorização, em se tratando de empresa ou saciedade estrangeira em funcionamento na País, e ata de 
registra ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente. quando a atividade assim o exigir; 
n) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pela distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
o) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com a objeta da licitação, senda esta feita mediante a apresentação de atestado(s) fornecida(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito púbJica ou privado; 
o.I) No caso de atestada· emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser apresentado com firma 
devidamente recanhec;ida em cartório competente ou acompanhado de documento de identidade do signatário para 
confrontação da assinatura; 
p) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pêssoal, empregada~ menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturna. perigosq tju iH~~lubre e menores de 18 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorz~i. anos, nos termqs dujnciso XXXlll, do Art.7º da Constituição 
Federal: 
q) Declaração.emitida pela licitante•dandueiêncladé q~J:t çurnpee.plenarrrnnte.osfrequisitos de Habilitação. 

12.2. Os Documentas ·que não tiverem prazo de validade .dedarado no próprio documentnrda mesma forma que não 
conste previsão em legislação específica. deverão tersido ernitidos há, no máx~gm, 80 (noventa)dias. contadq~ até a 
data da realização da licitação ou. se emitidos par prêzµ ind~terminado. conforme legislação do ór~ão expedidor. 
12.2.LFicam excluídos da validade de 8U(noventa) dimfas atestados técnicos e comprovações de inscrições; 
12.3. Os documentos que não possuírem campo próprio para anexação no sistema 
"OUTRUS DOCUMENTOS'': 

13.D OUTRAS DISPOSIÇÕES 
13J Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e.trabalhi.sta da microempresa, da en1~f'esa de p~quenpiporte ou 
da cooperativa que se enquadrenosterma~ do art.~4 .. dàLeiiFeqeral n.º 11.488/2007. seràasse.~4rado o pri:l?Q\de5 
foincn) dias úteis. cnptados .•. da. ca,nvpcaçãIJ go(a)pr~goeiro(a)Fpa~a a<reg~larização do(s) docµrnento(sl poqengo tal 
prazo ser·prorrogado por.igualperíoda;~pnforme di~põe a LelÇnm~l7111emtªrn.t.l23/2~ •• Dl1. · 
13.2.· A nãn comprovação da.···r~gularidad~ fisc~L ~/trªb~lhi~fa, .atê pfi~a! du prazo estabelecido;jmplh~ará·.••na 
decadência do direito, sem prejuí~O das sançã~.s cabf,yeist~~mqo facultcidp ao(a) pregoeiro( a) convocar ris liçitantes 
remanescentes.por. ordem d.eclassificpção. 

14.D nas CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
14.l. Para julgamento 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, tomando-se como 
parâmetro. para tanta, o menor preço coletado. na sequência. ou a média de preços. sempre buscando alcançar a 
maior vantajosidade. 
14.1.1. A disputa será realizada por lote, sendo os preços registrados em ata. 



14.1.2. A proposta final para o lots não podsrá contsr itsm com valor supsriar ao sstimado psla Administração, sob 
psna de desclassificação, independentemente da valar total do late, devendo a licitante, rsadequar a valar da lats aos 
valares constantes na mapa de preços. 
14.1.3. Na fase de lances, a lance final deverá atingir preço igual ou inferior aa limite máxima constante daquele 
Termo de Referência; Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que catou na proposta escrita a menor 
preço deverá reduzi-la a u~y.êlPrJgual.au·•interfara1:rlirnitemáximndr1referidEI·;l~~rn~ .... e~Referência. 
14.1.4. Se a proposta de<menor preço não for aceitável. ou, ainda, se a licitante\q~satender às exigências 
habilitatárias, a(a) pregaeiro(a) examinará a proposta subsequente, verificando sua compâtipilidade e a habilitação 
da participante. na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma pm;ipasta que atenda a 
sste edital. 
14.1.5. O licitante remanescente que esteja ê.nqµaºrada no percentual estabelecida no art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar n.º 123/2008, no dia e hora cl8:~·igry~dos pelo(a) pregu~iro(a), será convoc~do na ordsm ds 
classificação. no "chat de men~agem'',para ofertármgva lancs inferít:Jf a11 rrtelhor lancs registrada, para. na prazo 
de 05 {cinco) minutos. utilizar-se dndireita depfe~erêcrmia. 

15. DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS: 
15.1: As propostas serão dssdassificadas quando aprB§entadasemcundiçõss ilegais. com omissões, ou conflitaseom 
as exigências deªte sdital. 
15.Lt Com preços superiores das ITENS/LOTES aos Çonstªij.tes na Termo de Referência na pracê~sa em ~pfgrafª;, 
após a fase ds lanc.ss a.u. cpmp.ravªdaments insxsquívels. 
15.Z. A desclassificaçãa·serâsemprefundarnentada1rregistradano~isterna; 

16. nas PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACÃDDll ATO CONJllllDÂTÓRID 
IH~I. Os .pedida.s •.. deesnlarecimentas. referentes ª~·····pra~~ssoliciJát~rio deverão ser8riviàdu~,~.9(f3,)Prê§oeiro(FJtaté:? 
(três) dias útsis .. anteri[]re$ à data fixada para ah~rtu~a.d~s propostas, exclusivamente·· par:rneio eletrânicp.np 
endereço licitacao@fariasbrito.ee.go~.hr, infar111~ndo a número de.§.!ê pregão na sistema do bllcompras.carn,e a 
órgão interessado. 
IB.2 .... Nos. pedidas de esclarecimentas•···encamfnh~;do.§t as ipterrssagaª .. devecªoJse .identificar (CNPJ.·Ra;7~0 Sm:iale 
nome da representante que pediu esclarecirnent(]S .. §~ H~~~µ~jurfdica e DPFp.ara pessoa física) edisponibifizar as 
inform.ações.paracontato {ender~çocqmplet(l. lêJgtun~ e ~ ... l11âil); 
18.3. Osesdaredmentas·serãrrprestadlJs pela(a) pregoeira(a), porescrita;·pur.Q1eiode e~m.élil àquêles que enviaram 
solicitações, na prazo de 2 {dais)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, par msia elstrânico, através da plataforma no site 
https://bllcompras.com, ou pelo e-mail licitacaoOOfariasbrito.ce.gov.br. 
16.5. Acolhida a petição contra a ata convocatório, a decisão será comunicada aos intsressados. 
18.B. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele f~.·zess. e " 
parte. vinculando a Administração e os licitantes. . · --1 
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16.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma instrumenta de publicação em quJ~. se deu o texto 
original. reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas. 
16.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora da prazo legal e/au subscritas par representante não 
habilitada legalmente. exceto se tratar de matéria de ardem pública. 
16.B. A impugnação não possui ~feita suspensiva ·e caberá•au(ã) Pregaeiru(a)qec.idirsabre a mesma na prazo de 2 
(dais) dias úteis. cantado da data de recebimento desta. 
16.ID. Acolhida a impugnação contra a edital, será designada nava data para a realização da.certame. exceto se a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

17. nas RECURSOS ADMINISTRATIVEIS 
17.1. Declarada avencedar, qualquer licitante pad~r~fn~nifestar. de forma:~qtivada, a intenção d~interpar recursa. 
emeampa própria da sistema .. quanduJhe será frP~q·~diqµ a pr~?ª de 3(tf~S~ pi~s para aprese;~taçãa: .. dçisrazões par 
escrita. · .. par meia •• eletrônica .• · .. através••·.dª•··•Pf8:t8:~~P:~ª· m~~< site· https:l~bll~a~p~~s.c~m. au ·····P~'{ª·\ ~;m,ail 
licitacaa@fariasbrita.ee.gav~br .. Os deniais li1}itªnt~s. ficam· desde· luga···canvidadas a· apresentar····ean·irarrazães 
dentro de igual prazo. que começará a cantar a partir da Jérminu da prazo da recorrente, senda-lhes ass~gurada 
vista imediata das autos. 
17.2. Não serão conhecidas as recurs.as intempestivas·~e/ausúbscritas par representante não habilitada legalmente 
ou não identificada na processa licitatárla para respar1der pela proponente. 
17.3. Aausênnia de manifestação imediata e. mativadà da licitante quanta à i~tençãa ~e •. resarrer, nas terrnas da 
disposta na item 17.1 deste edital, importará nadenadência desse .direita.e a{a)Preg.aeira(a) estar~ autorizada. a 

adjudicar.a objeta ao licitante declarada vencedor.• ... ·· . ..·····.· .· ··.· ............. < > •. /·•······ 

17.4. O acolhimento de recursa importará na invalid~ç~P:.ªP~~a~das atas insusc~tfy~i§~;~.~~E.HM~it~'Wleg;ta. 
17.5. A decisão ei11 grau de. recursa será definitiva; e dela dar..,se-á canhecimenta:+aqs licitantes. na endêf'eçti . 
eletrônica constante nu.subitem2.2,deste.edital. 

18. UA ADJUDICACÃD.E UAHD~~LB.6,~CÃD 
18.1. A(s) .empresa(s) licitante(s) ·····.eJass.ificagéJ(s) ... e~1 ••.. PPl11~1ra .. IYQ.~r· e devi;9.~mente habilitada:~s)j;9~~erã(ãa) 
apresentar.·anteriarmente à adjudicação. amastrf) ·d~).adasosprodutos r~fereot.es aos itens da(sJ!ote{s)P9f ~Ja(s) 
vencido(s}. parp competente análise pur parte da. ~i;ititrµtanJe. a J1uaL emitirá ·lauda g~ pprqvaçãnou nªpda(s) 

referidn(s). p~oduta(s). . .. · .. ·· •.. .. . ...... · ... ·. > .•• . > ·.•. .... • . < ·••·· ..•.• · 
18.l.I. As amostras deverão ser entr~gues. na prazo de filá (cinco) dias, a cuntE1r da d~ta d~Jc.DnvoeáÇãa feita pela 
Contratante. na local designada na referida convocação, sem nenhum custa para este município. 
f 8.1.2. Na casa de não aprovação das pradutas apresentadas através das amostras, a empresa licitante deverá 
proceder com a substituição das mesmas. uma única vez. na prazo não superior a 03 (três) dias para nava análise 
par parte da Contratante. 
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18.1.3. Se a empresa licitante não proceder com a substituição das amostras reprovadas, no período prevista na 
subitem anterior, par uma que seja posteriormente aprovada, o late não poderá ser adjudicado a ela, podenda o 
Município convocar a licitante com melhor oferta subsequente, observada a ardem de classificação. 
18.1.4. As amostras serão analisadas visando verificar o atendimento às especificações técnicas exigidas neste 
Termo de Referência, a ser constatada a qualidade, eficiência e conformidade com as especificações solicitadas e 
com a Proposta de Preços a,pre~eQtada. 
18.2. A adjudicação dar'.'.se"-á pelo(a) pregoeira(a) quando não rn::arrer interposição de<re~ursos. Caso contrário, a 
adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 
18.3. A homologação da licitação 8 de responsabilidade da autoridade competente e sá poderé\ser realizada depois 
da adjudicação da objeto ao vencedor. .. . . . . ....... . .. . .· · 
18.4. No casa de interposição de ~ecursa, $en.da a, ~~judicação da competência do titular da origeg, desta licitação, 

decididoª. rec.urs·ª· ... · este homolo ... •·.g.··.·.···ª··· .. ·.r·ª.I··. o .. ·.·.J.u •. ··.•·.l·g·· .. a.·.·.·.rn ... · · .. ·.e··.:·n···.·.t .... ·.u.·• ... ··.d .. · .. ·.· .. ··.º.· .. ·.·.·.(·····.··.ª.• ...... • .. )··.· ...•. ·.··.• .. P ... regaeira(a) e.··· .. ··ª.····. d ... · ..• 1.·.·.u.·.· ... d •. ·.i .. c .. ·.··.···.•·· .. •ª·· ... rá a objeto ao ven·····c·.··.··.e ... dº .... r. 
18.5. O titular da origem desta licitaçaa se~eserva~qifiireitnd~ nãa.·hamalµ~af!.ou revagar a ~r·esente prm:essa par 
razões de .interesse pública dei::arrente de fatosup~JW~niente ºevid(3mentetmmpravada e mediante fundamentação 
escrita. 
18.8. O sistema gerará ata circunstanciada. na qual estarão .registradas todas as atas da procedimento e ·as 
ocorrências relevantes. 

l!t DASiSANCâES ADMINISTRATIVAS 
IH.1. Ulicita,nte .. que .... 8,qs.8,Jar9.reta,rP~.\!18,nta da execuçã~ du c~rtame, não man~iyer.a.pro sta •. fa.lhâr auJraudár na 
execução do Eontrato,·r:ompnrt.a,f'";§.~td,~cmpdq .. ipi~ô~~~.Jiz~~<~.eHl.ªf-ÇJÇ.ªQ.fªl~.~,m.W~Htlíl~? •.. : ... · .. e~w~!~'fis~al. garantida.a 
dire.ito····prévio da citação e da ampla·· defasa. ficaráimpedidade ··licitªr e cantr~~ar GD[ll a ~gmioistração, pelo praz~. 
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem as motivas[feterminantes da pugiç@o OP:.ªt~•qqeisejª prm1";1avida a 
reabilitação perante aprópriaautoridade que aplir::uff·a p~nali.dade,sem prejuízo das!T1ili.lt~~gr~yistª'.s na ~~itªlem:i 
tenma de contrata é das def11ais cgf11inaçtiês legais .. · .. •··•···<·.·.·.·.· , .... · . · . ... .·········· .. · 

18.2 ~ Contratada ficaráiainda,.~ujeitBf{§•seguin!~spenalidades.eg, HP.~.~ .. de inexecuçãa tatal.quparcia,le~ çgn!rata, 
erro de···execução, execuçãn·.•imperfeita,<rnara de execuçãa .• ·inagif:Dplernggtg. cantrat~~I ou não verqr::idªd~ das 

informações prestadas. garantidaaprévia defes.~.= e . ··········•·····••••>·•·.·>···. >····<·· .. · ....•.......•. 
1 '"'." advertência, sanção de que trata o im:isa l du.art. 87;,dalei .n.º. RBBBIS3r poderá ser aplicadaDas sêguintes 
casas.: 
a) .. de seu mprimento das .. obrigações• erespansElbilid~des:as~umiºªsnâ licifatjªq; 
b) outras ocorrências que •• passam acarretar transtornos ao desenvalvilllênfü·dns sárviÇcis dª :cuntratante, desde 
que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas 
Municipais. por meia de Documenta de Arrecadação Municipal - DAM. a ser preenchido de acorda com instruções 
fornecidas pela Contratante); 
a) de 1% (um par cento) sobre a valar contratual total da exercício. par dia de atraso na prestação das serviços 04 
indisponibilidade da mesmo. limitada a IO% da mesma valar: ~ 

~ 
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b) de 2% (dois par cento) sobre o valar contratual total do exercício, por infração a qualquer i::láusula 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 rBcusa em corrigir qualquer serviço rejBitado, 
caractBrizanda-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 partü::ipaçãu em licitaçãaeimpedimento de contrn;1~i3r .. eºm o Município de Farias Brito, 
por prazo não superior ª 2{dais) a nas; 
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 autâridade que aplicou a 
penalidade, depois do ressari::imento à Administração pelas prejuízos resultantes e depois de deóºrrida o prazo da 
sanção aplicada com base na incisuánteriar. 
18.3 No processa de aplicação depenj31ldades é as·~~~~rado a direito a11coqtraditório e à ampla defesa, garantida 
no.s prazos de 5 {Giµi::o) dias úteis para as sanções pn~y.istas nos inci~.a.sJ,Jle.111 do item 18.2 supra e 10 (dez) dias 
corridos para a sanção prevista· noincisol.Vdame~n~11it~m. 
18.4·0 valor da multa aplicada deverá ser recnlhidn.aolesollro Municipal na praia· de 5 foinco) dias .aóantar da 
nutifi.caçãa ou decisão da recursa. Se o valor da OJH'~ª ry.ãp for paga, ou depositado~será autort1a~i6ªmente 
desc.antado da pagamento a que a Contratada fizer:J~s,cE.~;qa,~a de inexis~êracia ou insuficie.ncia de eré.~ito àa 
Contratada; o valar devido será cobrado administrativamente ou inscrita coma Dívida Ativa do Município e.cabrada 
mediante processode execução fiscal. i::nm os encàrgns correspondentes. 
18.5 As sanções previstas nos incisos Ili e IV do item IH.Z süpra. poderão ser aplicadas às ampr~sas que,. emTatão 
do contrato abjeto desta licitação: 
1- praticarem atos ilícitas, visando frustrar os objetivos da.licitaÇãa; 
li - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administraçao Públícª, ~nrvir:tµde ôe atas.ilícitas 
praticadas: 
Ili - sofrerem condenação. d.efigilivirppr.praticarem1Qllr meios dalosos, fraude fiscal no rêfrâlHimgrito de qgaisquer 
tributos. 
18.6 As sanções previstas nns in.cisasl UI eJV do item 18.2 suprapndepãn ~;E!f<a,~licadas Juntamente co~ BQOi?eisall 
da mesma item. facultada a defesa prévia dq inteçe~.§.ª~º RO.rn.spe~tiy~ prace~§a,Dµ .prazo de 5 {cincol~.ia, .. s·úteis; 
18.7 A licitante adjudicatária ques~. reçu~ar.inju~tifiF~da~eote. em .f.irmar n.4ont~ato dentro do .ppazq.de 5 (~ipeo) 
dia.s· .• úteis.a.·.contar:da .... potificaçãoique ·lhe se.rá 1nç.ªt1JiQht1Ht1/B~tará .. s,uJeita .. ~···~yltaide:~ .. ~JciRç .. ~PPfr .ce:~tq)~pvalor 
tataladjudicadp,ªem prejuíza .• das.dernais· penalidades Ct1Pfyeis, pur caraetspiza,r~escurnpr:imentp total da uljr;igação 
assumida. 
18.8 As sanções previstas no item 18.7 supra não se aplicam às demais licitantes qui apesar de não vencedoras. 
venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato. de acorda com este edital, e na prazo de 48h 
i::amunicarem seu desinteresse. 

20. DA CDNTRATACÃD 
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20.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 foinco) dias úteis, cantados a partir da convocação, para a assinatura do 
contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez par igual período, desde que solicitado durante o seu 
transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceita. 
20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das i::andiçães de habilitação exigidas neste edital, as 
quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação. 
20.3. Quando a adjudicatária nªo comprovar as condições habilitatárias l}ansign9Q9~<neste edital, ou recusar-se a 
assinar o contrato, poderá ser i::onvidada outro lic:itante pelo(a) pregaeira(a), desde qu~ respeitada à ardem de 
classificação, para, depois de comprovados as requisitos habilitatárias e feita a negm::iação,à~~inar o contrata. 
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condições aplitªveis à contratação 
estão definidas no Anexo V - Minuta do Contrato, parte deste edital. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21,l. E.~ta. licitaçãanãa importa .• nece.ssariamen~e.•e.~i!ig.~trat~~~D. podemJoa;9Htoridade camg,etente.reyogá-la por 
razões·· de· interesse · .. Público, Emulá-la. par Ueg9li~~d~.,~~off~i~·i@P ·pl)r prqvpcçiç~~ d~}~rceipus, mediµnte· decisão 
devidamente fondam.entada,s.em quaisquer·rer:lam~çq~s oudireitos·àindenizaçãa ou reembolso. 
21.Z. É facultada ao(à) pregoeira(a) ou à autoridade superior. em QUêlquer fase da licitação, a promoção de· diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instruçãapp/Bruçesso licitatqria, vedada a indusão postéf'iUr de 
dm::umentos que. deveriam constar ariginariament~ na prapn~ta e na documentação de habilitação.< ,, 
21.3. n descumprimento de prazos estabelecidos ne~te edital e/au pelo(a) pregaeira(a) ou a não atendi,mento às 
solicitações ensejªrá .DESCt~~.SIFICAÇÃD ou INABILffAÇÃ~. 
21.4 .... Toda. a documentaçãafar~ p~rtêgus•aytas 8: ~ãa s~rá, .~~y~IXid.a.~a;.l.ici.~~~r~(i~!H~~;;q~~··~~,tp;~fejde;.originais. 
21.5. Na. contagem dos prazos estabelecidos neste eâi]gl e.)(cl..4ir-~e~ªºº~< .. Piª~:·~~;iB!E;!~J:m1i~~.l4Jp;~e .. ~ão as .... d.i~~·.·dê, 
vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se Jqii::iarn e se vencemj:sornenfce · eITI di&<de \expediente.· na 
Prefeitura Municipal defarias Brito. 
21;6. Osfü::itante~. sãa.·resprrnsáveis pelafi.deJidade ~ JagiHIT!idáde .das informações e dos âoeumegtas aprésgnt~do~ 

em qualquerfase da jicitaçãQ .. / • i. • ... .· ><i ..... ·.······•·• . < .. .·.······.•••···· .. · ....•. ··· .. ·· .· .•··.··· ...... ··· .. . 
21.7 .. D · desatendimento·de. exigêpeiasforf[Jai.s nªoe~senciais·nªu. i1TI.pliG~f~(~H\i··~f~stameJ1tu· do licitgnte, desdei·QUe 
seja possível a aferição da suaqualiricaçãu.·eae~atª·º~IJ'lP.E~egsão da.suaprªPº~~~· 
2L8.J ada a. documentação exigida deve.rá ser a.pre~.~nta~a ~m'. originpl uu ~qr 9ualquer processa ;ae ·rees9g,pafia 
autenticada···purcartário .. campeteote. Caso.esta qpç.µmªµt~ç~a tenha ~ido··amitjd13:pel9.inl~.rneJ.só ~eráaç.~.it,a· após 
a. confirmaçãnde sua autenticidade. 
21.8. Caberá ao licitante. acompanhar·· as. operações· nó sistemá eletrônico, firranpfr respan,~.~yel melt1ânhs decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidaspela sistema ou de sua desconexão. 
21.ID. T adas e quaisquer comunicações com a(a) pregoeiro(a) deverão se dar por escrito, com o devida protocolo 
Gam sede na Comissão Permanente de Licitação, via e-mail institucional licitacaa@fariasbrito.ce.gov.br, ou na 
próprio chat da plataforma do site https://bllcampras.com "sala virtual" onde estará acontecenda a certame. 



21.ll. Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeira(a) prestar quaisquer informações sobre a 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. 
21.12. Os casos omissos serão resolvidas pelo(a) pregoeira(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 parta .das fü::itantes, dellEELARAÇÃO FALSArelatiVél él.P •. pvmprimenta dos requisitos de 
habilitação, aos impedinienfos de participação ou ao enquadramento coma micraempràsçt. ou empresa de pequena 
porte sujeitará o lipitante às sanções previstas neste Edital. e art. 37 da Lei Complê(flentar n.º 12312008. 
independentemBnte·da adoção de providências quanto à responsabilização penal, com fundamento no art. 288 do 
Código Penal Brasileiro. 
21.15. Serão ca~siderados como .não apresentácl~~ as declarações. não assinadas pelo represe;i1tante legal das 
empresas ou seqprocurador, cansider:aqd~-se, dt~~Ê%da ausência de ~s~igatura. desclassificqda a proposta ou 
inabilitada a ·empresa. conforllJB·•afase.em q~e·a ~~ffl~Cq~ão d.7Yª .. ser~pr~~t~,t~pa. 
21.18. O foro designada para julgamentuds quai~~uer~.~~stg~~judii::i9tsTesµltélntes deste edital será ada .C.omarca 
de FariasHrita, Estado do Geará~ · · 

22~ DOS ANEXOS 
22.LConstituem anexos deste edital. dele fazendnpaptê: 
ANEXO 1-- Termo de Referência (Orçamento Básica) 
ANEXO li - Proposta de Preços 
ANEXO Ili - Modelo de Declaração Relativa ao Trabalha deEmpregado Menor 
ANEXO IV - Ma de lo de Declaração de Cumprimenta dos Requisitos clá hâbi1itaçãn 
ANEXO V - Minuta do Contrato 

··Jrªgº d~:Arª@jº Leite 
Pregmeirg·Oficlal 



ANEXO 1 

T•E!rrn1J•,·aê·······R•e.fe·rência 

Pregão Eletrôni:t:g'n.º 2D22.D5.DS.1 



GOVERNO MUNIC!PAL 

SBRITO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1 .. 1. Contratação de empresa para prestação dos serviços de confecção de vestuário destinado ao 
atendimento das Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE. 

2. JUSTIFICATIVAS 
2 .. 1. CONTRATAÇÃO 
2 .. 1.. A futura contratação justifica-se pela necessidade de atender à demanda de atividades 
essenciais, uma vez que a saúde local possui condições especiais urgentes e trabalho contínuo dos 
Agentes de Endemias, Agentes Comunitários de Saúde, Motoristas e demais profissionais da área 
da Saúde1 assim sendo, são indispensáveis à utilização de uniforme" que destaca, distingue e 
identifica o servidor, proporcionando ao usuário segurança subjetiva, garantia de disponibilidade e 
acesso aos beneficiários da saúde. A contratação justifica-se também para o fornecimento de 
vestuário a serem utilizados durante a realização de eventos diversos, tais como conferências, 
campanhas, entre outros .. 

2 .. 2. DIVISÃO DOS LOTES 
2 .. 2 .. 1. Quanto à composição do lote, temos que os itens foram divididos em "LOTES" em virtude 
dos mesmos guardarem compatibilidade entre si, ou seja, estão divididos pela semelhança, são 
similares e específicos, observando-se, inclusive as regras mercadológicas para a prestação dos 
serviços, de modo a não prejudicar a concorrência entre os participantes, mantendo a 

• • "rlri~ T • '\ rli compebtM .............. necessana a ..... sputa.-
2 .. 2.3. No objeto em tela, caso fosse adotado o critério de julgamento por item, poderia se gerar 
um número grande de vencedores para o atendimento de um mesmo objeto, o que dificultaria a 
coordenação das atividades, pois a(s) Secretaria(s) solicitante(s) não conta(m) com servidores 
suficientes para fiscalizar e acompanhar um elevado número de contratos. Desta feita, optamos 
pelo critério de julgamento "Menor Preço por Lote", contudo, com a divisão em um maior número 
de lotes possíveis, o que assegura uma maior amplitude na concorrência e uma maior segurança e 
exatidão no fornecimento dos produtos, os quais, em virtude da sua similaridade e necessidade da 
Administração, com esta composição de lotes, serão fornecidos por um mesmo fornecedor, 
evitando-se, de tal forma, atrasos nas entregas, ressaltando que o valor global do lote depende 
diretamente dos valores unitários de cada item explícito na proposta de preços, atendendo, desta 
forma, as necessidades da Adm•nistração e ao interesse públk:o. 
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 
unificação em lote 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. 

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E ORÇAMENTO BÁSICO: 
3 .. 1. A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos conforme descrição na planilha 



GOVERNO MUNlCtPAL 

FARIAS BRITO 
Uma f~arias BrUo para. todns: 

abaixo: 

Item Especificação Unid. Qtde. 
Valor Valor Total 

Unitário 
LOTE 01 - BOLSAS 

1 BOLSA - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - TAMANHO ÚNICO Und 49 48,20 2.361,80 
2 BOLSA- CONTROLE DE ENDEMIAS -TAMANHO UNICO Und 13 48,20 626,60 

2.988,40 
LOTE 02 - BONÉS/CHAPÉUS 

Boné modelo tradicional de primeira linha1 alta qualidade no 
tecido e ótimo acabamento. Indicado para realizar sua própria 

1 
personalização, da forma que desejar. Tipos de fechos: Fivela, Und 1400 

1 
17,00 23.800,00 

ataca ou tirinha. Tipos de tecidos: Brim, oxford com ou sem 
dublagem e tactel com ou sem dublagem, personalizado l 
conforme a arte a ser fornecida oelo Município de Farias Brito. 

2 
BONÉ co~ PROTEÇÃO,PARA PESCOÇO -,AGENTE Und 49 42,50 2.082,50 
COMUNITARIOS DE SAUDE-TAMANHO UNICO 

3 
BONÉ COM PROTEÇÃO ~ARA PESCOÇO- CONTROLE DE Und 13 42,50 552,50 
ENDEMIAS - TAMANHO UNICO 

4 CHAPEU ÇOM PROTEÇÃO PARA PESCOÇO - AGENTE l Und 49 46/90 2.298110 ,. COMUNITARIO DE SAUDE - TAMANHO UNICO 

5 CHAPEU COM PROTEÇÃ9 PARA PESCOÇO - CONTROLE DE Und 13 46,90 609,70 
ENDEMIAS - TAMANHO UNICO 

29.342,80 
LOTE 03 - CALÇADOS 

1 
CALÇADOS (FEMININO) - CONTROLE DE ENDEMIAS - l Par 4 l 96,90 387,60 
TAMANHOS 40 E 42 

2 
CALÇADOS (MASCULINO) - CONTROLE DE ENDEMIAS-

Par 9 96,90 872,10 
TAMANHOS 37, 39, 40, 42 E 43 

3 
CALÇADOS (MASCULINO) - CONTROLE DE ENDEMIAS -

Und 8 88,90 711,20 
TAMANHOS 40, 42 E 44 

1.970,90 
LOTE 04 - DIVERSOS 

Camisa gofa careca Sublimda, Confeccionada em algOdão e [ 
lc 

r 

1 

poliéster que garante perfeito caimento, com leveza e suavidade 
ao toque. Possui a gola e o acabamento das mangas reforçadas. 

29,901 1 Tamanhos: veste do tamanho PP ao XXXGG. Modelos: Tradicional j Und 5600 167.440,00 
ou baby iook. Tipos de Tecidos: Malha Fria, malha PP, 

1 

Poliester+Viscose, Piquet e Fio trinta, personalizado conforme a l arte a ser fornecida pelo Munidoio de Farias Brito. 
Camisa gola polo sublimada, Confeccionada em algodão e 
poliéster que garante perfeito caimento, com leveza e suavidade 
ao toque. Possui a gola e o acabamento das mangas reforçadas. 

2 Tamanhos: veste do tamanho PP ao XXXGG. Modelos: Tradicional Und 1800 39100 70.200,00 
ou baby look. Tipos de Tecidos: Malha Fria, malha PP, 

l Poliester+Viscose, Piquet e Fio trinta, personalizado conforme a 
arte a ser fornecida peto Município de Fartas Brito. 

3 
BLUSA + CALÇA (FEMININA) - SETOR ADMINISTRATIVO DO 

Cjt 10 120,00 1.200,00 HOSPITAL GERAL - TAMANHOS P/M/G 1 

4 BLUSA + CALÇA (MASCULINA) - SETOR ADMINISTRATIVO DO 
Cjt 4 120,00 480,00 HOSPITAL GERAL -TAMANHOS P/M 

5 CALÇAS (MASCULINA) - CONTROLE DE ENDEMIAS-TAMANHOS 
1 

Und 18 88,90 1.600120 36, 38, 40. 42f 44 E 50 



GOVERNO MUNlCiPAl 

E SBRITO 
Uma Farit1}ii Brito para todos 

6 
l CAr:1ISA MALHA FRIA (FEMININA) - AGENTE COMUNITÁRIOS DE l 
.· SAUDE - TAMANHOS P/M/G 

Und l 86 l 42,00 3.612,00 

7 
CAMISA MALHA FRIA (MACULINA) -AGENTE COMUNITARIOS DE Und 8 42,00 336,00 
SAÚDE-TAMANHOS M/G 

8 
CAMISA MANGA LONGA BRIM CEDRO COM BOLSO (MASCULINA) Und 7 54,20 379,40 
- CONTROLE DE ENDEMIAS - TAMANHOS P/M/G/GG 

9 
CAMISA MANGA LONGA MALHA FRIA (FEMININA) - AGENTE Und 43 54,20 2.330,60 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TAMANHOS P/M/G 

10 
CAMISA MANGA LONGA MALHA FRIA (FEMININA) - CONTROLE Und 4 54,20 216,80 
DE ENDEMIAS - TAMANHOS P/M/G 

11 
CAMISA Mf.NGA LONGA, MALHA FRIA (MASCULINA) - AGENTE Und 4 54,20 216,80 
COMUNITARIOS DE SAUDE -TAMANHOS P/M 

12 
CAMISA MANGA LONGA MALHA FRIA (MASCULINA) - CONTROLE Und 9 54,20 487,80 
DE ENDEMIAS -TAMANHOS P/M/G/GG 

13 
CAMISA POt.O Cüf\-t BOt.SO (MASClJt.INA) - CONTROlE DE Und 18 56,90 1.024,20 
ENDEMIAS-TAMANHOS P/M/G/GG 

14 
CAMISAS (MASCULINAS) - MOTORISTA DO HOSPITAL GERAL - Und 12 54,20 650,40 
TAMANHOS M/G/GG 

15 
CAMISAS (MASCULINAS) - VIGIA DO HOSPITAL GERAL - Und 6 54,20 325120 
TAMANHOS M/G 

16 
CAMISETA FEMININA GOLA CARECA - CONTROLE ENDEMIAS -

Und o 40,90' 327,20 
TAMANHOS P/M/G 

o 

17 
COLETE COM BOLSOS (FEMININO) - CONTROLE DE ENDEMIAS -

Und 4 92,00 368,00 
TAMANHOS P/M/G l 

18 
COLETE COM BOLSOS (MASCULINO) - CONTROLE DE ENDEMIAS Und 9 92,00 828,00 
-TAMANHOS P/M/G/GG 

19 ~~~~{ç~g~g~~~I~~~~:L (~;~~H~;t~~.~~RVIÇO DE 1 
Cjt 14 129,.90, 1.818f60 

20 
PIJAMA HOSPITALAR FEMININO (CALÇA + BLUSA) - SERVIÇOS Cjt 24 129,90 3.117,60 
GERAIS DO HOSPITAL GERAL-TAMANHOS P/M/G/GG 

21 
PIJAMA H9SPITALAR FEMININO (CALÇA+ BLUSA) - Cjt 14 129/90 1.818,60 
LABORATORIO DO HOSPITAL GERAL-TAMANHOS P/M/G 

22 
PIJAMA HOSPITALAR FEMININO (CALÇA + BLUSA) -

l Cjt 14 129,90 1.818,60 
ENFERMEIROS DO HOSPITAL GERAL - TAMANHOS P/M/G 
PIJAMA HOSPITALAR FEMININO (CALÇA+ BLUSA) -TECNICOS E 

23 AUXILIARES DE ENFERMAGEM E RAIO X DO HOSPITAL GERAL - Cjt 48 129,90 6.235,20 
TAMANHOS P/M/G/GG 

24 
PIJAMA HOSPITALAR FEMININO (CALÇA + BLUSA) - Cjt 2 129,90 259,80 NUTRICIONISTA DO HOSPITAL GERAL-TAMANHO G 

25 PIJAMA HOSPITALAR MASCULINO (CALÇA + BLUSA) - SERVIÇOS Cjt 2 129r90 259,80 GERAfS DO HO::,tJ1 1 AL ~KAL - TAMANHO GG 

26 
PIJAMA H9SPITALAR MASCULINO (CALÇA + BLUSA) - Cjt 2 129,90 259,80 LABORATORIO DO HOSPITAL GERAL-TAMANHO P 

27 
PIJAMA HOSPITALAR MASCULINO (CALÇA+ BLUSA) - Cjt 2 129190 259,80 ENFERMEIROS DO HOSPITAL GERAL-TAMANHO P 
PIJAMA HOSPITALAR MASCULINO (CALÇA+ BLUSA) -TECNICOS 

28- ~ ~i~~~~E~ DE ENF~R.MAGEM E RAIO X DO HOSPITAL GERAL l Cjt 
r 

12 129,90 1558-,80 

269.429,20 



GOVERNO MUNJClPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Parias Brito para todos 

3.3 .. O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 303.731,30 (trezentos e três mil 
setecentos e trinta e um reais e trinta centavos). Foi utiiizaào como metoàotogia para 
obtenção do preço estimado para a futura contratação o menor dos valores obtidos nas pesquisas 
de preços, conforme Art. 6° da supracitada instrução. 

4 .. DAS AMOSTRAS 
4,,1., A{s) empresa(s) Hcfümte(s) classiftcada{s)' em primeiro hJgar e devidamente habmtada(s) 
deverá(ão) apresentar, anteriormente à adjudicação, amostra de todos os produtos referentes aos 
itens do(s) lote(s) por ela(s) vencido(s), para competente análise por parte da Contratante, a qual 
emitirá laudo de aprovação ou não do(s) referido(s) produto(s). 
4 .. 1 .. 1 .. As amostras deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
convocação feita pela Contratante, no local designado na referida convocação, sem nenhum custo 
para este município. 
4 .. 1 .. 2.. No caso de não aprovação dos produtos apresentados através das amostras, a empresa 
licitante deverá proceder com a substituição dos mesmos, uma única vez, no prazo não superior a 
03 (três) dias para nova análise por parte da Contratante. 
4.1 .. 3 .. Se a empresa licitante não proceder com a substituição das amostras reprovadas, no 
período pre\4sto no sub•tem anterior, por uma que seja posteriormente aprovada, o k>te nã.o 
poderá ser adjudicado a ef a, podendo o Município convocar a licitante com melhor oferta 
subsequente, observada a ordem de classificação. 
4 .. 2.. As amostras serão analisadas visando verificar o atendimento às especificações técnicas 
exigidas neste Termo de Referência, a ser constatada a qualidade, eficiência e conformidade com 
as especificações solicitadas e com a Proposta de Preços apresentada. 

5. ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, 
devendo os mesmos ser entregues junto à sede das mesmas, ou onde for mencionado nas 
respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela 
qL.iantklade que ihe for estr~tamente necessária, sendo as des....nesas com a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 .. Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra. 
5.3 .. 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. 
5 .. 4 .. A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto. 
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. 
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 
especmcação; 
5.6.2.. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

6 .. ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1. As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesour~ 



GOVERNO MUNlClPAl 

FARIAS BRITO 
Uma Yarias Brito para tqtfos 

Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório. 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
7.1. O futuro 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. 

8. DO PAGAMENTO 
8.1. Os pagamentos serão efetuados 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. 
8.2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária .. 

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

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

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. Este Termo de Referência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório 
na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, constando todas as condições necessárias e 
suficientes, ficando proibido por este termo exigir clausulas ou condições que comprometam, 
restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em razão 
de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para 
sua especificação, conforme disposto nos incisos I, II e III do art. 3° da Lei n. 0 10.520/200202. 
11.2. Este Termo de Referência deverá ser parte integrante do Edital Convocatório. 

Farias Brito/CE, 05 de maio de 2022. 

Luy· Sammy Feitosa. de ,Morae5 
Ordenadora de Despesas~do ·Fundo Geral 

Aliomar Uberalin e Almeida Júnior 
Secretário Munic ai de Educação 

·Maria Mardeide do cimento Laet Rafael 
Secretária Muni · ai· de Saúde 

Antônia da Penha Sena Pierre 
Secretária Municipal de Assistência Social~ 



ANEXO li 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará. 
Pela presente dedaramas inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente as da 

Decreta nº I0.024/20!8 e das Leis n~ IQ.q.?O/;~.pOK .. ~ .. ªJ:!.§9/1~ª~! RêJ!l ~~ma às dáusulas e condições da 
modalidade Pregão Eletr.ônicoW12U22.D5.mu. , 

Declaramos ainda que, após a emissão das documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu 
fato que nos impeça.de participar da mencionada licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer as pradµtas/bens espeCificados na Anexa 1, 

caso sejamos VBncedor(es) da presente Licitação. 
Obj~ta: Contratação de ef1"1presa Hªf'WPfêstação dos ser~iço~de confecção de vestuário destinado ao 

atendimento das Wnidades Gestoras do Muní~ípiodefa=lr;iEIS Brita/CE, qopforgi~ ~specificaçães apresentadas abaixo. 

Item 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

LOTE 01·;;; BOLSAS 
BOLSA - AGENTE COMUNIT ARIOS DE SAUDE<•r 
TAMANHO ÚNICO 
BOLSA - CONTROLE DE ENDEMIAS - TAMANHO 
ÚNICO 

Total: 
LOTE 02,.. BONES/CHAPEUS 

Boné modelo tradicional de primeira linha, Çllta 
qualidade no tecido e <)timo acabamento. Indicado 
para realizar sua própria personalização, da forma 
que desejar. Tipos de fechos: Fivela, ataca. ou 
tirinha. Tipos de tecidos: Brim, oxford com ousem 
dublagerrt. e tactel . com ou sem dublagem, 
personalizado .toriformé.C3C3rt<= (3.ser forn~cidª p~I() 
Municí io de Farias Brito. 
BONE COM PROTEÇAO PARA PESCOÇO - AGENTE 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TAMANHb ÚNICO 
BONE COM PRQTEÇAO .· PARA • PESCOÇO -
CONTROLE DE ENDEMIAS - TAMANHO ÚNICO 
CHAPEU COM PROTEÇAO .... PARA .•. P~SCOÇ() ..•.••. ~. 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ·•;.. TAMANHO 
ÚNICO 
CHAPEU COM •• PROTEÇAO ·· PARA PESCpÇO< "' 
CONTROLE DE ENDEMIAS-TAMANHO ÚNICO 

Total: 
LOTE 03 - CAL ADOS 

CALÇADOS (FEMININO) CONTROLE DE Par 4 
ENDEMIAS -TAMANHOS 40 E 42 
CALÇADOS (MASCULINO) - CONTROLE DE Par g 
ENDEMIAS - TAMANHOS 37 39, 40 42 E 43 
CALÇADOS (MASCULINO) - CONTROLE DE Und 8 
ENDEMIAS - TAMANHOS 40 42 E 44 

Total: 
LOTE 04 - DIVERSOS 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Camisa gola careca Sublimda, Confeccionada em 
algodão e poliéster que garante perfeito caimento, 
com leveza e suavidade ao toque. Possui a gola e o 
acabamento das mangas reforçadas. Tamanhos: 
veste do tamanho PP ao XXXGG. Modelos: 
Tradicional ou baby look. Tipos de Tecidos: Malha 
Fria, malha PP, Poliester+Viscose, Piquet e Fio 
trinta, personalizado conforme a arte a ser 
fornecida elo Municí io de Farias Brito. 
Camisa gola polo süblimada, Confeccionada em 
algodão e poliéster que garante perfeito caimento, 
com leveza e suavidade ao toque. Possui a gola e o 
acabamento das mangas reforçadas. Tamanhos: 
veste do tamanho PP ao XXXGG. Modelos: 
Tradicional ou baby look. Tipos d~ Tecidos: Malha 
Fria, malha PP, PoliesterfViscose, Piquet e Fio 
trinta, . personalizado conforme a arte> <a ser 
fornecida elo Municí io de Farias Brito. 
BLUSA + CALÇA. (FEMININA) • SeTOR 
ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL GERAL -
TAMANHOS P/M/G 
BLUSA + CALÇA . (MASCUUNA) 
ADMINISTRATNO DO HOSPITAL 
TAMANHOS P/M 
CALÇAS {MASCULINA) - CONTROLE DE ENDEf:1JPS 
- TAMANHOS 36 38 40 42 · 44 E 50 
CAMISA MALHA FRIA (FEMININA) - AGENTE 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -TAMANHOS P/M/G 
CAMISA· MALHA FRIA (MACULINA) - AGENTE 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE :. TAMANHOS M/G 
CAMISA MANGA LONGA BRIM CEDRO COM BOLSO 
(MASCULINA) - CONTROLE DE ENDEMIAS "'. 
TAMANHOS P/M/G/GG 
CAMISA MANGA LONGA MALHA FRIA (FEMININA) ,.. 
AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TAMANHOS 
P/M/G 
CAMISA MANGA LONGA MALHA FRIA (FEMININA) -
CONTROLE DE ENDEMIAS ,;. TAMANHOS P/M/G 
CAMISA MANGA LONGA MALHA FRIA 
(MASCULINA) - AGENTE < coMUNITA~os pi: 
SAÚDE -TAMANHOS P/M . . 
CAMISA MANGA LONGA MALHA FRIA 
(MASCULINA) ... ,.. CONTROLE DE ENDEMIAS···.·.;;. 
TAMANHOS P/M/G/GG 
CAMISA> POLO COM BQL$0 {MASCULINA) .
CONTROLE DE ENDEMIAS ..: TAMANHOS P/M/G/GG 
CAMISAS (MASCULINAS) - MOTORISTA DO 
HOSPITAL GERAL-TAMANHOS M/G/GG 
CAMISAS (MASCULINAS) - VIGIA DO HOSPITAL 
GERAL-TAMANHOS M/G 
CAMISETA FEMININA GOLA CARECA - CONTROLE 
ENDEMIAS -TAMANHOS P/M/G 
COLETE COM BOLSOS (FEMININO) - CONTROLE 
DE ENDEMIAS - TAMANHOS P/M G 
COLETE COM BOLSOS MASCULINO - CONTROLE 

Und 5600 

Und 

Und 12 

Und 6 

Und 8 

Und 4 

Und 9 



19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

DE ENDEMIAS -TAMANHOS P/M/G/GG 
PIJAMA HOSPITALAR FEMININO (CALÇA+ BLUSA) 
- SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL GERAL -
TAMANHOS M/G/GG 
PIJAMA HOSPITALAR FEMININO (CALÇA+ BLUSA) 
- SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL GERAL -
TAMANHOS P/M/G/GG 
PIJAMA HOSPITALAR FEMININO (CALÇA+ ~LlJSA) 
- LABORATÓRIO DO HOSPITAL GERAL ··;.· 
TAMANHOS P/M/G 
PIJAMA HOSPITALAR FEMININO (CALÇA+ BLUSA) 
- ENFERMEIROS DO HOSPITAL GERAL -
TAMANHOS P/M/G 
PIJAMA HOSPITALAR FEMININO (CALÇA+ BLUSA) 
- TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E 
RAIO X DO HOSPITAL. GERAL - TAMANHOS 
P/M/G/GG 
PIJAMA HOSPITALAR FEMININO (CALÇA + Bl. .. U$A) 
- NUTRICIONISTA <DO HOSPITAL GERAL·· ...• -
TAMANHOG 
PIJAMA HOSPITA~R•·•·•· MASCUU~O········•·•(QALÇAi <+ 
BLUSA) - SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL GERAL 
-TAMANHO GG 
PIJAMA HOSPITALAR MASCULINO (CALÇA + 
BLUSA). - LABORATÓRIO DO HOSPITAL GERAL"'. 
TAMANHO P 
PIJAMA HOSPITALAR MASCULINO (CALÇA + 
BLUSA) - ENFERMEIROS DO HOSPITAL GERAL~ 
TAMANHOP 
PIJAMA HOSPITALAR ··•MASCUUNp (QA~ÇA.···· + 
BLUSA) - TÉCNICOS E ÁUXIU.ARES > DE 
ENFERMAGEM E RAIO X DO HOSPITAL GERAL -
TAMANHO M 

Cjt 14 

Cjt 24 

Cjt 14 

Cjt 14 

Cjt 48 

Valor T atai da Proposta: R$ ............................ {.. ............ ,. .. ; ............................. 00 ........ ) 

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

Data: ..................................................... . 

Assinatura do Proponente 

~:~ /) 
~j ;;... 



ANEXO Ili 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAE .. llWAHFICA·UFORNECEOOR). DECLARA. pará as ôevidasJiq~ de direita, especialmente 
para fins de prova em processa licitatória. Pregão Eletrônica n.º 2022.05.09.1. junta ao Município de Farias 
Brito/CE. que não possui em seu quadra de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anâs em trabalha noturna. 
perigosa ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalha; splya na candiçãi:fde aprendiz a partir 
de 14 (quatarze}anos. nas termos da incisoXXXHI; da Art. 7º da Constituição Federal. 

Pela que, por ser a expres~ãu da \fijrdade, firma a prese.nte. sob as penas da Lei. 

Cidade/Estada, ................................ ~:.:.:.L .. . 

DECLARANTE 



ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NO MINA, EllUAtlHCk U .. PO RNECEOORJ. DECLARA. pará asdevicias"fig§ de direita. es pe e ia lme nte 
para fins de prova em prm::esso licitatório. Pregão Eletrônico n.º 2022.05.09.1, junto ao Município de Farias 
Brito/CE. que cumpreintegralmente os requisitos para sua habilitação, conforme prescreve âiqciso VII, do artigo 4º. 
da Lei n.º ID.520 de 17 de Julho de 2002. estando ciente das penalidades aplicáv~is nos casos de de~cumprimento. 

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



ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

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

Contrato que entre si celebram. de um lado o Município de 
Farias Brito/CE.· através dri{a) .................................... , e do outro a 
empresa .................................. . 

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará. pessoa jurídica de direita públic.p interno. insr::rito·.na CNPJ/MF sob o 
n.º 07.585.572/000l-OO. através do .. ; ....... "'. ........ ; ............. , neste ato representada pela(a) ....................... ; .............................. , 
o(a) Sr(a) ....................................................... , inscFita(â}fil.Q CPF n.º ...................................................... , apenas denominada de 
CONTRATANTE .. e de outro lado a· empresa ............ : ............................ ~ ........................................................ , estabelecida na 
................................................................. ~ ... ; .................. ,~ .... inscrita .. na ÇNPJ/MF· sub .• a· q.º ..................................... ,.; ... , neste ato 
representada. ·par .......................................... , ..... : .. ,. ........ ~7 ......... , ins~~ito(a)··.···na.· .. ···· PPf .... n.~ .......... ; ................................. ,· apenas 
denominada> de CDNTRATADA.resalvemJirmar 11 presente~untrato, tendo em vista~ resultada daLir:it.~çãu na 
mo.dalidade Pregão Eletrônico n.º 2D22.D5.D9.1. tudq~e aEDrduçâlll as normas gerais dalein.º 8.666/B~,·~ suas 
alterações posteriores, bem cama com a Lei n.º ID.5ZOZOZ _, ~êi que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas 
e.· condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DD FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação na modalidadePregãoHetrônico n.º 2022.05.0B.kde>ªcardug~rn as normas gerais da L~i 
n.º K668/83, e suas alterações posteriores. bem cama cnm·a Lei n.º IU.52H4:BZ ... Lei:queRegulam~nta o. Pregaa. 
devidamente· homologado pelo(a) ................................................... ; ... ,·o. Sr(a) ......................... ;; .... ; .................... ;.., 

CLÁUSULA SEGUNDA ... na·aeJETU 
2.1. D presente Instrumento tem.como objeto a contratação de empre,sa para pres~ação dos ~erMÇIJS de 
confecção• .. de vestuário. destina d~···ªº. pte,ndimentad.~,s·····Unidadesi.Ge~~9r~~/do .M~nitípio de Farip~·Brito/CE, 
conforme esper::ificaçães constantes no AnexaJdo EqitçiL4qflvqcatárin. Q·º~ quais.a Contratada sagrou-'se vencedora. 
conforme discriminado no quadrnabaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DDVAUlR DD REAJUSTE E llffREEDUILf BRIO ECDNêMmf12FINANCEIRU 
3.1. O objeto r::ontratual 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 inir::ial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis / 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivas da execução da ajustada. ou ainda. em casa~ 



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 8.666/83. devendo ser formalizado através de ata administrativa. 
3.4. Para a efetivação do que trata a item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à 
Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeira do(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) 
necessário(s) para a justa remuneração do(s) farnecimento(s), devendo o referida pedida ser acompanhado da(s) 
nata(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), d.o. período compreendido entre a data da contratação e da 
solicitação, que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação domesma,.em forma resumida, deverá 
ser providenciada pela Contratante. em obediência ao disposta no§ única, do Art. 61, da Lei n.º 8.668/83. 

CLÁUSULA DUARTA- na PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1. O presente Contrato teráVigência até 31/12/2022. a contar da data de sua assinatura. ou enquanto decorrer o 
fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA llUINTA - DA ENTREGAI RECEBIMENJllDUS PRDllUTDS 
5.1 .. Osprodutos serão fornecidos• de .~cpr~o.c~ma8:L~~licita~:~;es.rêquisitaq~§. pela. SenretaKia/Fundlrçpmpetente, 
devenda·os mesmas.ser entregues junto à sede..âestavauonde for mencionado nas respectiv~s Ordens ªª·~O!Jlpra. 
ficando a Administração no direito de solicitar apenas ~~Qe]âqua;nyid~de que lhe for estritamente necessáflá, s1mda 
as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Oóntràtada. 
5.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo deln{dei)dias, a contar do recebimento da respectiva Hrdem de 
Compra. 
5.3. ·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; 
5.4. A ·contratada deverá efetuar as entregas ellltransparte adequado para t?nto, senda que os prqdutas.deverão 
estar todos em embalagens fechadas. contendo ªi identificaçãmda data de industrialização e a prazo devaHdade. 
quandnfor o caso. 
5~5. Caso. a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalªçães condize.fltes e 
compatíveis para a guarda e armazenamento.dos produtos. 
5.B. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.8.1. Provisoriamente, para efeito de posterior veriÍic·ªçãp dai::onformipade dopruduto com a especifü::açao: 
5.6.2. Definitivamente, após verificação da qualidade e qiliantidad~ .da produto, pelo setor resppnsá,vehpela 
solicitação e consequentemente aceitação; · 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM nas RECURSOS 
6.1. As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do(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, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor 



competente limitando-se a desembolsa máxima em conformidade com a disponibilidade de recursas financeiras da 
T esaura Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
7.2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

CLÁUSULA DITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. A Contratada para fornecer a(s) praduta(s)/bel"Tl(n~). ppJ~ta do presente Contrata. abrigar-se-á a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumenta e da Edital CanvlJt:atório. 
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s)/bem(ns) abjeta deste Contrata; senda ainda responsável 
par quaisquer danas pessoais ou materiais, inclusive contra terceiras, acorridas durante seu fornecimento. 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pela pagamento de suas dívidas em favor de .terceiras envolvidas na execução do 
abjeta contratual, em particülar na que se refere às contribuições devidas à Previdência Saciai, Obrigações 
Trabalhistas. Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral. 
8.1.4. Manter. durante toda a execução deste C.antrata, em campatipilidade com as obrigações pareie assumidas. 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidàs .na licitação. 
8.1.5.Jarnecer com presteza e dignidade. a(s) pra~utn(~)/beíll(ns).abjetudest~Gontrata. 
8.1.6. Aceitar nas mesmas condições cantratuaisí acréscimos ou supressões que se fizeremnecessárilJs na{arnm 
estabelecida no Art. 85. § Iº da Lei nª 8.888/83. alteraQá.E! ç!Jilspligàda. 
8.1.7.Entregar na prazo máximo de m (dez} dias. a rrant~t dó reêebimento da respectiva Ordrm de Co1rprt1. as 
produtos. requisitados. pela setor competente. dey~qdo os:mesmas s.er entregues na sede da ~ecretari~zf:fumq~ 
competente. ou no local indicado na antedita Ordem. de ·Compra, sendo as despesas com a <~ntregq de .sua 
responsabilidade. 
B.tB. Trocar, as suas expelisas. a(s}.prudufo(s)/he11l(ns}qu11 vier{Bm) asar;.recasadp(~}pgrjusta motiva, senda 
que o ato de rer;ebimenta não importará em sua ateitélçãa. · 
8.1.9. Efetuar a entrega .. do(s) produto(s)/bem(os)em tr~n~parte adequado paraJaQt~, ~anda qlJe as. ~esmas 
deverão estar todas. em embalagens fechadas,r::antenda a identificação da data de industrialização e a prazo de 
validade. quando for a casa. 
8.UD. Casa a Contratante venha optar par entrega programada a Contratada deverá dispor de jnstalações 
condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamentn dos produtos/bens panda-os a salvo de passível 
deterioração. 

CLÁUSULA ·NaNA-UAS•UBRIGAÇã~s D A CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-áa: 
9.1.1. Exigir a fiel cumprimenta da Edital e deste Contrata. bem coma zela no'farnecimellfo e ocumprimento dos 
prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na fornecimento da(s) produto(s) abjeto deste 
Contrata. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante. a execução do 
abjeto contratual. 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar .. ,..,,,,...-r-,...., 
cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 



CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1. À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 88 a 88 da Lei n.º 
8.666/83. e suas demais alterações. 
10.2. O Atraso injustificado na execução do contrato. inadimplemento. sujeitará a Contratada às seguintes sanções: 
1 - advertência. sanção de que trata o inciso 1 do art 87. da Lei n.º 8.666/83. poderá ser aplicada nos seguintes 
casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação: 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao des1mvolvimento dos serviçosda Contratante. desde 
que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualqwer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais. 
por meio de Documento de Arrecadação Municipal ~. DAM. a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas 
pela Contratante}; 
a) de J% (um por cento) sobre o valor contratual total do exer.cício, por diade3atraso na prestação dos serviços ou 
indisponibilidade do mesmo. limitada a 10% domesmtTvafor: 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual tOtaldoexerdcio. por infração a qualquer cláusula 01:1 condição 
do contrato. não especificada nas demais alíneas desteiinci~ri,aplicada em dobro narei!lGTdência; 
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exerCíçta .. pela recusa em corrigir qualquer serviço rnJeítado, 
caracterizando-se a recusa. caso a correção não se efetivar nos 5 .(cinco) dias que se seuuirem à daJa .. dª 
comunicação formalda rejeição; 
Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de cont~.atar com oMµnicfpio de Farias Brito, 
por prazo não superior a 2 (dois} anos: . ··.· .. · > . . .·.· .... ·. . .•. . .•.•...•.....•• 

IV - declaraÇão de inidoneidade para licitar ducontrafar com a Ad.ll"liITTi~t\~~~a~RgqlJHª·i<e~qP~IJ~O perdu\.8'r~rn os 
motivos determipantes da punição ou até que seja promgyida a reabilitação::pera~te:zª .. :qH~H\i#9d~ que.~plipou a 
penalidade; depois do. ressarcimento à Administraçãg pelo~ prejuízos resultantes e dápdis µe decorrido ó prazo d.a 
sanção. aplicada com base no inciso anterior. 
10.3. A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem. prejuízo das s.~nçUe.s aplicáveis. reterá crédito. prrm1averá 
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 contratopoderá.·ser. rescindida· unilateralmente· pela Contratante.·pacc:oQveniêqcía.•·aqminiS!rativa··ou por 
infringência de qualquer dasc:andiçães 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 B.868/83. 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 8 rescindível ainda. independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajud~'cial, ., 
nas casos de: ' ,) 
11.3.1. Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 



11.3.2. lnadimplêm~ia de qualquer de suas cláusulas par qualquer uma das partes; 
11.3.3. Acerta em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso par 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-la sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no 
subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1. Quaisquer alterações que venham a acorrer neste Instrumenta serão efetuadas mediantêJermo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1. Este contrato deverá ser publicado par. afixação em local de costume. até o 5º (quinto) dia útil da mês 
subsequente ao dB sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA llUART A -JJDS. ANEXBS 
14.1. Integram o presentB contrato todás as peças queformarání a procedimento licitatário, a.proposta apr~~entada 
pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as. ·partes, independentemente de 
transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA llUINTA - Da FBRO 
15.t n Foro competente para dirimir qu9isqµer dúvid9~ ·Oriupdas da presente.Gantratq ~ o qã CorTJ.arca de Farias 
Brita.- CE. 

-,, ............... ,· ... ···- ..... ·.·-··"' 

O e clara m as p ar~es que este C a ntr ata e arre s p ande à rn anif Bs!á~ã a fi ~aí:'~J~~f ~ta1'e e~çfilsivll clitriicllf d a e nk(ef as 
celebrada e. por a,ssim estarem de acordo, assinam a presente Contrato as partes'f as testemunhas abaixo 
firmadas. 

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

........ _. ............. -.......... , .................................................... . 
EDNIRATANTE 

CBNTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

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

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




