
1ª Parte: PREÂMBULO 

EDITAL CONVOCATÓRIO 
Pregão Eletrônico n.'J 2022.05.30.1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel. n.º 87. Centro. Farias Brito - Ceará, 
por intermédio do(a) Pregoeiro(a) e Membros da equipe de apoio designados pela Portarian.º 030!0222/2022, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados serárealizada lii::itação na 
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA. do tipo MENOR PREÇO que será regido pelo Decl'eto ID.024 de 20 de 
setembro de 2018. a Lei Federal n.º ID.520, de 17 de julho de 2002. e subsidiariariiente pela Lei Federal 8.888 de 21 de 
junho de 1883. o que determina a Lei complementar n°123/2008, 14712014 e suas alterações e demais exigêni::ias 
deste Edital. A presente licitação será no site https:/ /bllcompras.com. 

2ª Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS 

ta DDOBJETD 
1.1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de um veículo ambulância UTI tipo D destinado ao 
atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. i::anforme anexos, partes 
integrantes deste edital. 

2.D DD ACESSO AD EDITAL E DO LOCAL DE REAUZACÃD. 
2.1. O edital está disponível gratuitamente nos sftios: 
www.fariasbrito.ce.gov.br,. www.tce.ce.gav.br/licitacoes·e https:/ /bllcompras.cam. 
2.2. O i::ertame será realizada no endereço eletrônii::a: 
https:/ /bllcompras.com. 

3.D. DAS DATAS E HORÁRIOS DD CERTAME 
3.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPUSTAS:Dl de junho de 2D22~ às 17h .. 
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 dejunho dç 2D22~ às·Bh3Dmin~ 
3.3. INÍCID DA SESSÃO OE DISPUTA DE PREÇOS: 13 dejunhà d~ 2022, às Sh. 
3.4. REFERÊNCIA OE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado 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. 

4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LIC:ITACÃD 
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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. 63.185-000. telefone: (88) 3544-1568. 

5.a DDS REC:URSDS DRCAMENTÁRIDS 
5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constantes no quadro abaixo: 

Órgãa Unid. Drç. Projeta/ Atividade Elemente de Des esa Fante de Recusa 
04 OI 10.301.0030.1.055.0000 4.4.80.52.00 1632000000 

s.a DA PARTIC:IPACÃD. DD C:REDENC:IAMENTD E DA DEC:LARACÃD 
6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema BLL (Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil) no site https://bllcompras.com. 
6.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio eletrônico c:onstante no subiten12.2~ deste edital. 
6.1.2. Qualquer dúvida em relação ao ac:esso no sistema oparac:ional (bllcampras.cam) poderá ser esclarecida 
através de uma empresa assac:iada ou pelo telefone (41) 3087-4600, ouainda através da Bolsa de Licitações do 
Brasil. pelo e-mail: contata!IDbllcompras.arg.br. 
6.2. Poderão participar desta licitação empresas sob•ª. denorninação de sociedades empresárias (sociedades em 
nome coletivo. em c:omandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, 
associações, fundações e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País. cadastradas ou não na 
Cadastra de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Farias Brita, e que satisfaçam a todas as condições da 
legislação em vigor e deste edital. 
6.3. A licitante que participar destalic:itação com suas c:ondigões de habilitação vinculadas ao documenta Certificado 
de Registro Cadastral, obriga-se, após a emissão da CRC, a declarar sob as penalidades da lei. a superveniência de 
fato impeditivo de sua habilitação. 
6.4. Poderá participar desta licitação toda e qualquer pessoa jurídica idônea cuja natureza seja compatível com o 
objeto licitado. 
6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e as c:ooperativas, 
que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n.º 11.488/2007, como critério de desempate, preferênc:ia de 
contratação, o previsto na Lei Complementar nº 123/2006. em seu Capítulo V - DO ACESSO AOS MERCADOS / DAS 
AOUISIÇ.ÕES PÚBLICAS. 
6.6. Tratando-se de mic:roempresas e empresas de pequena porte deverão declarar na Sistema BLL .(Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil) no site https://bllcompras.com, o exercfüfü 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: 
6.7.2. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição; 
6.7.3. üue tEmham em c:omum um ou mais sócios catistas e/ou prepostas com procuração; 
6.7.4. Oue estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata. recuperação judicial ou 
extrajudicial, dissolução, fusão, cisão. incorporação e liquidação; 
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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 motivos determinantes desta 
condição; 
6.7.8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico sejam 
funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Munh::ipal Direta.ou Indireta; 
6.7.8. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país: 
6.7.IO. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação. 

7.a. DA FORMA.DE APRESENTACÃD DA PRDPDSTA E Das DDCUMENTDS DE HABILITACÃD. 
7.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Sistema da Bolsa de Licitações do Brasil, 
no sítio eletrônico https://bllcampras.cam, 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 data e o horário estabelei::idns para abertura da sessão pública. não sendo necessário o 
envio da proposta inicial como arquivo digitalizado em anexo. 
7.1.1. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a"Descriçãa Detalhada da Objeta Ofertada", 
devendo constar os dados necessários ao exame de adequabilidadeda propostacom o objeto licitado. 
7.2. O envio da proposta. acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá par meio de 
chave de acesso e senha, obtidas junto à Bolsa de licitações do Brasil (https://bllcampras.cam). 
7.3. Os licitantes enquadrados i::omo ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja 
alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista. nos termos do Art. 43, § Iº. da lei Complementar n.º 
123/2006. 
7.4. No campo "Informações adicionais", deverá constar necessariamente o seguinte: 
a) Indicação do lote e especificação do objeto licitado com todos seus itens. de acordo com o disposto no ANEXO 1 -
TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto; No caso do licitante 
seja o 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 global do lote cotado em algarismos; 
c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior .a 60 (sessenta) dias: 
7.5. n licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa. de pequeno porte (EPP) que faz jus ao 
tratamento diferenciado da lei Complementar nº 123. de 2006, ou cooperativa de que trata o artigo 34 da Lei n.º 
11.488, de 2007. no ato do encaminhamento da proposta e da documentaçãu de habilitação, por intermédio de 
funcionalidade disponível no sistema eletrônico no site https:/ /bllcampras.cam. 
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante. 
7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação, por eles apresentados. 
até a abertura da sessão pública. 
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7.8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento das propostas. 
7.8. Será vedada a identificação do licitante. 
7.ID. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
7.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos as custas operacionais, em::argos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/prestação 
de serviços. 
7.12. Os preços ofertados. tanto na proposta inicial. quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 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 habílitação exigidos neste editaL exclusivamente por meio da Sistema 
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil); no sftin eletrônico https://bllcompras.com. até a data e horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, acarretará nainabilitação/desclassificação do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. 

8.0. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1. Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das mesmas. 
Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
8.2. Os preços deverão sBr expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores globais e 
unitários, inclusive em propostas de adequação, quando for o caso. 
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a) e sumente estas 
participarão da etapa de lances. 
8.4. Na elaboração da proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo discriminado no Anexo 1- TERMO 
DE REFERÊNCIA presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, na fase de lances, o lance final deverá 
atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante no Termo de Re.ferência, caso o lote cotada. seja composto 
de itens,· o preço unitário do· item deverá ser igual ou inferior àquele limite. Dasn não seja realizada a fase de lances, 
o licitante que cotou na proposta escrita o menor preçu deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite 
máximo do referido no Termo de Referência. · 
8.5. Serão desclassificadas as propostas que: 
8.5.1 - Forem elaboradas em desacordo com os termas deste Edital e de seus anexos; que forem omissas, vagas ou 
que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o julgamento: que se oponham a 
qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou que contenha preços 
excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zera e ainda, 
preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes: ou que contenha identificação do licitante. 
8.5.2 - 11ue após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total 
dos itens superiores aos preços no Anexo 1 (Termo dB Referência). 
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8.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

9.D. DA ETAPA DE LANCES 
8.l. 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 apresBntados BxclusivamBntB por mBio do sistBma BIBtrônico. 
8.2. Para efeito de lances. será considerado o valor global dulotB. 
8.2.1. Na fasB dB lances, o lance final deverá atingir prBço igual ou inferior ao limite máximo constantB no T Brmo dB 
RBferência; B, caso o lotB cotado sBja composto dB itBns, o prBço unitário do item deverá ser também igual ou 
inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o mBnor preço 
deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência. 
8.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance registrado no 
sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante. 
8.2.3. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar. 
8.3. Durante a sBssão pública de disputa, os licitantes serão informados, emtempo real do valor do menor lance 
rBgistrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao(a} pregoeiro(a) nem aos demais participantes. 
8.4. No caso de desconexão entre o(a) pregoeiro(a) e n sistema no decorrer daetapa competitiva. o sistema poderá 
permanecer acessível à recepção dos lances, retornarrdod(a) pregoeiro(a), quando possível, sem prejuízos dos atos 
realizados. 
8.4.1. Uuando a desconexão do sistema eletrônico para n Pregoeiro persistir por um tempo superior a IO (dez) 
minutos. a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas.24 (vinte e quatro)horas após a 
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado paraa divulgação. 
8.4.2. Caberá ao licitante a responsabilidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante. 
8.5. O modo de disputa adotado para este certame será o "Aberto e Fechado". nos termos do Art.31. inciso li c/c Art 
33. do Decreto Federal n.º 10.024/20!8, observado os seguintes termos: 
8.5.1. A etapa inicial de envio de lances desta. sessão pública terá duração deJ5 (quinze) minutos. 
8.5.2. Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encaminhará o avisa de fechamento iminente dns lances 
e, transcorrido o período de até m (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 
8.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (Mé lD minutas), o sistema abrirá a 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até !0% (dez por 
cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
8.5.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 8.5.3, os autores dos melhores 
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e 
fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores. o sistema ordenará os lances em ordem crescente 
de vantajosidade. 
8.5.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.5.3 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, o disposto no item editalício 8;5.5. 
S.5.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para 
habilitação, o Pregoeiro poderá. auxiliado pela Equipe de Apoio. mediante justificativa. admitir o reinício da etapa 
fechada. nos termos estipulados no item 8.5.6. 
8.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria. as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes. procedendo à comparação com os valores da primeira colocada. se esta for empresa 
de maior porte. assim como das demais classificadas. para o fim de aplic.ar-se o disposto nos artigos 44 e 45. da Lei 
Complementar n.º 12312006. regulamentada pelo Decreto n.º 8538/2015. 
8.7. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem com 
preço de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada, no caso desta não estar enquadrada como ME ou EPP. 
8.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate. obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada. no prazo de até 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema. contados após a comunicação automática para tanto. 
8.8. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se. manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes {ME ou EPP) que se encontrem naquele intervalq de 5% (c:im:o 
por cento). na ordem de classifü:ação. para o exert:ícia da mesma direita.na pra;zo estabelecido na itern anterior. 
8.IO. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas oü empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
8.11. A ordem de apresentação das. propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação; de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lªnces). ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
8.12. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa. 

m.a na LICITANTE ARREMATANTE EDANEiiDCIACÃDDAPRDPDSTA 
IO.I. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá ent:aminhar. pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 
ID.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 
I0.3. Encerrada a etapa de negociação. o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no 
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edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 8º do art. 26 do Decreto n.º 
I0.02412018 e verificará a habilitação do licitante. conforme disposições do edital. 
I0.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas. através de e-mail 
{licitacaa@Jfariasbrita.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 no item ID.l deste edital. 
I0.4.1. D não cumprimento da entrega da proposta final. dentro do prazo acima estabelecido (duas horas), acarretará 
desclassificação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivament8, observada a ordem de 
classificação. 
ID.4.2. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por meio do Sistema 
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil), no sítio eletrônico https://bllcompras.cam. até a data e horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, aearretará na inabilitação/ deselassificação do proponente, sendo 
convocado o fü::itante subsequente, e assim sucessivamente, observada a urdem de classifü:ação. 

11.a DA PRDPDST A DE PRECUS FINAL (PROPOSTA CONSOLIDADA) 
11.1. A proposta final deverá ser apresentada em via única original, com os preços ajustados ao menor lant:e, nos 
termos do Anexo li - Proposta de preços deste edital, com todas as folhas rubricadas, devendo a última folha vir 
assinada pelo representante legal do licitante citado na documentação de habilitação, em linguagem clara e concisa. 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especifü::ações técnicas, quantitativos. devendo ser indicada a marca 
e/ ou fabricante do produto e demais informações relativas ao bem ofertado. 
11.1.1. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto no item acima, acarretará na desclassificação da 
mesma. 
11.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contadas a partir da data da sua emissão. 
11.3. D licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao.determinado no edital. 
11.4. Na cotação do preço unitário, não será admitido o fracionamento do centavo. 
11.5. Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a fretB, tributos e demais ânus atinentes à 
entrBga do objeto. 
11.6. No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objeto da licitação através de empregados, a 
mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinentes ao regime das cooperativas, devendo a proposta 
apresentar exequibilidade no aspecto tributário e sujeitar"'.se ao mesmoregime de qualquer outro agente econômico. 
11.7. Após a apresentação da proposta não caberá desistência. 

12.D DA HABILITAÇÃO 
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; 
c) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
d) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribuições federais; 



f) Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União; 
g) Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (INSS) - CND; 
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST: 
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
Licitante, em se tratando de soc.iedades 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 Comeri::ial da sede do 
Licitante; 
1) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercíi::io; 
m) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funi::ionamento expedido pelo órgão i::ompetente,. quando a atividade assim o exigir; 
n) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurfdii::a; 
o) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinentee compatível em carai::terísticas, quantidades e 
prazos com o .. objeto da licitação, sendo esta·· feita mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado; 
o.I) No caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este .deverá ser apresentado uomfirma 
devidamente reconhei::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 pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de IB (dezesseis} anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do incisuXXXllL do Art. 7º da Constituição 
Federal; 
q) Declaração emitida pela licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

12.2. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não 
conste previsão em legislação específii::a. deverão ter sido emitidos há no máximo, 80 (noventa) dias, contados até a 
data da realização da licitação ou, se emitidos par prazuindeterminado, conforme legislação do órgão expedidor. 
12.2.1. Ficam excluídos da validade de 80 (noventa) dias os atestadas técnicos e comprovações de inscrições. 
12.3. Os documentos que não possuírem campo prá.prio. para anexação no sistema deverão serjnseridas na campa 
"OUTROS DOCUMENTOS". 

13.D OUTRAS DISPDSICÕES 
13.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de peqwmo porte ou 
da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n.º 11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da convocação do(a) pregoeiro(a), para a regularização do(s) documento(s), podendo tal 
prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar n.º 123/2006. 
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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 os licitantes 
remanescentes, por ordem de classificação. 

14.0 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
14.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇU. observado o estabelecido nas 
condições definidas neste edital e o disposto no Termo de Referência que norteia a contratação, tomando-se como 
parâmetro, para tanto, 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 lote nãn poderá i::onter item com valor superior ao estimado pela Administração, sob 
pena de desclassificação, independentemente dovalortotal do late, devendo a. licitante, readequar o valor da lote aos 
valores constantes no mapa de preços. 
1413. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preçq igual ou inferior ao limite máximo constante daquBle 
Termo de Referência; Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta escrita o menor 
preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência. 
14.IA Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se o .licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitação 
do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a 
este edital. 
14.L5. O licitante remanescente que esteja enquadrado na percentual estabelecido no art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar n.º 123/2006, no dia e hora designados peln(a) pregoeiru(a), será convocada< na ordem de 
classificação, no "chat de mensagem", para ofertar novo lance inferior ao melhor lanceregistrado,.para, no prazo 
de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de preferência. 

15. DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS: 
15.1. As propostas serão desclassificadas quando apresentadas em condições . .ilegais, com omissões, ou conflitos com 
as exigências deste edital. 
15.1.1. Com preços superiores dos ITENS/LOTES aos constantes na Termo de Referência no processo em epígrafe, 
após a fase de lances ou comprovadamente inexequfveis. 
15.Z. A desclassificação será semprefondamentada e registrada no sistema. 

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
16.1. Os pedidas de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(a) pregoeiro(a), até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço licitacaoOOfariasbrito.ce.gov.br, informando o número deste pregão no sistema do bllcompras.com e a 
árgão interessado. ~ 
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16.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e 
nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 
16.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a), por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram 
solicitações, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
16.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o 
presente edital, mediante petição por escrito, por meio eletrônico, através da plataforma no site 
https://bllcampras.cam, ou pelo e-mail licitacaalIDfariasbrita.ce.gav.br. 
16.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados. 
16.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele fizessem 
parte, vinculando a Administração e os licitantes. 
16.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecida, exceto quando, inquestionavelmente, a .alteração não afetar 
a formulação das propostas. 
16.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ali subscritas por representante não 
habilitado legalmente, exceto se tratar de matéria de ordem pública. 
16.S. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá aa(à)Pregaeiro(a) decidir sobre a mesma no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento desta. 
18.IO. Acolhida a impugnação contra o edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto se a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

17. nas RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
17.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recursa, 
em campo próprio do sistema, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias paraapresentação das razões por 
escrito, por meio eletrônico, através da plataforma no site https://bllcampras.cam, ou pelo e-mail 
licitacaalIDfariasbrita.ce.gav.br. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar cuntrarrazões 
dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término du prazo do recorrente.sendo-lhes assegurado 
vista imediata dos autos. 
17.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente 
ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente. 
17.3. A ausência .de manifestação imediata e motivada du>fü:ritante quanto à intenção derer:urrer, nos termos do 
disposto no item 17.l deste edital, importará na decadência desse direito e o(a) Pregueiru(a) es.tará autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
17.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, no endereço 
eletrônico constante no subitem 2.2, deste edital. 

18. DA ADJUDICACÃD E DA HOMDLDGACÃD 
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18.L A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a 
adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 
18.2. A homologação da lir::itação é de responsabilidade da autoridade r::ompetente e só poderá ser realizada depois da 
adjudir::ação do objeto ao venr::edor. 
18.3. No r::aso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competênr::ia do titular da origem desta lir::itação, 
der::idido o recurso, este homologará a julgamento dn(a) pregoeiru(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 por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação 
escrita. 
18.5. D sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes. 

19. DAS SANGÕES ADMINISTRATIVAS 
18.l n licitante que ensejar o retardamento da execuçã11.do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidâneo, fizer declaração falsa oü collleter fraude fiscaL garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da pynição ou até que seja promovida .a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou.a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no 
termo de contrato e das demais cominações legais. 
18.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, 
erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das 
informações prestadas, garantida a prévia defesa: 
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 desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde 
que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrer::adadora de. Receitas 
Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. a ser preenchido de acordo com instruções 
fornecidas pela Contratante); 
a) de 1% (um par cento) sobre o valor contratual totaLdo exercício, por dia de @traso na prestação das 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 r::andição 
do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplir::ada em dobra na reincidênr::ia; 
c) de 5% (r::inr::o por cento) do valor contratual total do exercír::io, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, 
caracterizando-se a recusa, r::aso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da 
comunicação formal da rejeição; 
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Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Município de Farias Brito, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
18.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida 
nos prazos de 5 {cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos 1, li e Ili do item 18;2 supra e IO (dez) dias 
corridas para a sanção prevista no inciso IV do mesma item. 
18.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesauro Municipal 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 fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como. Dívida Ativa do Município e cobrado 
mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
18.5 As sanções previstas nos incisos Ili e IV do iteml8~2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que,. em razão 
do contrato objeto desta licitação: 
1 - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
li - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar cum a Administração Pública, em virtQde de atos .ilf1Htas 
praticados; 
Ili - sofrerem condenação definitiva par praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributas. 
18.6 As sanções previstas nos incisos 1, IH e IV do Hem 18.2 supra poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso li 
do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo. no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
18.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro da prazo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da notifo::açãu que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) da valar 
total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. por caracterizar descumprimento totaLda obrigação 
assumida. 
18.8 As sanções previstas na item 18.7 supra não. se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras; 
venham a ser convocadas para celebrarem a Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48h 
comunicarem seu desinteresse. 

20. DA GDNTRATACÃD 
20.l. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contadas a partir da convocação, para a assinatura do 
contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitada durante o seu 
transcurso e, ainda assim, se devidamente justificada e aceito. 
20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas neste edital, as 
quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação. 
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20.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste edital, ou recusar-se a 
assinar o contrato. poderá ser convidado outro licitante pelo(a) pregoeiro(a), desde que rnspeitada à ordem de 
classificação, para. depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato. 
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condições aplicáveis à contratação 
estão definidas no Anexo V - Minuta do Contrata, parte deste edital. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente revogá-la por 
razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante decisão 
devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamações ou direitos à indenizaçãDDU reembolso. 
21.2. É facultada ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase dalicitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo Jicitatório, vedada a inclµsão posterior de 
documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na documentação de habilitação. 
21.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou<pelo(a) pregoeiro(a) ou o não atendimento às 
solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO oulNABltlTAÇÃD. 
21.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se trate de originais. 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-se-ão us dias de 
vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de exp.ediente na 
Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
21.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
em qualquer fase da licitação. 
21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento do licitante, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
21.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia 
autenticada por cartório competente. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet. só será aceita após 
a confirmação de sua autenticidade. 
21.8. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
21.10. Todas e quaisquer comunicações com o(a) pregoeiro(a) deverão se dar por escrito, com o devida protocolo 
com sede .. na Comissão Permanente de Ucitaç.ãp, via. e-.mail in.stitucional li~itacaol!lfaria~~rito.ce.go:v.br~ ou no 
próprio chat da plataforma do site https:/ /bllcompras.com ''sala :virtual'! onde estará acorttecendo o i::ertame. 
21.11. Fica terminantemente proibido BIJ(a) pregoeiro(a} prestàr quaisquer informações sobre a pregão já publicado 
e/ ou em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia fixa ou móvel, coma forma de garantir a 
lisura do certame. 
21.12. Os casos omissos serão resolvidos pela(a) pregoeiro(a), nos termos da legislação pertinente. 
21.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa. 
21.14. A apresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação, aos impedimentos de participação ou ao enquadramento coma mic:roempresa ou empresa de pequeno 
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porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar n.º 12312006. 
independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização penal, com fundamento no art. 288 do 
Código Penal Brasileiro. 
21.15. Serão considerados como não apresentadas as declarações. não assinadas pelo representante legal das 
empresas ou seu procurador, considerando-se, diante da ausência de assinatura, desclassifü:ada a proposta ou 
inabilitada a empresa. conforme a fas.e em que a declaração deva ser apresentada. 
21.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca 
de Farias Brito. Estado do Ceará. 

22. DOS ANEXOS 
22.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte: 
ANEXO 1 - Termo de Referência (Orçamento Básico) 
ANEXO li - Proposta de Preços 
ANEXO Ili- Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menor 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Cumprimentados Requisitos de habilitação 
ANEXO V - Minuta do Contrato 

Farias Brito/CE, 30 de maio de 2022. 

Tiago de Araújo Leite 
Pregoeiro Oficial 
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Termo de Referência 

Pregão Eletrônico n.º 2D22.D5.3D.1 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Aquisição de um veículo ambulância UTI tipo D destinado ao atendimento das necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A presente aquisição é de grande importância para o Município de Farias Brito, considerando 
que o objeto licitado tem como finalidade suprir a demanda quanto à necessidade de atendimento 
e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter
hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Quando o Município de Farias Brito não 
dispõe de equipamentos para que os pacientes possam receber o atendimento necessário, estes 
são transferidos para hospitais de referência localizados em outros Municípios, dessa forma, 
objetiva-se com a contratação proporcionar uma melhor estrutura de atendimento às pessoas em 
estado de risco de alta complexidade e no transporte com mais segurança e assistência 
necessários até os hospitais mais próximos para o tratamento adequado. 

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
3.1. A empresa a ser contratada, deverá fornecer o(s) bem(ns) conforme descrição na planilha 
abaixo: 

Item 

1 

Especificação 

LOTE 01 - AMBULANCIA 
VEICULO TIPO AMBULANCIA UTI TIPO D - ESPECIFICAÇAO 
MÍNIMA: combustível diesel; câmbio manual; potência mínima 
de 130 cv; tipo de direção hidráulica; tração 4 x 2; possui 
distância entre eixos min. 3665 mm; veículo O km e capacidade 
mínima de 10m3 ; tanque de combustível de 90 litros; com 01 
(um) ano de garantia sem limite de km. COMPARTIMENTO DO 
PACIENTE: isolamento termo-acústico; revestimento interno 
nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro; piso em fiberglass 
de alta resistência; armário superior na lateral esquerda 
confeccionado em MDF branco, com portas de correr em 
acrílico e armário para fixação do cilindro de oxigênio; banco 
com sistema de rotação para médico com cinto de segurança; 
banco baú com cintos de segurança individuais, estafamentos 
em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, 
assentos e encostos das costas individuais; maca retrátil de 
alumínio com colchonete e cintos de segurança; lanternas 
sequenciais de Leds; luminárias internas de Leds com 02 
intensidades de luz; tomadas (2) do tipo 12 volts, 2 do tipo 110 
volts e uma via externa; inversor de voltagem 500 Watts; 01 
farol de embarque instalado sobre a porta traseira; sinalização 
barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 04 tons; 
luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três 
em cada lado e 02 na traseira; instalação de um cilindro de 
oxigênio de 16 litros e suporte; régua de oxigênio de 03 pontas 
com fluxômetro/aspirador/umidificador; cilindro portátil de 03 
litros, com manômetro· instala ão de 01 ventilador· instala ão 

Unid. Qtde. 

Und 1 

Valor 
Unitário 

300.000,00 

Valor Total 

300.000,00 
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de 01 exaustor; vidro fixo e com película jateada nas duas 
portas traseiras; vidro de correr e com película jateada na porta 
lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do 
motorista e a do paciente; instalação de 01 suporte para soro; 
pega mão em alumínio fixado no teto; acabamentos em sicaflex 
(vedação de todos os cantos existentes); reforço fixado no piso, 
embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; acabamentos 
das entradas das portas em borracha antiderrapante; alteração 
Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para 
ambulância; ar condicionado para paciente e motorista; alarme 
sonoro de ré; cadeira de rodas de alumínio; isolador automático 
de bateria auxiliar; strobos nos faróis; strobos nas laterais e 
traseirai layout corporativo em adesivo; rádio de comunicação. 
ACESSORIOS: 01 (um) imobilizador de coluna adulto (colete 
cervical); 01 (uma) maleta contendo estetoscópio adulto e 
infantil; 01 (um) ressuscitador adulto e infantil. Sistema de 
oxigênio: 02 (dois) conjuntos de oxigenação composta de régua 
tripla, mangueira trançada de 03 (três) metros, umidificador, 
aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e 
máscara de silicone com mangueira transparente, sendo cada 
bancada nas laterais esquerda e direita, 01 (um) suporte para 
oxigênio de 1 m3, 01 (um) cilindro de oxigênio de 1 m3 para 
transporte, 02 (dois) suportes para cilindro de oxigênio de 7,0 
m3, 02 (dois) cilindros de oxigênio de 7,00 m3 com válvula, 
interligado ao conjunto de oxigenação. Garantia mínima 12 
meses sem limite de quilometraqem. 

3.2. Conforme exigência legal, o Município de Farias Brito realizou pesquisas de preços de 
mercado e estimativa de custos junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando
se como base legal a Instrução Normativa n° 73, de 05 de Agosto de 2020. 
3.3. O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
Foi utilizado como metodologia para obtenção do preço estimado para a futura contratação o 
menor dos valores obtidos nas pesquisas de preços, conforme Art. 6º da supracitada instrução. 

4. ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1. As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos da Resolução n. o 
143/2021 - CIB/CE - Comissão Intergestores Bipartite do Ceará e Tesouro Municipal, previstos nas 
Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório. 

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

6. ENTREGA DO VEÍCULO E DO RECEBIMENTO 
6.1. O veículo será fornecido de acordo com as solicitações requisitadas pela contratante, devendo 
o mesmo ser entregue junto à sede da mesma, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de 
Compra, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 
6.2. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
da respectiva Ordem de Compra. ~ ~ 
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6.3. A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o veículo que vier a ser recusado por 
justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
6.4. A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto. 
6.5. O recebimento do veículo será efetuado nos seguintes termos: 
6.5.1. Provisoriamente1 para efeito de posterior verificação da conformidade do veículo com a 
especificação; 
6.5.2. Definitivamente, após verificação da conformidade do veículo pelo setor responsável pela 
solicitação e consequentemente aceitação. 

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

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

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

FARIAS BRITO/CE, 26 de maio de 2022. 

Maria Marcleide do Nas ento Laet Rafael 
Secretária Municipal e Saúde 
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ANEXO li 
PRDPOST A DE PREÇOS 

Ao Munii::ípio de Farias Brito, Estado do Ceará. 
Pela presente dei::laramos inteira submissão aos prei::eitos legais em vigor, espei::ialmente os do 

Decreto nº I0.024/20!8 e das Leis nº I0.520/2002 e 8.666/1883, bem i::omo às i::láusulas e condições da 
modalidade Pregão Eletrônico nD 2022.05.30.1. 

Oei::laramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar. não ocorreu 
fato que nos impeça de partii::ipar da meni::ionada licitação. 

Assumimos o i::ompromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, 

i::aso sejamos vencedor(es) da presenteLicitação. 
Objeta: Aquisição de um. veículo ambulância UTI tipo D destinado ad atendimento das necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, i::onforme especificações .aprese.ntadas abaixo. 

Item 
LDTE Dt-AMBULÂNCIA 

VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI TIPO D - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: 
r.:ombustível diesel: r.:âmbio manual: potênr.:ia mínima de 130 r.:v; tipa de 
direção hidráulir.:a; tração 4 x 2: possui distânr.:ia entre eixos min. 3685 
mm; veír.:ulo O km e r.:apar.:idade mínirna de l0m3

; tanque de combustível de 
80 litros; r.:om OI (um) ano de garantia sem limite de km. COMPARTIMENTO 
DO PACIENTE: isolamento termo-ar.:ústir.:o: revestimento internanas laterais 
e teto em (PRFV) fibra de· vidra; piso em fiberglass de alta resistêm:ia: 
armário superior na lateral esquerda canfer.:r.:icmado em MUF branr.:o. r.:om 
portas de correr em ar.:rílico e armário para fixação da r.:ilindra de 
oxigênio; banca com sistema de rotação para médir.:a com cinta de 
segurança: banr.:a baú r.:am cintos de segurança individuais. m~tafamentas 
em r.:aurvin de alta resistênr.:ia. com encosto de cabeça. assentas e 
encostos das castas individuais: maca retrátil de alumínio .r.:am colchonete 
e cintos de segurança; lanternas sequenr.:iais de leds: luminárias internas 
de Leds com 02 intensidades de luz; tomadas (2) da tipo 12 volts. 2 da tipa 
110 volts e uma via externa; inversor de voltagem 500 Watts; 01 farol de 
embarque instalado sobre a parta traseira: sinalização barra em Leds r.:am 
sirene de 100 watts eletrõnir.:a e 04 tons; luzes de advertência fixadas.nas 
laterais da veículo. senda três sm cada lado e.02 na traseirá: instalação de 
um r.:ilindro de oxigênio de IB litros e suporte: régua de oxigênio de 03 
pontas r.:am fluxõmetro/aspírador/Ürnidfficador; cilirn:lra portátil d~ 03 
litros. r.:om manômetro: instalação de OI ventilador: instalação de 01 
exaustor: vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; vidra 
de correr e com película jateada na porta lateral; vidro de correr junto à 
divisória entre a r.:abine do motorista e a do par.:iente: instalação de OI 
suporte para saro: pega mão em alumínio fixado no teto: ar.:abamentos em 
sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); reforça fixada no pisa. 
embaixo de todas as rodas da mar.:a em alumínio: acabamentos das 
entradas das partas em borrar.:ha antiderrapante; alteração Marr.:a Modelo 
CAT junto ao OENA TRAN de furgão para ambulância: ar condicionado para 
paciente e motorista: alarme sonoro de ré; cadeira de rodas de alumínio; 
isolador automático de bateria auxiliar; strobos nas faróis; strobos nas 

Und 

Valar 
Unitária Valar Total 



Gô\iERNO. MU!N lClPAL 

FARIAS BRlTO 
Urna· Pd:rfr1$Jlru:or>arc1 .!.<íf.Í(),'ft 

laterais e traseira; layaut corporativa em adesiva: rádio de comunicação. 
ACESSÓRIOS: OI (um) imobilizador de coluna adulta (colete cervical); 01 
(uma) maleta contenda estetoscópio adulta e infantil: OI (um) 
ressuscitador adulta e infantil. Sistema de oxigênio: 02 (dais) conjuntos de 
oxigenação composta de régua tripla, mangueira trançada de 03 (três) 
metros, umidificadar, aspirador tipa venturi, regulador de pressão, 
fluxômetra e máscara de silicone com mangueira transparente, senda 
cada bancada nas laterais esquerda e direita. 01 (um) suporte para 
oxigênio de 1 m3

• 01 (um) cilindra de oxigênio de 1rn3 para transporte. 02 
(dois) suportes para i::ilindro de oxigênio de 7.0 m3

, 02 (dois) i::ilindras de 
oxigênio de 7.00 m3 com válvula. interligado ao conjunto de oxigenação. 
Garantia mínima 12 meses sem limite de quilometragem. 

Valor T atai da Proposta: R$ ............................ (.. ......................................................... ) 

Proponente: ................................................................................................... .. 
Endereço: .......... ; ........................................................................................... . 
CNPJ: ............................................ .. 
Data da Abertura: ......................................... .. 
Horário de Abertura: ..................................... . 
Prazo de Entrega:Conforme Edital e Contrato. 
Validade.da Proposta: BD (sessenta) dias. 

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

Assinatura do Proponente 

4q 
t· 
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ANEXO Ili 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

41 

(NOMINA E UUAUHCA O FORNECEDOR). DECLARA. para as devidos fins de direito, especialmente 
para fins de prova em processo licitatário, Pregão Eletrônica n.º 2D22.D5.3D.1. junto ao Município de Farias 
Brito/CE, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do 'inciso XXXlll, do Art. 7º da Constituição Federal. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a prese.nte, sob as penas da Lei. 

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

DECLARANTE 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para us deviaos fins de direito, especialmente 
para fins de prova em processo licitatório, Pregão Eletrônico n.º 2022.05.30.1, junto ao Município de Farias 
Brito/CE, que cumpre integralmente os requisitos para sua habilitação, conforme prescreve o ln ciso VII. do artigo 4º, 
da Lei n.º ID.520 de 17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento. 

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

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

DECLARANTE 
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MINUTA DO CONTRATO 

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

43 

Contrato que entre si celebram; de um lado a Município de 
Farias Brito/CE. através do(a) .......... ;,; ...................... , B do outro 

O Município de Farias Brita, Estado da Ceará, pessoa jurídica de direita público interno. inscrita na CNPJ/MF sob o 
n.º 07.585.572/000l-OO. através da{a) .................................. ., neste ato representada pelo(a) 
....................................................... o{a) Sr(a). .. .................................................... , inscrito(a) na CPF n.º 
....................................................... apenas denominado de CUNTRATANTE, e de outro lado 
............................................................ ;; .................................... ,,estabelecida. na ......................................................................... ; ................. , 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ........................................... , neste ato representada por 
....................................................................... , inscrito(a) no CPF n.º .................................... , apenas denominada de 
CONTRATADA. resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônica n.º 2022.05.30.1. tudo de acordo com as normas gerais da Lei n.º 8.666/83. e suas alterações 
posteriores, bem como com a Lei n.º I0.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições 
seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTU LEGAL 
1.1. Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 2022.05.30.1. deacordo com as normas gerais da Lei 
n.º 8.666/83, e suas alterações posteriores, hem. como com atei n.º ID.520/02 - Lei que Regulamenta n Pregão, 
devidamente homologado pelo(a) ......................................................... ,o Sr{a) ....................................................... , 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO DBJETD 
2.1. O presente Instrumento tem como objeto a aquisição de um veículo ambulância UTI tipa D destinada aa 
atendimento das necessidades da Funda Municipal de Saúde de Farias Brita/CE. conforme especificações 
constantes no Anexo 1 da Edital Convocatório. nas quais a Contratada sagrou-se vencedora; r.:unforme discriminada 
na quadro abaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DD REAJUSTE E DO REEllUILf BRID ECDNâMICD-FINANCEIRD 
3.1. O objeto contratual tem o valor total de R$ .................. ( ........................................... ). 
3.2. D valor do presente contrato não será reajustado. 
3.3. Poderá ser restabelecida a relação. que as partes paGtuaram iniGialmente entre os enGargos do Gontratado ed~,.,/. 
retribuição da Administração para a justa remuneração do forneGimento. desde que objetivando a manutenção Zr ~ 

·~ 
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ANEXD V 
MINUTA Da CDNTRATa 

CONTRATD N.º .......................... . 

Cuntrato que entre si celehrqni. de um lado o Município de 
Farias Brito/CE, através do(a) ................................... , e do outro 

O Município de Farias Brita; Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito pública interno, inscritono CNPJ/MF sob o 
n.º 07.585.572/000l-OO, através do(a) ................................... , neste ato representado pelo(a) 
...................................................... , o(a) Sr(a). . ...................................................... , inscrito(a) no CPF n.º 
...................................................... , apenas denominado de CDNTRATANTE. e de outro lado 
.................................................................................................. , estabelec:ida na ...................................................................... ; .................... , 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ........................................... , neste ato representada por 
....................................................................... , inscrito(a) no CPF n.º .................................... , apenas denominada de 
CONTRATADA. resolvem firmar o presente Contrato. tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônica n.º 2022.05.30.1. tudo de acordo com as normas gerais da Lei n.º 8.666/83, e suas alterações 
posteriores. bem como com a Lei n.º I0.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições 
seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 2022.05.30.L de.acordo com as normas gerais da Lei 
n.º 8.666/83. e suas alterações posteriores, hem i::umo com a Lei n.º I0.520/02-lei queRegulamenta o Pregão, 
devidamente homologado pelo(a) ....................................................... ,0 Sr(a) ............................................. ~ ......... , 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETa 
2.1. O presente Instrumento tem como objeto a aquisição de um veículo ambulância UTI tipa D destinada aa 
atendimento das necessidades do Funda Municipal de Saúde de Farias. Brito/CE. conforme especificações 
constantes no Anexo 1 do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou~se vencedora, conforme discriminado 
no quadro abaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEllUILÍBRID ECONÔMICO-FINANCEIRO 
3.1. O objeto contratual tem o valor total de R$ .................. ( ........................................... ). 
3.2. O valor do presente contrato não será reajustado. 

44 

3.3. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a . 
retribuiçao da Administração para a justa remuneração do fornecimento. desde que objetivando a manutenção y 

\1 
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equilíbrio ecanâmico-finam::eira inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 
porém de consequências im::atcutávers, retardadores ou impeditivos da execução da aJustada, ou arnda, em casa de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nas 
termos do Art. 65, Inciso li, alínea 11d11 da Lei 8.866/83, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
3.4. Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à 
Administração Municipal solicitando o reequilíhriueconômico~financeiro du(s)preça(s) do item(ns) que se fizer( em) 
necessária(s) para a justa remuneração do(s) farnecimento(s), devendo a referida pedídp ser acompanhado da(s) 
nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) merr:adaria(s), do período compreendida entre a data da contratação e da 
solicitação, que será formalizada através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesma, em forma resumida, deverá 
ser providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no § única, do Art Bt da Lei n. º 8.BHB/83. 

CLÁUSULA DUARTA - DD PRAZO OEVIBÊNCIAêDNTRA TUAL 
4.1. O presente Contrato terá yigêm:ia.àte 3f/12/20Z2,.acontar da datadesuaassinatura, ou ateu fornecimento do 
veículo dentro da vigência do rnesmu. 

ClÁüSUtA [lUfN1A ... nA ENTREGA E RECEBfMENiDnn llEfCUlD 
5.L O veícúlo será fornecida de acorda com as solicitações requisitadas pela .contratante, devendo o me.smll ser 
entregue junto à sede da mesma, auonde for mencionado narespectiva Ordem de Compra, sendoas despesas com a 
entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2. U veículo .deverá ser entregue na prazo máximo de 30 (trinta) dias, a cantar do recebimento da re~pecfiva 
Ordem de Compra. 
5.3. A Contratada ficará abrigada ·atrocar,·.·as·suas· expensas. 11 veículo que Viera ser recusádu par justa motiva; 
senda que a ata do recebimento não importará a sua aceitação. 
5.4. A Cantratadadeverá efetuar as entregas ern transporte adequado para tanta. 
s~s. Il raeehimento dt:t vefculil seráefett.radu nnssegttfüteslermos:: 
5.5.LProvisoriamente, paraefeitudepust~riurveriflcaçãa.dacanformidade da veículo com aespecificaçãa; 
5~5.2. Oefinitivamente, após verificação da conformidade da veículo pela setor responsável pele1 solicitação e 
consequentemente aceitação. 

CLAUSULA SEXTA- DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1.As despesas deste.Contrato correrão·. por conta··.··de.pecursos· oriundos da. Resnluçãon.!JJ43(2U21 -.GIB/CE -
Comissão lntergestores Bipartite da CearáeTesouro Municipal, previstas nas seguintes Hotações Orçamentárias: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento do veículo fornecido será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as requisições, 
em moeda corrente, conforme a valar apresentado na fatura correspondente e certificada pela setor compete~ 
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limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro 
Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
7.2. O pagamento será efotuado através de T ransforência Bancária. 

CLÁUSULA DITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. A Contratada para fornecer o(s) produto(s)/bem(ns), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório. 
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição do(s) praduto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável 
por quaisquer danas pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, acorridos durante seu fornecimento. 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do 
abjeta contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à farnnda Pública em geral. 
8.1.4. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade i::orn as obrigações. par ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigídas>na licitação. 
8.1.5. Fornecer com presteza e dignidade o{s)prodl.lto{s)/hern(ns}objeto deste Contrato. 
8.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que sefizerem necessários na forma 
estabelecida no Art. 65, § Iº da Lei nº 8.666/83, alterada e consolidada. 
8.1.7. Entregar na prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, a(s) 
praduto(s)/bem(ns) requisitados pelo 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. 
8.1.8. Trocar, as suas expensas, o{s) produto(s}/bem(ns) que vier(em) a ser recusado{s) por justo motiva, senda 
que o ato de recebimento não importará em sua aceitação. 
8.1.8. Efetuar a entrega da(s) produta(s)/bem(ns) em transporte adequado para tanta, senda que as mesmas 
deverão estar todas em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e a prazo de 
validade, quando for o caso. 
8.1.10. Caso a Contratante venha optar pur entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações 
condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens ponda-os a salva de possível 
deterioração, 

CLÁUSULANONA-UAS.UBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
8.1.1. Exigir a fiel cumprimenta da Edital e deste Contrata, bem cama zela no fornecimento e a cumprimenta das 
prazos. 
8.1.2. Notificar a CONTRATADA sabre qualquer irregularidade no fornecimento da(s) praduto(s)/bem(ns) abjeto deste 
Contrato. 
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar junta a Contratada, através da Secretaria/Funda Municipal contratante, a execuçã~ad.a 
objeto contratual. \ 

. \J 
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S.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo 
cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1. À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 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 desenvolvimento dos serviços da Contratante. desde 
que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante daRed~ Arrecadadora de Receitas Federais, 
por meio de Documento de Arrecadação Municipal- IDAM. a ser preehthido dé acordo com lnstruçãesfornecidas 
pela Contratante): 
a) de 1% {um por cento) sobre o valor contratual total do exercício. por dia de atraso na prestação dos serviços ou 
indisponibilidade do mesmo. limitada a ID% do mesmo valor; 
b) de 2% (dais por cento) sabre a valar contratual total dn exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrata, não especificada nas demais alíneas deste incisa. aplicada em dobro na reincidência; 
c) de 5% (cinco por cento) da valar contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, 
caracterizando-se a recusa. caso a correção não se efetivar nos 5 foim:o) dias que se seguirem à data da 
comunicaçãoformal da rejeição: 
Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Farias Brito, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos: 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou atB que seja promovida a reabilitação perante a autoridade qufi aplicou a 
penalidade, depois da ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na incisa anterior. 
10.3. A Prefeitura Municipal de Farias Brito~ sem prejuízo das sanções aplicáveis. reterá crédito. promoverá 
cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver 
sofrido por culpa da empresa Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA RESCISÃO 
11.1. Este contrata poderá ser rescindido unilateralm1mte pela Contratante, por conveniência administrativa ou por 
infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de 
Contrato. ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/83, reconhecidas desde já as 
direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas~º. .. . 
presente Instrumento. ,, 
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11.3. O presente i::ontrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial. 
nos i::asos 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 escrito com 30 (trinta) dias de 
antecedência. sem ônus para ambas as partes. 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada 
poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antei::edência definida no 
subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1. lluaisquer alterações que venham a acorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO 
13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de i::ostume, até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA llUARTA - nas ANEXOS 
14.1. Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada 
pela Contratada. bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de 
transcrição. 

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

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas 
celebrado e. por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Farias ·Brita/CE .............. ;.. .............. ; ................. . 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
l) .......................................................................... CPF ........................................ . 
2) .......................................................................... CPF ........................................ . 


