
1. PREÂMBULO 
1.1 - Modalidade: Pregão Presencial. 
1.2 - Tipo: Menor Preço. 

t:t<JVEitNO .tvfONlClPAL 

FARIAS BRITO 

EDITAL CDNVDCATÓRID 
Pregão Presencial N.º 2022.06.02.1 

1.3 - Objeto: Gantrataçãa de empresa para fornecimento de salgados, doces e balas, destinadas aa 
atendimento das necessidades das Unidades Gestoras da Município de Farias Brita/CE. 
1.4 - Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farie.s Brita, situada na 
Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centro, Farias Brito/CE. a Licitação na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto 
supracitado. com a finalidade de selecionar a(s} prnposta(s) mais vantajosa(s), conforme descrições constantes no 
Anexo 1 deste Edital Convocatório. 
1.5 - O Pregão será realizado pelo(a)Preg.aeiro(a) DficialTiago de Araújoleíte, e sua Equipe de Apoio. 
1.6 - Regem a presente Licitação as normas e.antidas neste Edital Convocatório, na .Lei Federal n.º 10.520, de 
17 /07 /02. e. nu que couber, na Lei Federal n.º 8.SHS. de 21/06/83, e suas alterâções posteriores. 
1.7 - Para os procedimentos do presente Pregão será observado o seguinte: 
1.7.1 - Local de Realização: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias 
Brito, situada na Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centro.Farias Brito/CE. 
1.7.2 - Data de recebimento dos envelopes e abertura da Sessão: 20 de junho de 2022. 
1.6.3 -Horário de abertura da Sessão: 13h. 

2. INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA UCITAÇÃD 
2.1- A realização.deste procedimento estará a cargo do(a}Pregoeiro(a) e de súa Equip.edeApnia nomeados por esta 
Administração Pública; através de Portaria do(a).Senhor(a)Prefeito(a) Municipal de Farias Brito. 
2.2 - As decisões referentes a este Prm::esso licitatória poderão ser comunicadas aos prnponentes por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento. 
2.3 - O interessado poderá ler e obter a texto integral deste Edital e seus Anexos, bem como obter os elementos, 
informações e esclarecimentos relativos ao Pregão e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao 
cumprimento do seu objeta, no endereço acima mencionado; ou através do telefone (88)35441568. de segunda à 
sexta-feira. em horário normal de expediente. 
2.4 - Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas em relação ao Edítaldeverão s~r encaminhadas, porescrito até o 2º 
(segundo) dia útil anterior a data da abertura das propostas. 
2.5 - O caderno do Edital completo poderá ser adquirido no mesmo endereço referido no preâmbulo deste. de 
segunda à sexta-feira, em horário normal de expediente, ou nos endereços eletrônicos: 
www.fariasbrito.ce.gov.br/licitacaes e https:/ /licitacoes.tce.ce.gov.br. 

3. DD CREDENCIAMENTO 
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3.l - Na data e hora marcadas neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao credem:iamento e identificação dos 
representantes das empresas proponentes, declarando aberta a sessão do Pregão, dando início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos da Habilitação. 
3.2 - A documentação para CREDENCIAMENTO dos interessados será: 
a.O Documento oficial de identidade; 
a.2) Documento que comprove a capacidade de representação. na forma da let inclusive com outorga de poderes 
para formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes e específicos ao 
Pregão Presencial n;º 2022.0S.02.1. em nome da licitante; 
a.2.1) Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, sócia-gerente. diretor do 
licitante ou titular de firma individual, deverã.o ser apresentados documentos que comprovem tal condição (atos 
constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição.etc.). nos quais estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência.de tal investidura; 
a.2.2) Nos demais casos. deverá ser apresentada procuração por instrumenta público ou particular, acompanhada 
de cópia do ato de investidura do outorgante (atas constitutivos da pessoa jurídica. ata de eleição da outorgante, 
etc.). Caso seja apresentada procuração por instrumento particular. esta deve ser específica para o Pregão 
Presencial n.º 2022.08.02.1 (Modela constante no Anexo li). e está com firma devidamente reconhecida em 
cartório competente ou acompanhado de documento deidentidade do signatário.para confrontação da assinatura. 

3.3 - Estes documentos deverão ser apresentados fora dos envelopes, para que possam ser analisados no início das 
trabalhos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços". No caso de cópias, deverão ser devidamente 
autenticadas por cartório competente nu estarem acompanhadas dos originais, sob pena de invalidação do 
documento. 

4- DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
4.1 - Anteriormente a entrega dos envelopes de Propºsta de Preços e de Habilitação, os licitantes deverão 
apresentar . .FORA DOS ENVELOPES; declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação (Modela constante nu Anexa Ili). 

5. DASCDNDIÇãES E RESTRIÇÕESDEPARTICIPAÇÃDIDADDCUMEN.TAÇÃUPARA HABILITAÇÃO 
5.1 - Restrições 
5.Ll - Empresa declarada inidônea de acordo cama previsto no Art. 87. inciso IV. da Lei Federal n.º 8.HHB/83. e que 
não tenha a sua idoneidade restabelecida; 
5.1.2 - Empresa com falência decretada ou concordata: 
5.1.3 - Empresas em consórcio. 

5.2 - Das Condições 
5.2.1- O licitantB tBrá quB oiBrecBr proposta para as latBs Bm quB dBsBja concorrer. Bm atBndimBnta ao 8Sp8~. ificad. 
na AnBxa 1 dBstB Edital. dBvenda catar preço para todas as itens canstantBs na rBspBctiva LatB. ~· 



5.3 - Documentação de Habilitação 
a) Habilitação Jurídica: 
a.I - Conforme o caso. consistirá em: 
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a.LI - Registro Comercial, no caso de empresa individual: 
a.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
a.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo. no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
a.1.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim a exigir. 

b) Documentas Relativas à Regularidade Fiscal: 
b.I - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de·Cuntribuintes Estaduale Municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede 
do licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com a objeto contratual; 
b.3 - Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa.da União; 
b.4 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos e CantribuiçõesFederais; 
b.5 - Certidão Negativa de Débitos Estaduais, do domicílio ou sede do licitante; 
b.6 - Certidão Negativa de Débitos Municipais. do domil::flionu sede do licitante; 
h.7 - Certidão Negativa de Déhitosjunto ao INSS; 
b.8 - Certificado de Regularidade de Situaçãajunto ao FGTS: 
b.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. expedida pelo TribunalSuperior da Trabalho. 

c) Documentação Relativa à nualificaçãa Ecanâmico"'.Financeira: 
c.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrada hámais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. não sendo aceita suasuhstituiçãa par quaisquer outros documentas: 
c.l - Certidão Negativa de Falência ou Cam::ordataexpedidapelu distribuidor da .sede da Pessoa Jurídica. 

d)Uacumentaçãa Relativa à Clualificação Técnica: 
d.I - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível emuaracterístitas, quantidades 
e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado. No caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá 
ser apresentado com firma devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhado de documento de 
identidade do signatário para confrontação da assinatura..~, · 

e) Declarações (Modelo constante no Anexo V): ~ -
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e.l - Declaração emitida pela Empresa de que não possui em seu quadro de pessoal. empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do im;iso XXXlll, do Art. 7º da Constituição 
Federal; 
e.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos; 
e.3 - Declaração de Inexistência de Fato Supervenienlelmpeditivo da Habilitação; 

5.3.l - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa 
oficial (Art. 32 da Lei n.º 8.666/1883), sab pena de invalidação da documenta, e, por consequência. inabilitação do 
licitante. 
5.3.2 - Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não 
conste pré visão em legislação específica. deverão ter sido emitidos há. no máxirpo. 80 (noventa}dias, contados até a 
data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado, confor~e legislaç~p do órgão expedidor. 
5.3.4 -Ficam excluídos da validade de HO (noventa) dias os atestados técnicos e comprovações de inscrições. 

5.4 - Caso a licitante seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar Declaração que comprove 
tal situação. 

DRIENTACÕES SOBRE AFASE OE HABILITACÃD: 
5.5 - Na forma do que dispõe o Art.42. da lei Cmnplementar n.º 123. de 14 de d~zembro de 2UD6. a comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPPJ somente será. exigida para efeito de 
assinatura do contrato. 
5.6 - Para efeito do disposto no subitem acima,.as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), par 
ocasião de participação neste procedimento licitatário. deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal. mesmo que esta apresente alguma restrição. 
5.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será .assegurado u prazo de 05 {t:inco) dias 
úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarada vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito. e emissão de eventuais certidões negativaso.u positivas.com efeito de certidão negativa; 
5.8 - A não regularização·da documentação; no prazo previsto no sub item anterJpr. implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. Bt da Lei n.º 8.BBH/83. sendoJai::ultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato. ou revogar a 
licitação. 
5.8 - Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências desta Licitação referentes à fase de 
habilitação, bem como que apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, serão 
inabilitadas de forma superveniente as ME au EPP que não apresentarem a regularização da documenta~ 
Regularidade Fiscal na prazo definida acima. ~..., 
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8. ENTREGA aas ENVELOPES 
6.1- Dos BnvBlopBs "PROPOSTA COMERCIAL" B "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO". 
6.1.1 - Os BnvBlopBs dB "Proposta ComBrcial" B "DocumBntação dB Habilitação" dBvBrão sBr indBvassávBis, 
hBrmeticamente fechados B BntrBgues ao(à) Pregaeiro(a), na sBssão pública de abertura deste certame. 
6.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte exlerna e frontal os seguintes dizeres: 

Prefeitura Municipal de Farias Brita 
Pregão Presencial N. g 2D22.D8.D2.1 
Envelope n. g D1 - Pra pasta Comercial 
Proponente: ......................................................... . 

Prefeitura Municipal de Farias Brita 
Pregão Presencial N.g 2U22.0S.02.1 
Envelope n. g 02 - Documentas de Habilitação 
Proponente: .......................................................... . 

6.2 - O Município dB Farias Brito não se. responsabilizará por BnvelopBs dB "Prpp.osta Comercial" e ''Documentação 
dB Habilitação" quB não sejam entregues ao(à}Pregoeiro(a}designado, no loual data e horário definidos neste 
Edital. 

7. nas PROCEDIMENTOS 
7.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais o{a) Pregoeiro(a) dBsclassificará, fundamentadamente. as 
propostas que não atendBrem às exigências do Edital, bem como as quB ofertarem preços manifestamente 
inexequíveis. 
7.2 - O{A) Pregoeiro(a) classificará o autor da proposta de menor preço por lote e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valorBs sucBssivos e superiores, em até l0% (dez por cento) da proposta de menor preço,<para 
participarem da etapa de lances vBrbais. 
7.2J - Se não houver, no mínimo. 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no item anterior, o(a) 
PregoBiro(a) classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximode 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais. quaisquer quB sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
7.2.2 - Os proponentes deverão apresentar preços para todos os itens especificados nos lotes em que está 
concorrendo, sendo condição de classificação de sua proposta comercial. 
7.3 - Após a classificação das propostas para a participação na etapa de disputa de preços, o(a) Pregoeiro(a) dará 
sequencia aa processa de Pregão comunicando. na data e horária definida na Edital. as licitantes classilicadav 
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7.4 - O julgamento das propostas será feita pela valar da menor preço apresentada para i::ada late i::anstante(s) na 
Anexa 1 deste Edital. 
7.5 - O valar inicial das lances corresponderá aa menor preço ofertado na etapa de abertura das propostas. 
7.6 - Aos licitantes i::lassifii::ados, será dada oportunidade para nava disputa, par meio de lances verbais e 
sucessivas, de valares distintas e decresi::entes, a partir da autor da proposta i::lassificada de maior preço e as 
demais. 
7.7 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, fü:arem empatadasfserá realizado sorteio em 
ato públii::a, para definir a ardem de apresentação dos lances. 
7.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando i::onvacado pelo(a) Pregaeira(a), implicará na exclusão da 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
posterior ordenação das propostas. 
7.8 - Aa final da etapa de disputa de preços, o(a) Pregoeiro(a) indagará.ans lii::itantes se algum das mesmos deseja 
interpor rei::urso. Em i::aso afirmativo o licitante. deverá informar a motivação do recurso e o(a) Pregoeiro(a) 
decidirá se ai::atará ou não. Caso não sejamanifostado o i.nt~fesse de interposição de rei::ursonesse exatonmmento 
oi::orrerá a decadêm:la do direito d.e recurso e, çrmseqUentemente. o{a)Pregoéíro(a) adjudicará o objeto da licitação 
ao vencedor. 
7.ID - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstani::iada. na qual serªoregistradosJodt:Js os atos do procedimento e as 
oi::nrrências relevantes e que. ao final, será assinada pElo(a}Pregoeiro(a), pela Equipe de Apoio e pelos licitantes; 
7.11 -Havendo recurso. o mesmo deverá ser eni::aminhado pur. escrito .. em até 03 (três) dias i::onforme previsto neste 
Edital. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em prazo igual. O envio do recurso fora deste prazo 
não será considerado e o objeto da lii::itação adjudicado, pelo(a) Pregoeiro(p). ao vencedor. Us recursos serão 
decididos no prazo de 03 (três) dias úteis a contar dorecehimento das contrarnazõesou do deçurso do prazo. 
7.12 - Após o julgamento dos eventuais recursos, o(a) PregDeiro(a) deverá enviar o resultado via correios aos 
licitantes. i::omunicando o veni::edor da disputa. 
7.13 - A Comissão verificará a existência de mii::raempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), para o 
cumprimento do constante na lei Complementar n.º 12312006, prooedendo na forma dos subitensabaixo. 
7.14 - Caso a proposta classificada emlº lugar não seja ME ou EPP .. a Comissão procederá de acordo comoseguinte: 
7.14.1 - Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006), 
preferência de contratação para as ME e EPP; 
7.14.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)superipres à proposta .melhor c:lassifit:ada. 
depois de ordenadas as pro.postas de preços em orden1crescente dos preçus of8rtados. 
7.14.3 - Para efeito do disposto no subitem 7.14.1. ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame. situação em que será i::lassificada em primeiro lugar e 
consequentemente dei::larada vencedora do i::ertame; 
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b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou emprnsa de pequeno porte. na forma da alínea anterior. serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da subitem 7.14.2. na ardem classificatória, 
para o exercício do mesmo direita. 
7.14.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.14.2. será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar nava proposta de preços. que deveráserregistrada em ata. 
7.14.5 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.14.6 - Ocorrendo a situação prevista no subitem 7.14.3. a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitação da Comissão. Todos os atos 
deverão constar da ata dos trabalhos. 
7.15 - D processo licitatório findado será encaminhado ao(s) Drdenador(es) competente(s) para a respectiva 
homologação. 

8. DD CRITÉRID DE JULGAM ENTD 
8.1 - O critério de julgamento será o de Menor Preço por Lote, observadas as especificações e condições definidas 
neste Edital. 
8.2- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas. o(a}Pregoeiro(a) examinará a aeeitabtlidade 
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, dEmidindo motivadamente a respeito. 
8.2.1 - Caso não se realize lance verbal. será verificado a conformidade entre a proposta escritade menor preço e o 
valor estimado da contratação. 
8.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todas os termos dir Edital e que seu preço seja 
compatível. com o valor estimado da contratação. esta poderá ser aeeita. 
8.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço. será aberto o envelope contendo a doeumentaçãD de habilitação do 
licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
8.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias. será declarado o proponente vencedor~ sendo-lhe 
adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
8.5 - Se a proposta não for aceitável .ou se o proponente nãa atender ás exigências habilitatórias. o(a}Pregoeiro(a) 
examinará as ofertas subsequentes; verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.Sendo o 
respectivo proponente declarado venc.edor e a ele .adjudicado o objeto deste Edital. para o qualapresentou proposta. 
8.6 - Apurada a melhor proposta para cada lote que atenda ao Edital. o(a}Pregoeiro(a} poderá negociar para que 
seja obtido um melhor preço. 
8.7 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada. na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes e que. ao final. será assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio. e pelos licitantes. 
8.8 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao Pregão. o(a) 
Pregoeiro(a) devolverá, aos licitantes. julgados desclassificados, os envelopes de "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" 
inviolados. podendo. todavia. retê-los atê o enmramento da licitação. ~ 



B. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1 - O regime de execução dos serviços é o indireto. 
8.2 - Os serviços deverão ser executados em atendimento ao estabelecido no Anexo 1 deste Edital Convocatório. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
IO.I - O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será(ão) efetuado(s) através de transferência bancária, após a 
apresentação das respectivas faturas. notas fiscais e recibos à tesouraria, correspondentes aos serviços 
executados. depois de atestado pelo setor competente, ou de acordo com o contrato. 
I0.2 - O Pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. contados a partir da data de início da 
prestação dos serviços contratados, em conformídade com a disponibilidade dos recursos financeiros do Erário 
Municipal. 
I0.3 - Os preços dos serviços não serão reajustados. 

11. DDTAÇÃD(âES) ORÇAMENTÁRlA(S) 
11.1 - As despesas decorrentes da presente Licitação correrão. a conta de recursos oriundos do(e) Tesouro 
Municipal, previstos na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

árgão Unid. Drç. Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recuso 
02 01 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 1 3.3.80.30.00/3.3.80.38;00 ...... 1500000000 . .. •· 

02 03 20J22.0002.2.0l4.0UOO 3;3;8H.30.00/3.3.S0;38.00 IJUOOOOOOO 
02 04 04.122. 0002.2.016.0000 .. ... 3.3.S0.3U:D0/3.3.8D.3S.DO 1500000000 
02 05 04.062.0002.2.020.0000 3.3.80.30.U0/3.lHD:38.00 1500000000 
02 06 06.122.0022.2.021.0000 3.3.80.30.00/3.3.80:38.DO 1500000000 
02 06 26.122.0002.2.022.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500000000 
02 07 13.122;0002.2.023;0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 .. 1500000000 
03 01 12JZ2.DOO:Z.2.025.0000 . 3.3.S0.30.00/3.3.80.38.00 1500100100 
03 01 f2;381.U03S.2.028.000D 3.3.8U.3U.00/3.3.80.38.00 t5DDIOD100 
03 OI 12.381.0038.2.028.0000 3.3:80.30.00/3.3:80.38.00 rnonmomo 
03 01 12.361.0040.2.033.0000 

·. 

3'3;80.30.00/3.3.80.38.00 1500100100 
03 01 12.361.0040.2.034;0000 .·· .. 3.3.H0.30.00 15oommoo 
03 01 12.361.0040.2.034.0000 3.3.80.38.00 1540000000 
03 OI 12.365.004LZ.038.00UO 3.3;80.30.00/3.3,80.38.DO .· l540000000 
03 OI 12.366.0042.2.040.0000 3.3.80.30;00/3.3~90.38.DD 1540000000 
04 01 10.122.0002.2.043.0000 3. 3.8 0.3 O. OU/3'.3;80.38.0 O 1500I00200 
04 01 10.122.0024.2.046.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500I00200 
04 OI 10.122.0024.2.041.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500!00200 
04 OI ID.30l.0025.2.048.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1600000000 
04 01 10.301.0025.2.052.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1600000000 
04 OI 10.302.0024.2.055.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1600000000 
04 01 10.305.0028.2.060.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1600000000 
04 OI I0.305.0028.2.061.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500I00200 
04 01 10.305.0028.2.062.0000 3.3.80.30.00 1500000000 

a 

. ., .. ······s {., 



04 OI 10.305.0028.2.062.0000 3.3.80.38.00 1600000000 
05 OI 08.122.0002.2.064.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500000000 
05 OI 08.131.0035.2.065.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500000000 
05 OI 08.241.0037.2.066.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500000000 
05 OI 08.2 43.0002.2.067.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500000000 
05 OI 08.244.0002.2.068.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1500000000 
05 OI 08.244.003l.2.06H.00Il0 3.3;80.30.00/3.3.80.38.00 1660000000 
05 OI 08.244.0031.2.070.0000 3.3.80.30.00/3.3.HD.38:00 1500000000 
05 OI 08.244.0031.2.071.0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 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 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1660000000 
05 OI 08.244.0032.2.074.0000 3.3.80.30.00/3.3;80.38.00 1660000000 
05 OI 08.244.0032.2.076,0000 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1660000000 
05 OI 08.244.0033.2.Il77.000Il 3.3.80.30.00/3.3.80.38.00 1660000000 

12. DAS SANÇÕES 
12.1 - A rei:: usa injustifii::ada do adjudii::atário em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo estabelei::.ido pela 
Administração i::aracteriza o desi::umprimento total da obrigação assumida, fii::anda sujeita, a critério da 
Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos incisas 1, Ili e IV da Art. 87 da Lei 
Federal n.º 8.666/83 e multa de IO% (dez por i::ento) sabre ovalar da i::ontrato. 
12.LI - O disposta no item 12.1 não se aplii::a aos lii::itantes convocados nos termos do item 8.5 deste Edital, que não 
aceitarem a i::ontratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudii::atário, ini::lusive quanto aa .. preço e 
ao prazo. 
12.2 - Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, fii::a suje.ito o Contratado às penalidades previstas na i::ap,ut 
do Art. 86 da Lei Federal n.º 8.666/83, na seguinte i::onformidade: 
12.2.1- atraso de.até ID (dez) dias, multa de 2% (dois poreento)sobre o valorducantrato,por dia de atraso. 
12.2.2 - atraso superior a IO (dez) dias, multa de 3%(frês por cento) sobre o valor do i::untrato, pafdiâ de atraso. 
12.3 - Pela inexeeução total ou parcial do Contrato Administrativo, a Administração poderá, gélr.antida a préviadefesa, 
aplicar as sanções previstas no Art 87 nus incisos L Ili e IV daleiJederal n.º 8.666/83 e multa de 15%(quinzepnr 
i::ento) sabre o valor dos serviços não executados. 
12.4 - Multa correspondente a diferença de preço resultante da nova lii::itação realizada para complementação ou 
realização da obrigação não cumprida. 
12.5 .. Aplicadas as multas, a Administração desi::ontará da primeira pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição. 
12.6 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

13. DO REAJUSTE 
13.1 - O respectivo contrato poderá ser reajustado de acordo com as i::ondições previstas na Lei Federal n.º 
8.666/1883, contidas na Instrumenta Contratual. 

14. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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14.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários na execução dos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o 
Art. 85, e seus parágrafos. da Lei Federal n.º 8.668/83. 

15. DA RESCISÃD CDNTRATUAL 
15.1- A rescisão contratual poderá ser: 
15.1.1- Determinada por ato unilateral e esi::rita da Administração, nas casas enumeradas nas incisos 1 a XII e XVII do 
Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/83: 
15.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniênfüada Administração. 
15.2 - A inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas no item 12 destelditaL 
15.3 - Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no Art. 78 da Lei Federal n.º 
8666/83. 
15.3.1 - Em caso de rescisão prevista nos incisos Xlle XVH do Art 78 da Lei ri.º 8.666/83, sem que haja culpa da 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares cumprovados, quando ns houver sofrido. 
15.3.2 - A rescisão contratual de que trata o Art. 78110 incisot acarreta as .çonsequências previstas no Art 80; 
im;isos 1 a IV, ambos da Lei n.º 8.666/83. 

18. DA IMPUGNAÇÃU AD EDITAL 
16.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, pruvidêm;i.as .ou impugnar osterrn!Jsid.o pre~ente Edital por 
irregularidade, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realizaçªo do Pregão; cabend1:t ao pregoeiro 
decidir sobres impugnação em 24 (vinte e quatro)horas. 
16.2 ,.. Dm::airá do direito de impugnar os termos du EditaLll lifüante que não apontar as falha~ ou irregularidades 
supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo 
intempestiva, a comunicação do suposta vício não suspenderá o cur.so do certame. 
16.3 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de pªrticipar do processo licitatória, ao 
menos .até o trânsito em julgado da decisão.a ela pertinente. 
16.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização du certame. desde 
que a alteração proferida implique em alteração substam:ial da. proposta. 

17. DD RECURSD 
17.1 - Manifestada a intenção de recorrer, e devidamente acolhida pelo Pregoeiro, o licitante deverá apresentar, por 
escrito, razões de recurso em 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem 
contrarrazões, em igual prazo. que começará a cantar da término da prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
17.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer. importará a decadência da direito de 
recursa e a adjudicação da abjeta da licitaçaa. pela Pregoeira. aa vencedor. ~ 
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17.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
17.4 - As razões de recurso e as contrarrazões, apresentadas, deverão ser encaminhadas diretamente à Prefeitura 
Municipal de Farias Brito, situada na Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centro, na cidade de Farias Brito/CE, não sendo 
aceita remessa via fax ou correio eletrônico (e-mail). 
17.4.l - Optando pela remessa via correios, será considerado, para fins de tempestividade, o comprovante de 
recebimento por parte da Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
17.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
17.6 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

18. DA ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
18.l - Após a homologação do presente certame, o licitante vem:edor será convocado para no prazo máximo de 05 
{cinco) dias úteis proceder com a assinatura do respectivo Contrato. 
18.2 - O(s) Contrato(s) a ser(em) firmado(s) com u(s) vencedor(es) da presente licitação .. terá(ão) vigêm:ia até 
31/1212022. a contar da data desua assinatura. ou enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da vigência 
do mesmo. 

19 .. CDNDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO DBJETD·DA LICITAÇÃO 
18.l - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 
18.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Prefeitura. Municipal, m~diante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes. 

20. DAS PENALIDADES 
20.1 - Ao contratado total nu parcialmente inadimplentes serão aplicadas as sanções dos ártigps 86 a 88. da Lei 
8.666/83, e suas demais alterações. 
20.2 - A empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Farias Brito. para executar os serviços,. no caso de 
inadimplemento, ficará sujeitas às seguintes penalidades: 
20.2.1- advertência; 
20.2.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitação; 
20.2.3- impedimento de contratar com a administração; 
20.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçãl:I Pública. 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do Município de Farias Brito/CE. 
21.2 - Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços a serem 
contratados. sem a expressa manifestação do Município. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o 
cansentimenta prévia e par escrita da Municípia. ~ 
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21.3 - O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, não gerando 
direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo único do Art. 58 da 
Lei n.º 8.666/83. assegurada à ampla defesa. 
21.4 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
21.5 - Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições das Leis Federais n.º ID.520/02 e n.º 
8.666/83. 
21.6 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
Anexo 1 - Termo de Referência: 
Anexo li - Modelo de Procuração; 
Anexo Ili - Modelo de Declaração de Cumprimentn da Habilitação: 
Anexo IV - Modelo de Proposta: 
Anexo V - Modelo de Declarações (Não emprega menor, concnrdâm::ia com o Edital e inexistência de fato 
superveniente): 
Anexo VI - Minuta do Contrato. 
21.7 - Fica eleito Foro da Comarca de Farias Brito, Estado do Ceará, para solucionar quaisquer questões oriundas 
desta licitação. 

Farias Brito/CE. 02 dejunbo de 2022; 

Tiago de Araújo Leite 
Pregoeiro Oficial 
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Termo de<Referência 

Pregão Presénclaln.º 2D22.DB.D2.1 



ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Contratação de empresa para fornecimento de salgados, doces e bolos, destinados ao 
atendimento das necessidades das Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. CONTRATAÇÃO 
2.1.1. A contratação dos serviços em tela visa suprir a demanda das Unidades ~êstoras, suprindo 
a necessidade de fornecer alimentação de pessoal quando da realização de eventôs diversos como 
palestras, cursos, reuniões, recepções, dentre outros. 

2.2. PREGÃO PRESENCIAL 
2.2.1. A opção pela modalidade de pregão presencial se deu tenpo em vistaa possibilidade de 
atrair o interesse das pequenas empresas existentes no Município. Cumpre pontuar que emyirtude 
da forma de entrega dos produtos, se toma mais viável para um fornecedor do n1unicípio 
contratante prestar os serviços ora licitado; Sendo assim, a adoção d.o pregão em sqa forma 
presencial possibilita o fortalecimento do desen\lolvimênto do comércio local deste Município, uma 
vez que sendo realizado o pregão na forma elétrônica, acarretaria na ausência de participaçãO<dos 
comerciantes locais, que não estão adaptados ao sistema utilizado para realização do pregão 
eletrônico. Desta forma, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adequa a 
contratação do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário para 
decidir acerca da escolha da modalidade de licitação, de acordo com> suà necessidade e 
conveniência, desde que motivadas. 

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES EVALOR ESTIMADO 
3.1. O fornecimento dos produtos deverá ser· feito dé acordo com as espeeificações contidas na 
planilha abaixo: 

Item Unld. Qtde. 
Valor Valor Total 

·. Unitário . 
LOTE 01 ~ SALGADOS 

SALGADOS FRITOS TIPO FESTA (MINI) - coxinha ele frango; 
·. 

1 
risole de carne, frango; queijo ou misto (queijo . e.· preso ntq); 

Cento.' 32.0 40;00 12.800,00 
bolinha de queijo, carne seca ou calàbresa;.· pastei· de queijo, ... 

.· 

carne ou franqo; enroladinho de salsicha; e ouibe. 
SALGADOS ASSADOS TIPO FESTA (MINI) - empada de queijo ou 

2 
frango; pastel de queijo ou carne; esfirra de frango ou carne de Cento 296 45,00 13.320,00 
sol; quiche, lolita, tortinha de limão e doce de leite; folhado de 
frango ou presunto; e croissant de frango ou presunto. 

Total: 26.120,00 
LOTE 02 - DOCES 

1 Folhado de qoiaba, peso aproximado 25q Und 800 1,23 984,00 
2 Croissant de chocolate, peso aproximado 60q Und 800 3,00 2.400,00 
3 Trufa de chocolate ou amêndoa, peso aproximado 60g Und 1000 3,00 3.000 00 

Total: 6.384,00 



LOTE 03 - BOLOS SIMPLES 
1 BOLO SIMPLES DE CENOURA PARA 30 PESSOAS Und 136 20,00 2.720,00 
2 BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE PARA 30 PESSOAS Und 136 20,00 2.720,00 
3 BOLO SIMPLES DE LEITE PARA 30 PESSOAS Und 136 20,00 2.720,00 
4 BOLO SIMPLES DE MACAXEIRA PARA 30 PESSOAS Und 146 25,00 3.650,00 
5 BOLO SIMPLES DE MARACUJA PARA 30 PESSOAS Und 136 20,00 2.720,00 
6 BOLO SIMPLES DE MILHO PARA 30 PESSOAS Und 146 20,00 2.920,00 
7 BOLO SIMPLES FOFO PARA 30 PESSOAS Und 190 20,00 3.800,00 
8 BOLO SIMPLES FORMIGUEIRO PARA 30 PESSOAS Und 150 20,00 3.000,00 
9 BOLO SIMPLES DE BANANA PARA 20 PESSOAS Und 50 25,00 1.250,00 
10 BOLO SIMPLES DE FUBA PARA 20 PESSOAS Und 50 15,00 750,00 
11 BOLO SIMPLES DE FRUTAS PARA 20 PESSOAS Und 50 .· 25,00 1.250,00 

Total: 27.500,00 
LOTE 04 -BOLOS RECHEADOS E CONFEITADOS 

1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO PARA 30 PESSOAS (sabores Und 100 50,00 5.000,00 diversos) 

2 BOLO RECHEADO E CONFEITADO PARA 50 PESSOAS (sabores Und 90 93,33 8.399,70 
diversos) 

3 
BOLO RECHEADO E CONFEITADO PARA 100 PESSOAS (sabores 

Und 50 123,33 6.166,50 
diversos) 

Total: 1 19.$66,20 

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$ 79.570,20 (s;e,tentà e nove mil 
quinhentos e setenta reais evinte centavos). Foi utilizadocomo métodqlogià para obtenção 
do preço estimado para a futura contratação o menor e a média do? valores obtidos nas pesquisas 
de preços, conforme Art. 6° da supracitada instrução. 

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

5. ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, 
previstos nas Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório. 

6. DA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS.PRODUTOS 
6.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com as $blicitaÇões rêquisitadas pela 
Secretaria/Fundo competente, devendo os mesmos ser entregues junto à sede deste(a), ou onde 
for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar 
apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega 
de responsabilidade da empresa Contratada. 
6.2. Os produtos deverão ser entregues no dia e horário estabelecidos pela CONTRATANTE, sendo 
que os pedidos serão realizados com antecedência mínima de 24 (vinte quatro) horas, podendo.·~ a , 
entrega ocorrer inclusive em dias não úteis. ~ . 



6.3 .. Os produtos deverão apresentar condições higiênico-sanitárias adequadas ao consumo e em 
atendimento às exigências da Vigilância Sanitária. 
6.4. A distribuição dos produtos será de responsabilidade da CONTRATADA, observados os 
horários previamente estabelecidos. 

1. CONDIÇÔESPÃAA FORNE~1MEl'a•'?[)()SPf<Oi)u--ros 
7 .1. A CONTRATADA deverá executar tódàs as atividades necessárias ao cumprimento do objeto 
contratado: 
a) Acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas; 
b) Higienização das dep~ndências, equipamentos e utensílios envolvidos na. prestação dos 

serviços; - · 
e) 0 serviço :deverá ser prestado FIOS padr:ões técnicos ditados pelas normas Vigentes; 
d) o. quadro de· pessoal téGrtico1 opéracionaf e administrativo deverá ser qualificado e em número 

suficiente; 
e} Os. produtosfomecidosdeveiã'o:estâ em t:õndições< higiênico-sanftárias adequadas. 

8. DO· PAGAMENTO 
8.~. 0 P;agamento dos produtos fornecidos rE;rá ~f~tL!éJdO pela Administra~o, mersÇlfl'nente, 
obedecidas •··as .. requisições,.. em moeda copr~n~e, 0ÇQf}forme o yalot apresentado na ~Çttura 
correspondénte e certificado . pelo setor cotcnpetente Hmitando-,se o desembâlso má~ime:f em 
conformidade com.a.disponibfüdade de recursos·fjnanceiros doTesouro Municipal/ em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. · . . 
8. 2. O pagamento ser~ ~fetµado através de Tt~nsfê~êrtda BéH1Carici. 

9. DAS O~RIGAÇÕES bACONTRAí'AJJA. > .. ·.•·· .·• ·.·• 

9 .. 1. ·AS .'obrigações do( a) CONTRATADOGA)são· ·as.····Cfiscriminaqas•na tvtinutà.Comtratuat1 -parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

10.()BRIGAÇ'?'ES~~CO,NT~T~N.TE .. > •.... 

10.1 .. As ... obrigações da CONTRATANTE são as: çHscriminadas na Minuta Contratual1 ~parte 
integrante do Edital,. independente de sua-transcriçã(l°. 

Farias Brito/CE,31demaio··de.2022. 

ttfy~sam.my. Feitosa de',Morae$·· 
Ordenadora de De$pesas:oo rtíJde. G~I 

Aliomar Libera de Almeida Júnior 
Secretário Mun ipal de Educação 

f',/ 

Maria Marelelde do sdme11te Laet Rafael 
Secretária Muniaipal de Saúde 

'\ 

Antônia da Penha Sena Pierre 
Secretária Municipal de Assistência Social 

,/ 



ANEXO li 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

O(A) (nome da empresa/pessoa física) ................................................................. , CNPJ/CPF n.º 
................................................................. , com sede (endereço) à ..................................................................................... , neste ata 
representada pela(s) (diretores ou sócias, com qualificaçãacompleta - nome, RG, CPF. nacionalidade, estada civil. 
profissão e endereço) peln presente instrumenta de mandafo. · riameia<e canstituL seu(s) Pracuradar(es) a(s) 
Senhar(es) (nome, RG. CPF. nacionalidade, estada civil, profissão e endereço) 
........................................ ; ................................................................. , a quem canfere(m) amplos poderes pªra junta a Prefeitura 
Municipal de Farias Brita praticar as atas necessárias para representar a outorgante na licitação na modalidade 
Pregão Presencial n.!J 2022.08.02.L wsanda .das recursas legais e acompanhando-as, canfer:inda-lhes, ainda, 
poderes especiais para desistir de recursas; Interpâ-las, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 
condições. confessar, transigir. desistir, firmar compromissos ou ac:ardas,receber e dar quitação, podenda ainda. 
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes; danda tudo par bom Hrme e valiosa. 

Local, data e assinatura. 



G()\l:ERNO ·MUNlCTPAL 

FARIAS ltRITO 

ANEXD Ili 

MDDELD DE DECLARAÇÃD DE CUMPRIMENTO DOS REOUISITDS DE HABILITAÇÃD 

A empresa ................................................................... , inscrita no CNPJ sob o nº ............................................. , situada na 
.......................................................................................... , DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura 
Municipal de Farias Brito, na .procedimento licitatorio sob a111odalidade Pregão .Pre~~ncial nº 2022.06.02.1. que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Processo Licitafario em epígrafe. estando 
ciente de todos os seus termos. 

Por ser verdade; firma a presente. 

Local, Data e Assinatura. 



ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Município de Farias Brito. Estada da Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor. especialmente as das Leis 

nº ID.520/2002 e 8.888/1883. hem coíllo às cláusulas e condições da mudalidad~ Pregão Presencial nD 
2a22.os.a2.1. 

Assumimos a compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificadas na Anexa 1, casa 
sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeta: Contratação de empresa para fornecimento de salgadas, doces e bala$, destinadas ao 
atendimento das necessidades das Unidades Gestoras da Município de Farias Britó/CE. conforme 
especificações apresentadas abaixo. 

Item Unid. lltde. 
Valar 

Valar Tatal 
· .. Unitária 

LDTEm-·sALGADDS 
SALGADOS FRITOS TIPO FESTA (MINI) - coxinha de frango; risale de carne. franga. .. 

1 queijo ou mista (queija e presunto); bolinha de queija. carne seca ou c:alabresa; Cento 320 
pastel de queija. carne ou frango; enroladinha de salsicha: e .. quibe. 
SALGADOS ASSADOS TIPO FESTA (MINI) - empada de queija ou frango; pastel de 

2 queija ou carne; esfirra de franga ou carne de sol; quicheJalita; tartinha de limão Cento 286 
e doce de leite; folhada de franga ou presunto; e croissant de franga ou presunto. 

... Total: ·. 

LDTEU2 -DUCES ·: ·:·· 
·. ··.····· 

. .... 

1 Folhado de goiaba, peso aproximada 25g ..... Und 800 
. ..... 

:.· ... 

2 Croissantde chocolate. peso aproximado SOg Und 8{]0 .. 
····:· 

3 Trufa de chocolate ou amêndoa, pesa aproximado SOg 
.. 

Und moo ... . 

... 

. · 

Total: 
LUTE ua-·eatas SIMPLES .. · 

1 BOLO SIMPLES DE CENOURA PARA 30 PESSOAS 
.. ... 

Und 136 
. 

1: 

2 BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE.PARA 30 PESSOAS 
. 

Und 136 
3 BOLO SIMPLES DE LEITE PARA 30 PESSOAS 

... 

Und ····· 136 .·· .. 

4 BOLO SIMPLES DE MACAXEIRAPARA 30PESSOAS 
.. 

Und 146 1 

5 BOLO SIMPLES DE MARACUJÁ PARA 30PESSBAS 
.. 

Und ·· 136 .. 

6 BOLO SIMPLES DEMILHOPARA 30 PESSOAS Und 1 146 . .• • .. · 
. 

. 

7 BOLO SIMPLES FOFOFARA30 PESSOAS 
.·.· 

Und mo 
8 BOLO SIMPLES FORMIGUEIRO PARA 30 PESSOAS Und 150 .· .. 
8 BOLO SIMPLES DE BANANA PARA 20 PESSOAS Und 50 
IO BOLO SIMPLES DE FUBÁ PARA 20 PESSOAS Und 50 
li BOLO SIMPLES DE FRUTAS PARA 20 PESSOAS Und 50 

Tatal: 
LDTE D4- BDLDS RECHEADOS E CDNFEITADDS 

1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO PARA 30 PESSOAS (sabores diversos) Und IDO 
2 BOLO RECHEADO E CONFEITADO PARA 50 PESSOAS (sabores diversas) Und 80 



3 BOLO RECHEADO E CONFEITADO PARA IOO PESSOAS (sabores diversos) 

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 

40 

Und 50 
Total: 



ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AD DISPOSTO NO INCISO XXXlll DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DD BRASIL 

A empresa ................................................................... , inscrita no CNPJ sob o nº ............................................. , situada na 
............................................................... ; •. ; ....................... , DECLARA, sob as penas da let para sqrtir efeito junto à Prefeitura 
Municipal de Farias Brito, no procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial nº 2022.06.02.1, o que 
segue: 

- Oue não incide na proibição contida no inciso XXXlll do Art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil; 
- Oue concorda integralmente com os termos du edital e seus anexos; 
- Oue até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação nu.presente processnlicitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firma a presente. 

Local, Data e Assinatura. 

41 
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ANEXD VI 
MINUTA DD CDNTRA Ta 

Contrato de prestação de serviços firmado entre o Município de Farias Brito/CE, 
através do(a) ............................................. e a empresa ............................................. , para 
o fim que nele se declara. 

O Município de Farias Brita, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 07.585.572/00Q1-00, através do(a) ............................................ ., neste ato n~presentado pelo(a) 
.............................................. , o(a) Sr(a) .............................................. , inscrito(a) no CPF nº ............................................. , residente 
e domiciliado(a) nesta Cidade. apenas denominado de CDNTRATANTE, e de outro lado a empresa 
.......................................................................... estabelecida< na ........................................................................................... , inscrita(o) 
no CNPJ sob o nº ............................... ; ....... , neste atarepre~entada par ................ ;.; ................................. , inscrito(a) do CPF nº 
................................... , apenas denominada(o) dB CUNTRATADA{D), resolvem fírrnar o presente CONTRATO, tendo em 
vista o resultado da Licitação procedida na modalidade Pregão Presencial nº 2022.0B.02J, tudo de acordo com as 
normas gerais da Lei nº I0.520/2002 e da Lelnº 8.HBB/83, e suas alteraçõês posteriores. mediante dáusulas e 
condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DD FUNDAMENTD LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 2022.0B.02.1, de acordo com as Leis Federais nº 
I0.520/2002 e B.666/83, devidamente homologado pelo(a) ............................................... a(a) Sr(a). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO DBJETD 
2.1- O presente Instrumenta tem por objeta a cantrataçaa de empresa para farnecirnentgidesa,gados,daces e 
halos,. destinados aa atendimento das necessidades das Unidades Gestoras da Municíplll d1:1·Farias Brito/CE. 
conforme especificações constantes na Anexo J da Edital Convacafürio~<·nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, 
na forma discriminada na quadro abaixa: 

CLAUSULA TERCEIRA - DA FDRMA DEEXECUÇÃDDDS SERVIÇOS 
3.1- A CONTRATADA se obriga a executar os serviços naregime de execução indjreta. 

CLÁUSULA llUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇãES DE PAGAMENTD, DO REAJUSTAMENTO E DO REEllUILÍBRID 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 
4.1- O objeta contratual tem o valor total de R$ ............................ . 
4.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final da período 
d~ a~implemento da. pres~ação dos ~erviços, º.bjeto do ~r.esente Co~trato.' mediante apresentação dos documen~
habB1s ds cobrança 1unto a Tesouraria da Prsfo1tura Mumc1pal ds Farias Brito. ~ 



4.3 - A Prefeitura Municipal se reserva no direito de cancelar o presente Pregão, no todo ou em parte, de acordo 
com as condições estabelecidas na legislação pertinente. assim como reduzir ou aumentar respeitados os limites de 
25% sem que caiba ao Contratado o direito de reclamação ou indenização. 
4.4 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, desde que objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinár.ia e extracontratual, nos 
termos do Art. 65, Inciso li, alínea "d" da Lei 8.666/83. devendo ser formalizado através de ato administrativo. 

CLÁUSULA llUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1 - O presente Contrato terá vigência até .31/1212022. ou enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da 
vigência do mesmo. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
S.I - As despesas deste Contrato correrão pnr conta de recursos oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos na{s) 
seguinte(s) dotação(ões) orçamentárias: 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇãESDA CONTRATANTE 
7.1- A Contratante obriga-se a: 
7.1.2 - Exigir do(a) Contratado(a} o. fiel cumprimento do Termo de Referência.Jdital e Cantrata.Jrnm como zelo na 
prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos. 
7.1.3 - Colocar a disposição da(o) Contratada(o) todas as condições net::essârias para a perfeita execução dos 
serviços requisitados. 
7.1.4 - Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do 
contrato. 
7.1.5 -Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento. 
7.1.S - Acompanhar e fiscalizar a execução do Cnntrato, através de um Servidor ou Comissão especialmente 
designada. 

CLÁUSULA DITAVA - DAS OBRIGAÇÕES QA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada obriga-se a: 
B.1.2 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
B.1.3 - Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento. seguindo a legislação vigente. 
8.1.4 - Utilizar nos serviços prestados somente profissionais e qualificados para tal fim. 
8.1.5 - Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela Contratante. em decorrência dos servi~. os · 
abjeta da seguinte ~antrata. adotando medidas internas de segurança. ~ 



8.1.B - Manter a CONTRATANTE informado sobre o andamento dos serviços. informando-o sempre que se registrarem 
ocorrências extraordinárias. 
8.1.7 - Responder por todos os ônus referente aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles 
empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham incidir sobre 
o presente contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS PROIBIÇÕES 
9.1 - É vedado a CONTRATADA a subcontratação dos serviços. parcial ou total, sem a prévia e expressa anuência e 
autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO 
9.1 - O Inadimplemento das obrigações previstasno presente Contrato. ou a ocorrência de quaisquer das situações 
descritas no Art 78, da Lei fü666/83, e suas alterações posteriores. serácomunicado pela parte prejudicada à 
outra, mediante notificação por escrito; entregue diretai:riente .ou por via postaL com aviso de recebimento. a fim de 
que seja providenciada a regularização. no prazo de 05 foinco}dias úteis. 
9.2 - A não regularização poderá ensejar. a critério da· parte prejudicada, a rescisão do Contrato. sem prejuízo de 
outras sanções, bem coma no caso de não pagamento de 111ensalidade, a suspensão da prestação dos serviços 
pela(o)CONTRATAOA(O) até asua normalização 
9.3 - U(A) CONTRATAOO(A), pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o vínculo contratual, 
estará sujeita às seguintes sanções: 
9:3.1 - advertência; 
9.3.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitação; 
9.3.3 - impedimento de contratar com a Administração; 
9.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1 -A suspensão de participar em licitação e r::ontratar com a Administração Pública, além das penalidades civis, 
penais e criminais. poderá ser também aplicada àqueles que: 
a) - retardarem a execução do Pregão; 
b) - manifestarem grave ofensa à autoridade condutara da sessão e/ou equipe de apoio no uso de suas atribuições; 
c) - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar óom a Administração; 
d) - apresentarem declaração ou qualquer documento falso, fr~udado ou cnllletgremfraude fiscal.: 
e) - aliciar demais com:orrentes nu formar conluio entre interessados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

44 

12.1 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de 
Contrato. rmsejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/83, reconhecidos desde já os 
Direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas ~ 
presente Instrumento. ~ · 
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12.2 - D presente contrato é niscindível ainda. independentemente de qualquer interpelação judicial ou Extrajudicial, 
nos casos de: 
12.2.1- Omissão de pagamento pela CONTRATANTE: 
12.2.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
12.2.3 - 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; 
12.2.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das E:lâusulas deste contrata, a parte que se sentir prejudicada 
poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no 
subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇM CONTRATUAL 
13.1 - Quaisquer alterações que venham a ocHrrer na execução dos serviços serão efetuadas :mediante Termo 
Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA llUARTA .- DA PUBUCAÇÃIJ 
14.f - Este Contrato deverá ser puhlicadlJ pàr afü<àçã1l em lrn::al dE! costume até o 5° (quinto) dia .útiLdo>mês 
subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA llUINTA- DOS ANEXOS 
15.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatário. a proposta 
apresentada pela Contratada; bem como eventuais correspondências trocadas.entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FDRO 
16.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Cm1trato é o da Comarca deJarias 
Brito/CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde ã manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas 
celebrado, assinando o mesmo em 02 (duas) vias de igual tear e forma, na presença das testemunhas abaixo, para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos~ 

Farias Brito/CE. ........................................... .. 

CONTRATANTE 

CONTRATADO(A) 
TESTEMUNHAS: 
1) .............................................................................. CPF nº ................................................ .. 

2) .............................................................................. CPF nº ................................................. . 




