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EDITAL CDNVDCATÓRID
Pregãa Eletrônica n. º 2022.06.27.1
Iª Parte: PREÂMBULO

APREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel, n.º 87.Centro, Farias Brito - Ceará,
por intermédio do(a) PregEleiro(a) e Membros da equipe de apoio designados pela Portariâ11.º 03DI0222/2022, torna
público, para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados será realizada licitação na
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO que será regido pelo De Greto I0.024 de 20 de
setembro de 2DJH, a Lei Federal n.º 10~520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariarnente pela Lei Federal 8.666 de 21 de
junho de 1883, o que determina a Lei complementar n°123/2006, 147/2Dl4 e suas alterações e demais exigências
deste Edital. Apresente licitação será na site https://bllcampras.cam.

2ª Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALfmAS
t.a DUDBJETD
LI Apresente licitação tem por objeto a cantrataçãa.de serviças a serem prestadas na canfecçãa, mantagem e
instalaçãa de placas para as fachadas das Unidades d1:r Saúde da Municípia de Farias Brita/CE, conforme
anexos, partes integrantes deste edital.
2.D DD ACESSO AD EDITAL EDD LOCAL DE REALIZAÇÃO:
2.LO edital está disponível gratuitamente nos sítios:
www.fariasbrita.ce.gov.br; www.tce.ce.gav.br/licitacaes e https://bllcampras. cam.
2.2. Ocertame será realizado no endereço eletrônico:
https://bllcampras.cam;
3.D. DAS DATAS EHORÁRIOS DBCERTAME
3.1..INfclODD ACOLHIMENTO DASPRBPDSTAS:2B dejqnhctdei2D22, àsJ7h.
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PRO POSTAS: 11 de julha de ~Q2~, às tah.
3.3. INÍCIHDA SESSÃUDEDISPUTA DFPREOHS: ti dejul~n ~e ZD22, às 1DhªD.rnin.
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPU: Para todas as referências detempo utilizadas peltisistema sef'ânHsE!f'vado o horário de
Brasília/DF.
3.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data prevista, a sessão será remarcada. para no mínimo 48h a contar da respectiva data.
4.D DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO

4.1. A Prefeitura Municipal de Farias Brito está localizada na Rua José Alves Pimentel, n.º 87. Centro - Farias
Brito/CE. CEP. 83.185-000. telefone: (88) 3544-1588.

5.a Das RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. Adespesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constantes no quadro abaixo:
árgãa
04
04
04

Unid. Drç.
OI
OI
OI

Projeta/ Atividade
I0.122.0002.2.043.0000
I0.301.0025.2.048.0000
I0.301.0025.2.054.0000

Elemento de Despesa
3.3.80.38.00
3.3.80.38.00
3.3.80.38;00

Fante de Recusa
1500!00200
1600000000
1600000000

s.a DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTUIUA DECLARACÃO
8.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credem::ladas junto ao sis.tema BLL (Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil) na site https:/lbllcal11pras.cam.
6.1.l. As regras para credenciamentuestarão.disptrníveisno sítio eletrânieo.·constante na subitçm 2.2. deste editaL
6.1.Z. Oualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (bllcampras.cam) póderá ser esclarecida
através de uma empresa associada ou pelo telefone (41) 3US7-4800, ou ainda através da Balsa de Licitações do
BrasiL.pelo e-mail: cantat~.OObllcam~ras.arg.br.
8.2. Poderão participar desta licitação empresas sub a deBominação de sociedades empresáriás (sociàdades em
nome coletivo. em comandita simples, em comandita por ações. anônima e limitada) e de spci~dades simples,
associações, fundações e sociedades cooperativas regularm~nte estabelecjdas neste País~ cE1p~strados ou não no
Cadastra de Fornecedores da Prefeitura Municipal·. de Farias Brito, e que satisfaçam à todas as condições da
legislação em vigor e deste edital.
6.3. Alicitante que participar desta licitação com suas condições de habilitação vinculadas ao qpcum~nto Certificado
de Registro Cadastral, ohriga'"se. após a emissão da CRC. a declarar sob as penalidades da lei;.a súperveni8neia de
fato impeditivo dB sua habilitação.
6.4. Poderá participar desta licitaç.ãu 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 parte e as cooperativas,
que se enquadrem nos termos do art. 34; da lei Federaln.º 11488/2007, aomutritério de d~se~pate,pr.efer8nfüa de
contratação, nprevisto na LeLComplementar n°· lZ3/2U06,. em seu Capítulo V-DO ACESSUABS MERCADOS l DAS
AUUTSlÇÕESPÜBUCAS.
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverãlldeclarar fl!l STStema BLL (Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil) no site https://bllcampras.cam, o exercício da preferência prevista na Lei
Complementar nº 12312006.
6.7. Aparticipação implica a aceitação integral dos termos deste edital.
6.7.1. Évedada a participação de pessoa física e jurídica nos seguintes casas:
6.7.2. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição;
6.7.3. Oue tenham em comum um ou mais sócios catistas e/ou prepostos com procuração;
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6.7.4. Uue estejam em estado de insolvêm:ia civil. sob processo de falência. concordata. recuperação judicial ou
extrajudicial. dissolução. fusão. cisão. incorporação e liquidação;
6.7.5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração;
6.7.6. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração;
6.7.7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública. enquanto perdurarem os motivos determinantes desta
condição;
6.7.8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes. sócios ou componentes de seu quadro técnico sejam
funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta;
6.7.S. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país;
6.7.10. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação.

7.D. DA FDRMADE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E.nas DOCUMENTOS DE HABILITACÃD.
7.1. Os licitantes deverão encarr1inhar/anexar, exclusivamente por msio.dnSí~tema da Bolsa delicitaçães do Brasil.
no sítio eletrônico https://bllcampras.cam, os documentos de habilitação exigidos neste Edital. Gomrelação à
proposta iniGial, basta que a mesma seja cadastrada na plataforma. com a descrição do objeto ofertado e seus
respectivos preços, até a data e o horário estabelecidas para abertura da sessão pública. não sendo neàessário o
envio da proposta inicial cama arquiva digitalizada em anexa;
7.1.LAa inserir a proposta no sistema. a licitante deverápreencher a "Descrição Detalhada da Objeta.Dfertt1da".
devendo constar os dados necessárias ao exame de adequabUidade da proposta com o objeto licitado.
7.2. Oenvio da proposta. ac:ompanhada das documenfüs de habilitação exigidos neste EditaL ocorrerá por rneio de
chave de acesso e senha. ohtTdasjuntoàBolsa.deJicitaçães da Bra.si.1.(hUps://bll~~~p~~~:c~T}.
7.3. Os· licitantes enquadrados como··ME uu·EPP<deverão encarninhar . Etdocurnentaçãp 9e:babilitaç~o .•ainda que haja
alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos da Art 43., § I~ .. da Jei Complementar n:º

123/2006.
7.4. No carnpo ulnformaçãesadicinnaís'', deverá constar necessariamente oseguinte:
a) Indicação do lote e especificação du objeta licitado com todos saus itens, de acordo com o.disposto no ANEXO J .;.
TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital. devendo ser indicada a marca eloufabricante do produto. No caso do licitante
seja o próprio fabricante do(s) praduto(s)/bem(ns}, o .mesmo devera indicar a marca usando o termo ''MARU·A
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 BD· (sessenta) dias;
7.5. Dlicitante deverá informar a candiçãnde microempresa (ME) ou empresa de pequepnporte{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 documentação 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 4f?mensagens ·
emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante.
.
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7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação, por eles apresentados,
até a abertura da sessão pública.
7.8. Não será estabelecida nessa etapa da 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.IO. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante mel.hor classificado somente serão
disponibilizados para avaliáção do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento d~ . envio de lances.
7.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdHnciárÍÔs, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimentildos 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. Anão apresentação dos documentos de habilitaçãIJ exigtd#s neste edital, exclusivamente por meio da Sistema
BLL (Bolsa de licitações e Leilões do Brasil), m1 sftio eletrônico https:llbHcampràs.éom, .até a data rrhorário
estabelecidas para abertura da sessão pública, acarretará na.Jnab.ilitaçãa/ descla~.sificaç.ªo da proponente, .sendo
convocado o licitante subsequente, e assim sucessivarr1ent8, observada a ordem de classificação.
e.a~

DAABERTURAIJULGAMENTD DASPRDPDSTAS
8:1. Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando.. ~ ~~e.itabili~ade das 11lasmas.
Caso ocorra alguma desclassificação, deverá serJundamentada e registrada no sistema; c.om acompanhamento em
temp.oreal por todos as participantes.
8.2. Os preços deverão ser expressas em reais; com até 2 (duas) casas .decimais ent selJs valores globais e
unitários, inclusive em propostas de adequação, quando for a caso.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) pregoBirn{a) e sarnente estas
participarão da etapa deJances.
8.4. Na elaboração da proposta, o preço cotada poderá ultrapassar o limite máximo discriminado na Anexai ~TERMO
DE REFERÊNCIA presente nos autos do prm::essa em epJgrafe; entretanto, nafase. de lances, a lance final deverá
atingir preço igual ou inferior ao limite mâxima constante nnlermo de Referência, caso o lote cotado sejá composto
de itens, o preço unitário do item deverá ser igualou inferior àqueleJimite. Caso não s.eJ~ ..f.~ali.zéldaaJase d~lances,
o licitante que cotou na proposta escrita n menor preço deverá r8duzi-lo a um valar igu.al 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 termos deste Edital e de seus anexos; que forem omissas, vagas ou
que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar a julgamento; que se apanham a
qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributárias; ou que contenha preços
excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços unitárias simbólicos, preços irrisórios ou com valar zera e ainda, /
preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes: ou que contenha identificação do licitante. A~
/ \}(''
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8.5.2 - Oue após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total
dos itens superiores aos preços no Anexo 1(Termo de Referência).
8.6. Osistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

a.a. DA ETAPA DE LANCES
8.1. O(A) pregoeiro(a) dará início à etapa wmpetitiva no hnrárin previsto no subitem3.3. quando, então, os licitantes
podBrão Bncaminhar lancBs quB devBrão ser apresBntados exclusivamente por meio do sistE!ma eletrônico.
8.2. Para efeito de lances. será considerado o valor global do lote.
8.2.l. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante no Termo de
Referência; e, caso o lote catado seja composto de itens, o preço unitário du item deverá ser também igual ou
inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor preço
deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido TBrrno de Referência.
8.2.2. Os licítantes poderão ofertar lances sucessivos,. desde que inferiores ao seu último lanceregistrado no
sistema.ainda que este seja maior que o menor lam:ejáo.fertado par outroJicitElnte.
8.2.3. Em caso de dois ou mais lances de igual valar; prevalece aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.
8.3. Ourante a sessão pública de disputa. os licitantes sar-ãnjnformados, em tempo real. do valor do menorJance
registrado. Osistema não identificará o autor das lancesáa(a)pregoeiro(a) nem aos demais parfü::ipantes.
8.4. No caso de desconexão entre o(a) pregoeiro(a) eaSistema no decorrer da etapa competitiva, .a sistema pudera
permanecer acessível à recepção dos lances, retornando u(â). pregoeiro(a), quando posªJyel. SE!Jl1 prejuízos dos atos
realizados.
8.4.L Ui.Jando a desconexão do sistema eletrônhm para o Pregoeiro persistir por urn tempo sl.lpef'ior a lD (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 eletrônieo utilizado para a divulgação.
8.4.Z: Caberá ao Hi::itante a responsabilidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pefo sistemaou da de.sconexão da parte do próprio licitante;
8.5. Omodo de disputa adotadupara este certame será o Abertn e Fechado", nos termos doArt. 31, incisuU e/c Art.
33, do Decrnto Federal n.º IU.024/20J8, observado os seguintes termos:
8.5.L Aetapa inicial de envio de lances desta sess.ão pública terá duraçãude 15 (quinze) minutos.
8.5.2. Encerrado a prazo previsto no item acima, o sistema em:aminhará o avisa de fecha.menta iminente dusJances
e. transcorrida o período de até IO (dez) minutos, aleatoriamente determinado, à tecepção de lances será
automaticamente encerrada.
8.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado. conforme item acima (até ID minutos), o sistema abrirá a
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até IO% (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.
11
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8.5.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas Gondições de que trata o item 8.5.3, os autores dos melhores
lanGes subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão ofereGer um lance final e
fechado em até 5 {c:inco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem Grescente
de vantajosidade.
8.5.8. Na ausência de lance final efei:;hada classificada nos termas das ttens.B.fr.3 e R5.4, haverá oreinício da etapa
feGhada para que os demais liGitantes, até a máximo de 3 (três), na ordem de classificação, passam ofertar um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até a encerramento deste praia, observado, após esta
etapa, a disposto na item editalício 8.5.5.
8.5.7. Na hipótese de não haver licitante classifiGado na etapa de lance fechado que atenda às. exigências para
habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliada pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa
fechada, nos termos estipulados no item B.5.8.
8.6. Após a etapa de envio de lances .. a sistema identificará, em coluna própria, as microempresas/e empresas de
pequeno· porte participantes .. pracedendo.·àcomp8:raçãnco[JliPSValrJ['es·da primeira. ~~.1. ~.~ada, se estafpr e~presa
de maior parte, assim coma das demais classificadas; para a.fim de aplicar-se a disposto nas artigos 44 eyfüda Lei
Complementar n.º 12312006, rngulamentada pela Decreta n. º 8538/ZDl5.
8.7. Nessas condições, as propostas de micraempreêa,s e ~~pr~.~as de pequena parte que se encontrarem com
preço de até 5% (cinco por cento) acima da melhor pruposta ou melhor lance serão consideradas empatadas pqm a
primeira colocada, rta caso desta não estar enquadrada camp ME ou EPP.
8.8. A melhor classific.ada nos termos. da item anterior terá o direito de. enc.~min~8:r••..uma yltinia oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior an da primeira colocada, no prazo QB at~ S foinca) minutos
controladas pela sistema, cantadas após a comunicação aütdmática paratanto.
8.8. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desi~ta qu fuão se manifeste na prazo
estabelecida, serão convocadas as demais licitantes (MF ou EPP) que se encantremnaqqeJe interv9Jp de 5% . foinco
por cento}, na ardem de classificação, para o exercício da mesmo direita, na prazo estabelenidq na item anterior.
S.ID. Na caso de equivalência das valores apresentadas pelas micí'l:iempresas ou empresas de pequeno porte qqe se
encontrem nos intervalos estabelecidas nos itens anteriores; será realizado sorteia entre elas para que se
identifique aquela que primeira poderá apresentar melhornferta.
SJLA ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada coma um das critérios de r:lassifit:açãa, de
maneira que súpoderá haver empate entre proposta,s)gqais (nãn seguidas de lances), ou ~ntre.Jances firii31s da fase
fer:hàdadamado de disputa aberto efechado.
8.12. Osistemaínformaráa proposta de menor preço 8ll e11cerrar a fase de disputa.

m.o DO LICITANTE ARREMATANTE EDA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA
ID.I. Encerrada a etapa de envia de lances da sessão públir:a. a(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao lir:itante que tenha apresentada o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em r:andições diferentes das previstas na Edital.
I0.2. Anegar:iaçãa será realizada par meio do sistema e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes. J.~
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ID.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 contr~tação no
edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § Sº do art. 26 do Decreto n.º
I0.024/20!8 e verificará a habilitação do licitante, conforme disposições do edital.
I0.4. Apartir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, através de e-mail
(licitacaaOOfariasbrita.ce.qov.br)a proposta de preçus e, se necessário; doc:um13ntaç~o complementar, devendo a
proposta estar adequada BD última lance ofertado após a negociação referida no item IO.ld~tste edital.
I0.4.1. Onão cumprimento da entrega da proposta final, dentro do prazo acima estabelecido (duas horas), acarretará
desclassificação, .sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, obSeevada a ordem de
classificação.
I0.4.2. Anão apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente pormeio do Sistema
BLL (Bolsa de Li.citações e Leilões do Brasil), no .sítio eletrônico https://bllcampras.cam, at1ta data e horário
estabelecidos para abertura da sessão públh::a, acarretará na inahilltaçâo/desclassificação da proponente, sendo
convocado o licitante subsequente.e assimsucessivé)mente, cibservada a orden1 de classificaçao.

ltD DA PROPOSTA DE PREGOS FINAL (PROPOSTA CONSOLIDADA)
ILI. Aproposta final deverá ser apresentada em via úf1ica original. com os preços ajustados ao menor lance; nos
termos do Anexo li - Proposta de preços deste editaL r:omllJdas as folhas rubricadas, devendaa últimaJolha vir
assinada pelo representante legal do licitante citado na documentação de habilitação, em linguagem clara e com:isa;
sememendas,. rasuras ou entrelinhas, com as especificações técnicas, quantitativos, deyendo s.13r indicada a marc.a
e/ou fabricante do produto e demais informações relativas aubem ofertado.
11.1.L Aapresentação da proposta em desa cardo com D previ~to na item acima, acarretarána desclassificação da
mesma.
IL2. prazo de V?lidadenão inferiora 60 (sessenta) di~s, çontados a partir da data da sua13n1Jss~ 0 .
11.3. Dlicitante não puderá cotar proposta .com quantitativo de item/lote inferior ao determinadono edital.
11.4. Na cotação dopreçuunitário, nãuserá admitido o fracionamento do centavo.
ILS .. Nos preç.os propostos já·.estarãu incluídas as. despesas referentes a frete ... tributos<e demais ônus atinentes à
entrega do objeto.
IL6. No caso da licitante ser cooperativa que executará{entregará) o objeto da licitação através de ef]1pregadns; a
mesma.gozará dos . privilégios fiscais e previdenciários pertinentes EJO regime das coop~rªtivas,AevendlJ a.pl?IJposta
apresentar exequibilidade no aspecto tributário e s.ujeitar-seao mesmoregime de qualqciêr aqtrp. agente 13tonâmico.
11.7. Após a apresentaçãadaproposta não caberá desistência.
12.0 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 Farnnda 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 DébitosT rabalhistas, emltidapElu Tribunal SupEriur doTraqalho- TST:
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Jo~ta Comercial da sede do
Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e. no caso de sociedades por àçQes, acompanhada de
documentos de eleição de seus administradores;
k) Registro comercial, no caso de emprnsa individual, devidamente registrado na Junta ComErcial da sede do
Licitante;
1) Inscrição do ato constitutivo. no casa dB sociedadeseivis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício;
m) Decreto de autorização, em se tratando de Empresatrn sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro nu autorização para funcionamento exp.edidq pela órgão competente, quando a atividade assirrfo ~xigir;
n) Certidão Negativa de Falêm:ia ou Concordata; expedldap.elo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
o} Comprovação de aptidão para desempenha de atividade.p.ertinentee compatível em r:aracterí~ticas, quantidades. e
prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a apresentaçã.o de atestado(s) formmidu(s) por
pessua(s}jurídica(s) de direito público ou privado;
o.O No rnso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser apresentado cum firma
devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhado de documento de identidade do signatário para
confrontação da assinatura;
p) Oedaraçãa emitida pela licitante de qüe nãu possui em seu qu.~dra de pessoal, .BJ11pr~g~~p~ ~eno~es. de .18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigosa ou insalubre e menores de IH (dezessei~Janos em.qualquer trabalho,
salvo na rnndição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll. dtj Art.7º .âa Constituição
Federal;
q}Oeelaração emitida pela lii::itantedando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação~

12.2. Os Ducumentos que não tiverem prazo de validade dedar.ado np próprio documento. da mesma forma que não

conste previsão em legislação especffica,deverãuter sido e111itidashá,nomáxinio .. so (noventa) dias,tqn~ados até a
data da . realirnçãu da li.citaçã.o .ou, se emitidos por prqzo.indetermina.do, c.unforme.legislagãodo órgão expediqpr.
12.2.L Ficam Bxcluídas da validade de 80 (noventa) dias as atestados técnicas 8 camprovaçãe~ de inscrições.
12.3. Os documentos que não possuírem campo próprio para anexação na sistema deverão serJnseridos no campo
"OUTROS DOCUMENTOS".

13.D OUTRAS DISPDSICÕES
13.1. Havendo restrição quanta à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno porte ou
da cooperativa que se enquadre nos termos da art. 34, da Lei Federal n.º 11.488/2007, será assegurado o
de 5

(cinco) dias úteis, contados da convocação do(a) pregoeiro(a), para a regularização do(s) documento(s), podendo tal
prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar n.º 123/2006.
13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na
decadência do 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.l. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO. obser'Jad.o 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. Adisputa será realizada por lote, sendo os preçosregistrados em ata.
14.1.2. Aproposta final para o late não poderá conteritem com valor superior ao estimado pela Administração, sob
pena de desclassificação, independentemente<dovalortatal dtjJate. devendno licitante, readeqlJar o valurdn lote aos
valores constantes na mapa de preços.
14.1.3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preça igual ou inferior ao limite máximo constante. daquele
Termo de Referência; Caso não seja realizada a fase de lances. a 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 Referênc.ia.
14J.4. 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. verifica.ndo ~ua c~mp~tibilid~dee a habilitação
do participante, na ordem de classificação; e assim sucessivamente, até a apuração da ~fflél propostª que atenda a
este edital.
14.1.5. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecida na .ªrt 44. § 2º. da Lei
Complementar n;º 123/2006. no dia e hora destgnados pelo(a) pregoeiro(a), · será panygpadq na ordem de
classificação, na chatda mensilgem", para ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrada. para, no prazo
de 05 (cinco) minutos, utilizar~se do dirBito de preferência.
11

15. DA DESCLASSIFICACÃD DE PROPOSTAS:
15.1. As propostas serão desclassificadas quando apresentadas em i::ondiçães ilegais. com omissões, ou conflitos com
as exigências>dest8 edital.
lfr.IJ Com preços superiores dos ITENS/LOTES aos constantes no Termo de Referêmüa no praces~u em epígrafe.
após a fase de lances ou comprovadamente inexequíveis.
15.2. Adesclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS EDA IMPUGNACÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
16.1. Os pedidos 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
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endereço licitacaa@fariasbrita.ce.gav.br, informando o número deste pregão no sistema do blh::ompras.com e o
órgão interessado.
16.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e
nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
16.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a)pregneirn(a), par escrito; par meio.d~ 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 licitacaa@fariasbrita.ce.gav.br.
16.5. Acolhida a petição contra o ato cohvocatóriã, aqecisão 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 aAdministraçãa e os licitantes;
16.7. Qualquer modificação no Edital exige divulg~ção<pelo mesmo instrumento de publicação em que sedeuo texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecidp,exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não af.etar
aformulação das propostas.
18.B. Não serão conhecidas as impugnações apresentapasforado prazo legal e/ou subscritas por representE1nte não
habilitado legalmente, exceto se tratar de matéria de ordelli.púhlica.
18.8. Aimpugnação não possui efeito suspensivo e caberáaa(à) Pregoeira(a) decidir sabre a mesma na prazo de 2
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento destà.
16.ID. Acolhida· a impúgnação contra a edit13l,ser~ desígnada nava data para a ráalizagªo do certame. exceto se a
alteração não afetar a formulação das propostas:

17. aas REGURSUS ADMINISTRATIVOS
17.1. Declarado o.vencedor, qualqúerlh:itantepoderárnanifestar, de forma motivada, a intenção d~interpor rei::urso,
em campo própria do sistema, quando lhe será concedido apraza de 3 (três) dias para apresentação d13srazõ8$ por
escrito, por meio eletr. ~nico, através da plataforma no site https:/~bllcamp~.as~t:am, ou mpela e.;mail
licitacaa@fariasbrita.ce.gav.br. Os demais Hi::itantes . Jicam desdeloga····cunvidadas· â apresent~r. contfarrazões
dentro de igual prazo, que começará• a contar a partir do término do prazo da.recorrente, sendo-lhes assegurado
vista imediata dos autos.
17.2. Não serão conhecidos os recursas intempestivos e/uu subscritos porrepresentante .nãp habilltado legàlmente
ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.
17.3. Aausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
disposto no item 17.1 deste edital, importará na decadência desse direito e o(a) Pregoeiro(a) estará autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
17.4 Oacolhimento de recursa 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 ADJUDICAÇÃO EDA HDMDLDGACÃD
18.l. Aadjudicação 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. Ahomologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da
adjudicação do objeto ao vencedor
18.3. No caso de interposição de recurso. sendo a adjudicação da i::ompetencia do titular da origem desta licitação,
decidido o recurso, este homologará ojulgamento do(a) pregoeiro(a) e adjudicará o objeto afrv.encedor.
18.4. Otitular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar o presente processo por
razões de interesse públii::o decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação
escrita.
18.5. O sistema gerará ata circunstancíada, na qual estarão registradostodos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes.
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
ISJ Olicitante que ensejar o retardamento da execução da certame, não mantiver. a prop.qsta;falhar onfraudar na
execução do Contrato. compartar:se de modo inidâneo,fizer decJaração falsa ou cometer fraud~ fiscal, garªntidoo
direito. prévia da citação e da ampla· defesa, ficará impedidEJ de licitar e contratar com a Administração,,p.elo prazo
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem as motivos determinantes da punição ou até que seja prarm1vida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penàlidade. sem prejuízo das mult9s previstas no edital e no
termo de contrato e das demais caminações legais;
18.2 AContratada ficará. ainda. sujeita às seguintes. penalidades, em caso de inexecuçãa total pu parcial do. contrato.
erra de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento c.ontratual orJ não veracidade das
informações prestadas, garantida a prévia defesa:
1- advertencia, sançãu de que trata o incisu 1do artB7. da lei n.º 8.666/83, poderá ser aplicada nas seguintes
casos:
a) descumprimento das obrigaçõeseresponsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que passam acarretar transtornus ao desenvolvimento dos serviços da Contratante. desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
li - .multas {que >pod.erão ser recolhidas• em qualquer agência . integrante da Rede . Ar.reGaq9dora de Rrceitas
Municipais, pur meio de Uucumenta de Arrecadação Muniçipal - DAM. a ser preem:hido>deacqrdo com instruções
fornecidas pelaContratante);
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 !0% do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição
do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência:
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c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da
comunicação formal da rejeição;
Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Farias Brito,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidªde para licitar ou nontratar curn 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 aplic:ada c:om base no inc:iso anterior.
18.3 No processo de aplicação de penalidade~ é assegurado o direito ao c:ontràditório e à amplà defesa, garantida
nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanÇães previstas nos incisos 1, li e Ili do item 18.2 supra e IO (dez) dias
c:orridos para a sanção previstaho inciso IV do mesmo/item.
ISA O.valor da multa aplicada. deverá serrecnlh.ida a[] Tesouro M4nicipal na prazo de 5 (cinco) dirs a contar da
notifü:ação nu decisão do recursu'..·•Se•.•.•º•••valor.•dª 111vlta.não • . for.pªgu; ou deposiJ~~.?· s.erá auto~~tic~111ente
descontado do pagamento a que a ~untratada fizecjus .. Em caso de inexistênc:ia ou insufipiência de cf~qitp da
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente nu inscrito como OívidaAtiva doMunicípio e cobrado
mediante processo de execução fisc:al, com os enc:argos correspondentes.
IH.5 As. sanções previstas nos inc:isns Ili BIV do item18.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que., erntazão
do .c:ontrato objeto. desta licitação:
1- praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos dalJC:itação;
li - demonstrarem nao possuir idoneidade para c:ontratar. coma AdministraçaoPúblina. el]l yirtuqa.,.de atos ilícitos
praticados;
Ili - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por.meios dolosos, fraude fl~nal qqfe~plhirr1ent0 de quaisqüer
tributos.
18.B As sanções previstas nos incisos 1, IH e IV do itemlS.2 supra poderão ser aplicadas juntalll13lltecom a do.inciso li
da mesma item, facultada a defesa préviado interessado na respectivo pra e: essa, na prazo dB 5 {C:inc:a)dias úfets;
18.7 Alicitante adjudic:atáriaque serecusar, injustific:adamente, em firmar q Contrata d~utro da prazo de, fr{cinco)
dias úteis a contar da notificação que lhe será ençaminhada, estará sujeita ã multa de 5% (cinco porc:ento)do valar
total.adjudicado, sem prejuízo das.demaispenalidade~ cahfvªis, por caracterizardescumprimenta tptalgaabrigação
assumida.
18.8 As sanções pre\fistas··no ilem.18.7 ··supra não . seapHqam· àsdemais lióitantªs quª·~PB§~rde rj,ã[] venc~doras,
venham a ser convocadas para. celebrarem o Termo de .Contrato, de acardo. com este/edital, e nfl pràzo de 48h
comunicarem seu desinteresse.

2D. DA C:DNTRATAÇÃD
20.1. Aadjudic:atária terá a prazo de 5 (cinc:a) dias úteis, c:antadas a partir da c:anvoc:ação, para a assinatura da
contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado duran.~te
o seu
transcurso e, ainda assim, sB devidamente justific:ado e ac:eita.
l
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20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas neste edital, as
quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação.
20.3. 11uando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatárias consignadas neste edital, ou recusar-se a
assinar o contrato, poderá ser convidada outro licitante pelo(a) pregaeiro(a), desde que respeitada à ardem de
classificação. para. depois de comprovados os requisitas habilitatárias e feita a negociação, assinar a contrata.
20.4. Aforma de pagamento, prazo i::untratual; reajuste.recebimento e demais. cqndJções aplicáveis à contratação
estão definidas no AnexoVCMinuta do Contrato, parte deste edital.

21. DAS DISPDSICãES GERAIS
21.l. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a alltoridade competànte revogá-la por
razões de interesse público, anulá-la par ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante decisão
devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamações ou dirnitos à indenização ou reembolso.
21.2. Éfacultada ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior. em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar EI instrwçau do processo licitatório. vedada a inclusão posterior de
documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na documentação de hahiHta'ção.
21.3. Odesi::umprimento de prazos estabelecidos nest!=l. edital e/ou pelo( a) pregoeiro(a)\ou o não atendimento às
solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃD.
21.4.Joda a documentaçãoJará parte das autos e nãoseráidevblvidaao licitante, ainda que se trate de originais.
21.5; Na contagem dos prazos estabelecidas neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir~.se-ão os diàsde
vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniGiam e se vencem somente em dia de expediente na
Prefeitura MuniGipal de Farias Brito.
21.B. Os liGitarites são responsáveis pela fidelidade e legitimidade da~ infarmElçõàs e dtis dDn~II!entas.apresentados
em.qualquerfase da liGitação.
21.7. Udesatendimenta de exigências formais não essenGiais não impliGará no afastam~ptfa dtj licitante, qesde que
seja possível aaferição da sua qualificação e a exata Gompreensãn da sua proposta.
21.8. Toda a doGumentaçãn exigida deverá ser apresentada em.original ou por qualquer processo de reprografia
autenticada por cartório competente. Caso esta doGumentaçãa tenha sido emitida pela internet, só seráai::eita após
a confirmação de sua autentiGidade.
21.S.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico.fü:anduresponsável pelo ônus d.e~orrente
da perda denegáGiosdiante da inobs.ervânGiade quaisquHr mensagens emitidas pelo s.ist~.ma qu<de sua. desGapexão.
2UU. Todas e quaisquer comunicações com o(a) pregueiru(a) deverão se dar por escrito, com o devido protocolo
Gom sede na Comissão Permanente de LiGitação, via e-mail instituGional licitacaoOOfariasbrito~cê.g[Jv.br, ou no
próprio chat da plataforma do site https://bllcompras.com "sala virtual" onde estará aconteGendo o Gertame.
21.11. Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar quaisquer informações sobre o pregão já publicado
e/ou em andamento. sob qualquer hipótese ou pretexta usando telefonia fixa ou móvel, Gomo forma de garantir a
lisura do certame.
21.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da legislação pertinente.
21.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa.'./
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21.14. Aapresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação, aos impedimentos de participação ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar n.º 123/2006,
independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização penal, com fundamenta na art. 288 do
Código Penal Brasileiro.
21.15. Serão i:;onsiderados Gomo não apresentadas as dedarações, não assinada~ pelo representante legal das
empresas ou seu procurador, considerando-se, diante da ausência de assinatura, desclª.ssificada a proposta ou
inabilitada a empresª,confarme a fase em que a declaração deva ser apresentada.
21.16. Ofora designado para julgamento de quaisquer questões judii::iais resultantes deste editâl .~er,~ a da Comarca
de Farias Brito, Estada do Ceará.

22. DDS ANEXOS
22.1. Constituem anexos deste edital, .dele fazendo parte:
ANEXO 1-Termo de Referência (Orçamento Básica)
ANEXO li ~ Proposta de Preços
ANEXO Ili - Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Eíl]pregado Menor
ANEXO IV- Modelo.de Declaração de Cumprimento dosgeqlli.situs de habilitação
ANEXUV - Minuta do Contrato
Farias Brita/CE. ZTdejunha de 2022.

Tiago de Araújo Leite
Pregoeira Oficial

Tern1n·•de Referência
Pregão Eletrônico n.º 2U22.D6.27.1

GOVERNO MUNICIPAL

BRITO
TERMO DE REFERÊNCIA
1 .. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1 .. 1. Contratação de serviços a serem prestados na confecção, montagem e instalação de placas
para as fachadas das Unidades de Saúde do Município de Farias Brito/CE.
2 .. JUSTIFICATIVAS
2 .. 1 .. CONTRATAÇÃO
2 .. 1 .. 1 .. A presente contratação se faz necessária visando garantir a regular execução dos serviços
de identificação das Unídades de Saúde do Município, padronizadas de acordo com a identidade
visual da Administração Municipal.
2 .. 2. LOTE ÚNICO

2 ..2 .. 1 .. Tais serviços foram agrupados em LOTE ÚNICO, de forma que favoreça a logística, a
fiscalização e o gerenciamento do contrato. Em contraponto, seria desproporcional, a
administração gerenciar os serviços pretendidos, quando da demanda ser única em relação à
especificidade da finalidade buscada. Por fim, ressaltamos que a competitividade resta
amplamente preservada, pois o agrupamento dos itens leva em consideração as características
comuns aos objetos dos itens pertencentes que se unificam em um único conjunto. Essa didática
tem como finalidade facilitar o processamento do certame, além disso, com a maior quantidade
fornecida através da formação do lote1 a administração poderá contratar por preços menores uma
vez que a maior quantidade representa maior margem de lucro à contratada e preços mais
vantajosos para a contratante durante a prestação dos serviços.

3 .. DESCRIÇÃO DO VEÍCULO E ORÇAMENTO BÁSICO:
3 .. 1. A empresa a ser contratada, deverá executar os serviços conforme descrição na planilha
abaixo:
1

1

'~

j

1Item1

Especificação

j

Unid.1

Qtde.

1

1

u~::mo

1

Valor Total

LOTE 01 - CONFECÇÃO DE PLACAS
i
01 !Painel em ACM, com cobertura, 6,00 x 3,00 m
; 02 !Painel em ACM, com cobertura, 3,00 x 1,50 m
l
03 !Painel em ACM, com cobertura, 2,00 x 1,30 m

1

09
10

IForro PVC1 3,00 x 1,50 m

i
1

Und
Und
Und

1

4
9
2

1

Und •

9

1

1

1

1

1

7.370,0d
4.370,0d
3.150,00

29.480,00.
39.330,0C
6.300,0C

2.146,sg

l11
,1

12
13
14 !Forro PVC, 5,00

X 2,50 m
i Und
1
662 5
lLetreiro em caixa alta, 15,00 cm de altura por 3,00 cm d
d 1
15
140
3 15
1 rofundidade e intura automotiva
i Un 1
·
~1_6_.._!Le_t_re_ir_o_e_m_c_a_ix_a_a_lt_a-'----,_1_1_,_,0_0_cm_d_e_a_ltu_r_a___,pc_o_r_3-'--'-,-"-00'---'cc__m---=-d_:t§_u=--cn-=d_.J___4.::.-=-9--=-4__L__-=1'--=-8,'-=-5_:i__ ____::_c9·=-=-13~
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rofundidade e pintura automotiva
Total: 1

114.133,921

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, utilizandose como base legal a Instrução Normativa nº 73, de 05 de Agosto de 2020.
3 ..3 .. O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 114.133,92 (cento e quatorze mil
cento e trinta e três reais e noventa e dois centavos). 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 .. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
4 .. 1 .. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços no regime de execução indireta.
4.2 Os servjços serão prestados pela CONTRATADA, satisfejtas integralmente as necessidades
objeto deste Termo de Referência e do futuro contrato;
4 ..3 .. As placas serão instaladas nas Unidades de Saúde do Município de Farias Brito, conforme
segue abaixo:
UNIDADE DE SAÚDE

j

1Unidade Básica de Saúde José Pereira Gomes

de Saúde SEDE II Claudenor Francelina Ribeiro
Centro de Saúde Paulo Sarasate
CEO Centro de Especialidades Odontológicas
Posto de Saúde João Antero da Silva
, Posto de Saúde Rita Leandro da Silva
l Posto de Saúde Antônio Gonçalves Silveira
i Posto de Saúde Raimunda Leandro dos Santos
1 Posto de Saúde Melauiades Pereira da Silva
Posto de Saúde Celso Pereira
Posto de Saúde Terezinha Almeida de Menezes
1 Posto

Posto de Saúde José Gonçalves Primo
1Posto de Saúde Joaquim Fernandes de Oliveira
1 Posto

de Saúde Nerivaldo Francelina Ribeiro

1Posto de Saúde Vicente Fernandes de Oliveira

Posto de Saúde Quintino Fernandes de Oliveira
Posto de Saúde Pastora Holanda
Posto de Saúde Antônio Fernandes Lima
! Posto de Saúde Laooa Seca

LOCALIZAÇÃO
(DISTANCIA DA SEDE DO MUf>IICIPIO)
SEDE DO MUNIÓPIO
SEDE DO MUNIÓPIO
SEDE DO MUNIÓPIO
SEDE DO MUNIÓPIO
VILA BARREIRO DO JORGE (19 KM)
SÍTIO BARAÚNAS (17 KM)
VILA CARÁS (16 KM)
· SÍTIO QUEIMADAS (16 KM)
VILA UMARI (7 KM)
DISTRITO DE QUINCUNCÁ (12 KM)
VILA LAMAJÚ (5 KM)
SÍTIO SOUSA (5 J<i'Vl)
1 SÍTIO SÃO VICENTE (13 KM)
VILA LAMBEDOURO (5 KM)
VILA MONTE PIO (12 KM)
DISTRITO DE NOVA BETÂNIA (6 KM)
CARIUTABA (15 KM)
SÍTIO SÃO JOÃO (8 KM)
VILA LAGOA SECA (16 KM)

i

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

6 .. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
6 ..1 .. O futuro Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou
enquanto decorrer a execução dos serviços dentro da vigência do mesmo.

GOVERNO

MUNIC~

PAl

FARIAS BRITO
7 .. DO PAGAMENTO
7 .. 1 .. Os pagamentos serão efetuados pela Administração, obedecidas às 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 dfscriminadas na Minuta Contratual, parte integrante
do Edital, independente de sua transcrição.

Farias Brito/CE, 23 de junho de 2022.

Maria Marcleide do ascimento Laet Rafael
Secretária Mu 'cipal de Saúde

ANEXO li
PROPOSTA DE PREÇOS
Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor. especialmente os do
Decreto nº I0.024/20!8 e das Leis n~ I0.520/2002 e B:BBB/1983, bem . corno. às cláusulas e condições da
modalidade Pregão Eletrônica nº 2022.DB.27.1.
Declaramos ainda que. após a emissão dos documentos relativos à habilitação ·preliminar, não ocorreu
fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, caso
sejamos vencedor(es) da presentelii::itação.
Objeta: Contratação de serviços aserem prestados na confecção, montagem e instalação de placas
para as fachadas das Unidades de Saúde do Munh::fpio de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas
abaixo.
Item

Especificação

Unid.

Valar
Unitária

lltde.
.

LOTE D1 - CDNFECÇÃD.DEPLACAS
··.

.

·.

..

..
..

..

·.

...

.

.·

.··

....

.

.

Painel em ACM, com cobertura, B.00 x3,00 m
Painel em ACM. com cobertura. 3,00 x1.50 rn
Painel em ACM. com cobertura. 2.00 x1.30 m
Painel emACM. com cobertllra.1.70 x0.70 m
.. .
.
Painel em ACM. com cobertura.4;34.x2.50.m
Painel am ACM. com cobertura. 3.10 x2.50 m
.
D7 Painel em ACM. com cobertura. 5.00 x2.50 m
08 Forro PVC. 6.00 x3.00 m
os Forro PVC. 3.00 x1;50 ·m
orro PVC. 2;00 xl30 m
IO
li Forro PVC. 1.70 x 0.70 m
12 Forro PVC. 4.34 x2.50 m
13 Forro PVC. 3.10 x2.50 m
..
14 Forro PVC. 5.00 x2.50 m
Letreiro em caixa alta. 15.00 cm de altura por 3;00 cm de profundidade e pintura
15
auto motiva
Letreiro em caixa alta .. li.DO cm de altura por 3;00 cm de profunqidade e pintura
IH
auto motiva
OI
02
03
04
05
OB

Valor Total

.

·.

Und
Und
Und
Und
Und
Ulld
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

.

4

s

2
1
1
1
1
4

.

..
.....

..
..
· ..

.

...
.·

.

.. · ·•

.·
..
··.

..

140
..

Und

484
Total.

Proponente: .................................................................................................... .
Endereço: ...................................................................................................... .
CNPJ: ............................................ ..

..·

...

..

Valor Tatai da Proposta: R$ ............................ (...........................................................)

.

.·.· ..

.·.

.··

.. ::
..·

.

..

:.1::·.···:.:

s ..
2
1
1
1
1

..

..

·
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Data da Abertura: ......................................... ..
Horário de Abertura: .................................... ..
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Data: ..................................................... .

Assinatura do Proponente

GOVERNO .M.UNICiPAL

FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todn:s

ANEXO Ili
MDDEUJ DE DECLARAÇÃD

DECLARAÇÃO
(NOMINAf UUAllflCAO FIJRNEGEOUR), OEGLARA, para as devidmdins de direito, especialmente
para fins de prova em processo licitatório, Pregão Eletrônico n.i! 2022.DS.27.t junto ao Município de Farias
Brita/CE, que não possui em seu quadra de pessoal, empregadas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturna,
perigoso ou insalubre e menores de IS (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salva na condição de aprendiz a partir
de 14 (quatnrze) .mms. nos terrt:ms .dnincisuXXXlU, dri Art 7º da Cnnstituição faderaL
Pelo que, parseraexpresSão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Cidade/Estado, .. ;~ ......................;...... ;...,. ..... .

DECLARANTE

GOVERNO MUNlCt PAL

FARIAS BRITO
Uma Farias Brito

p!H'f'í

toàDs

ANEXDIV
MDDHD DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
(NOMINAE HHAUFICA UFORNECEDOR). DECLARA. para os devirlasfins de direita, especialmente
para fins de prova em processo licitatário, Pregão Eletrônico n.11 2022.06.27.1, junto ao Município de Farias
BritoíCE, que cumpreintegralmente os requisitos para sua habilitação, conforme prescreve o im:iso VIL do artigo 4º,
da Lei n.º 10.520de17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidadBs aplicávBis nos casos de descumprimento.
Pelo que, por ser a expre.ssão da verdade, firma a presente, sob as penas da LeL

DECLARANTE

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
Contrato de prestação de serviços firmado entre o Município de Farias Brito/CE,
através do(a) ............................................. e a empresa ............................................., para
ofim que nele se declara.
OMunicípia de Farias Brita, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, insc:rita no CNPJ/MF sob o
n.º 07.585.572/000l-OO, através do(a) ............................................., neste ato ·representado pelo(a)
.............................................. , o(a) Sr(a) .............................................., insc:rito(a) no CPF.n.º ........................:...................., residente
e domiciliado(a) nesta Cidade, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
........................................................................., estabele1:::ida····na ..........................................................................................., inscrita(o)
no CNPJ sob o n.º ......................................., neste ato representada por ...................................................., inscrito(a) do CPF
n.º ................................... ,apenas denominada(o) deCDNTRATADA(D), resolvem firmar o presente CONTRATO. tendo em
vista oresultado da LiGitação procedida namodalidaºg PregijCI Eletrônica nJ2D22.Q§.i7J.tudo de acnr9n com as
normas gerais da Lei n.º IO.ff2D/ZDU2 e da LeFn~º 8~6HB/83, e suas alterações posteriores, mediante cláµsulas e
condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - na FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônica n.º 2022.06.27.1, de acordo com as leis Fedeéais n.º
ID.520/2002 e ·. . 8.6B6/H3, devidamente homologado pelo(a) ....................................;; ......... ,•· ·. o{a) · Sr(a).
CLÁUSULA SEGUNDA - na OBJETO
2.1 -·U ·presente·· Instrumento. tem por objeto a ca~trata.çãa ªe serviças a sereniiiPf~S!~~a~ na cqnf~~ç~CI.
mantagem e instalaçãa de placas para asfachad~~ das Unida~es de Saúde da Município ªe Farias Brito/CE
conforme especificações constantes no Anexo 1 do Edital Convocatório, nos quais a Contratada, sagrou-se vencedora,
na forma discriminada no quadro abaixo:
CLAUSULA TERCEIRA- DAJDRMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - ACONTRATADA se obriga aexe.cutar os serviçosno regime de execução indireta.
CLÁUSULA OUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO EDO REEOUILÍBRID
ECONÔMICO-FINANCEIRO
4.1- Oobjeto 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 do período
de adimplemento da prestação dos serviços. objeto do presente Contrato, mediante apresentação dos docume~ntos..
hábeis de cobrança junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Farias Brito.
~ ~.
;

l\~

"&

4.3 - APrefeitura Munit::ipal se reserva no direito de t::ant::elar o presente Pregão, no todo ou em parte, de at::ordo
t::om as t::ondições estabelecidas na legislação pertinente, assim t::omo reduzir ou aumentar respeitados os limites de
25% sem que t::aiba ao Contratado odireito 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 ~,,-~anutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de consequências incalculáveis, retardadores ouimpéditivas da exeouçãodo ajµstado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos
termos do Art. 65. Inciso li, alínea "d" da Lei 8.666/83, devendo ser formalizado através de ato. administrativo.

CLÁUSULA OUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1 - Opresente Contrato terá vigênciaaté ª1/12/2Q22. ou enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da
vigência do mesmo.
CLÁUSULA SEXTA - aas RECURSOS DRÇAMENTÃRIQS
S.1- As despesas deste Contrato eorrerão por tohtáde recursos oriundos do(e) Tesouro MuRicipal. preyl~Jos.na(s)
seguinte(s).dotação(ões) orçamentárias:
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 ~ AContratante ohriga .. se a:
7.1.2 - Exigir do(a) Contratado(a) o fielcumprimentri do Termo de Referência, Edital eContrato, hem como zelo pa
prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos.
.
7.1.3 - Colocar. a disposição da( o) Contratada(o) todas as condições necessárias parà a perfgita execúção dps
serviços requisitados.
7.t4- Notificar. formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadãS nn cumprimeffia do
contrato.
7.1.5-Efetuar o pagamento naforrna convencionadàneste lnstrurnen.to~
7.1.S - .A1mmpanhar e fiscalízar a execüção du. Contrato, através de unrServidor ou Comissão :especialmellte
designada.
CLÁUSUlADITAVA-DAS·OBRlGAÇâES. DA· CONTRATADA
8.1- AContratada ohriga""se a:
8.1.2 - Manter durante toda execução do contrato, em t::ompatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.1.3 - 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 serviços
objeto do seguinte contrato. adotando medidas internas de segurança.
~

B.1.6 - Manter a CONTRATANTE informado sobre o andamento dos serviços, informando-o sempre que se registrarem
ocorrências extraordinárias.
B.1.7 - Responder por todos os ânus referente aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles
empregados, coma também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham incidir sobre
a presente contrata.

CLÁUSULA NONA - DAS PROIBIÇÕES
8.1 - É vedada a CONTRATADA a subcontratação das serviços, parcial ou total, sem a prévia e exp~~ssa anuência e
autorização da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO
8.1 - OInadimplementa das obrigações previstas no presente Contrato. ou a ocorrência de quaisq~er das situações
descritas na Art. 78. da Lei 8.BB6/B3. e suas alterações posteriores, será comunicada pela parte prejudicada à
outra, mediante. notificação por escrito; entregUe diretamente ou parvia postal; com aviso derecebirnento, a fim de
que seja providenciada a regularização no prazo de 05{cinco) dias úteis.
8.2 - Anão regularização poderá ensejar. a critério da parte prejudicada, a rescisão da Contrato, semprejuíznde
outras sanções, bem como no caso de não pagamento de 111ensalidade, a suspensão da.pré~tação d11s serviços
pela(o)CONTRATADA(O) até a sua normalização
8.3 • U(A) CONTRATADO(A); pela suainadimplência no culllpblllenta do contrata, enquanto durar ovínculo anntratyal,
estará sujeita às seguintes sanções:
8.3.l- advertencia:
8.3.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitação;
8.3.3 - impedimento de contratar com a Administração;
8.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administr8çãa Pública;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DAS SANÇÕES.ADMINISTRATIVAS
11.1 -A suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública, alémdas penalidades t:ivis,
penais e criminais, poderá ser também aplicada àqueles que:
a) - retardarem a execução do Pregão;
b)-manifestarem grave ofensa àautoridade condutora. da ~e.ssão e/ou equipe de apoio no uso de suas atribuições;
c) - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar r:ama Administração;
d) - apresentarem declaração ou qualquer documento falso. fraudado ou cameteremfraude fiscàl.;
e) - aliciar demais concorrentes ou formar conluio enfre interessadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 - Onão cumprimenta das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de
Contrato. ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/83, reconhecidos desde já os
Direitas da Administração. Gam relação às normas Gantratuais e as previstas em Lei au Regulamenta disposta~.
na /
presente Instrumenta.

~
~
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12.2 - OprBsBntB contrato é rBscindívBI ainda, indBpBndBntBmBntB dB qualquBr intBrpBlação judicial ou Extrajudicial,
nos casos dB:
12.2.1 - Omissão dB pagamBnto pBla CONTRATANTE:
12.2.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partBs;
12.2.3 - AcBrto Bm comum acordo por iniciativa de uma das partBs, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias
de antecedência, sem ônus para ambas as partBs;
12.2.4 - No caso de não cumprimBnto dB qualqu8r das clâuslllas dBstB contrato, a.p.arte 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 ALTERAÇÃQ CONTRATUAL
13.1 - Ouaisquer alterações que venham a ocurrerna execução dos sBrviços serão Bfetuadas mediante Termo
Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA OUART A- DA PUBLICAÇÃO
14~1 - ··Este Contrata·· deverá ser. publicado par àfixáçãoem local de costume até o 5°. (ql.linto) dia @til.dámês
subsequente ao de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - nas ANEXOS
15.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatârio. a proposta
apresentada pelaContratada, bemcomo eventuais correspondências trocadas entre as par~@s~
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - na FORD
18.1- OForo competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presellte Contrato f.o da Comélrca de farias
Brito/CE.
Declaram as partes que este Contrato corresponde. à manifestação final. completa e exclusiva de acordo entre elas
celebrado, assinando o mesmo em 02 (duas) vias dE! igual teor e forma, na presença das testBmunhás abaixo, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Farias .Brito/CE ............. ;.............................. ..
CONTRATANTE
CONTRATADO(A)
TESTEMUNHAS:
1) .............................................................................. CPF n.º ................................................. .

2) .............................................................................. CPF n.º ..................................................

