
A PREFEITURA MUNICIPAL DEJARIAS BRITEI, sita à Rua José Alves PimenteLnR .. 87, Centro, Farias Brito - Ceará. 
por intermédio do(s) Ordénador(es) de Despesas. ao final firmado(s), torna públii::o, para conhecimento dos 
internssados, que nu dia e hora abaixo indicados será realizada licitação na modalidad.e PREGÃEI na forma 
ELETRÔNICA. do tipo MENEIR PREÇEJ que será regido pelo Decreto l0.024 de 20 de setembro de 20!8, a Lei Federal 
n.º ID.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1883, o que determina 
a Lei complementar n°123/2006, 14712014 e suas alterações e demais exigências deste Edital. A presente licitação 
será no site https://bllcompras.cam. 

1.1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de üm Veículo, tipo ambulância, destinado ao atendirnento das 
necessidades ·da Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, conforme anexos, partes integrantes deste 
edital. 

2.1. O edital está disponível gratuitamente nos sítios: 
www.fariasbrito.ce~gov.br, www.tce.ce.gov.br/licitacoes.e https://bllcompras.colll. 
2.2. O certame Serárealizadond enderéço eletrônico: 
https:/ /bllcompras .. com. 

3.L INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 2U de setembro de 2022, às 17h. 
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30 de setembro de 2022, às Sh. 
3.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE~OS: 30 de setembro de 2D22, às 9h3Dmin. 
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado 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. 
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4.1. A Prefeitura Municipal de Farias Brito está localizada na Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centro - Farias 
Brito/CE. CEP. 63.185-000. telefone: (88) 3544-1568. 

5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constantes no quadro abaixo: 

Drgãa Unid. Drç. Projeta/ Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recusa 
04 OI 10.301.0030.1.055.0000 4.4.80.52.00 l50DI002 00/IBDIOOOOOO 

6.l. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema BLL (Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil) no site https://bllcl]rnpras.com. 
6.1.1. As regras para credenciamento estarão dispo11íveis no sítio eletrônico constante no subitem2.2. deste edital. 
6.1.2. llualquer dúvida em relação ao acesso no sist~ma operacional (bllçompras.cam) pgdBrá ser BsdarBcida 
através de uma Bmpresa associada ou pelo telefone {41) 3U87~46UO, ·· âu ainda. através da Bolsa de Uc:itações do 
Brasil, pBlo e-mail: cantatoOObllcampras.arg.br. 
6.2. Poderão participar desta lic:itação empresas sob a denominação dB sociedades empresárias (sociedades em 
nome c:oletivo. em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e dB soc:iedades simples, 
associações, fundações e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas nestB País, cadastrados ou nãn no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipalde Farias Brito, e que satisfaçam a todas as condições da 
legislação em vigor e deste edital. 
6.3. A licitante que participar desta lü~itação c:omsuas condições de habilitação vinculadas ao doc:umento Certific:ad.o 
de Registro Cadastral. obriga-se, após a emissão da CRC. a dec:larar sobas penálidéldesda lei, a superveniênc:ia de 
fato impeditivo de sua habilitação. 
6.4. Poderá participar desta licitação toda e qualquer pessoa jurídica idônea cuja natureza seja c:nmpatível c:om n 
objeto licitado. 
6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados coma microempresas, empresas dB pequeno porte e as c:ooperativas, 
que se enquadrem nos termos do art.34. dalei Feder~I n.º 11.48812007. c:omu critério de desempate, preferência de 
contratação, o previsto na Lei Complementar nº IZ3/2DU8, em seu Capítulo V ... Dff ACESSO AOS MERCADOS / DAS 
AQUJSIÇÕESPÚBLICAS. 
6.6. Tratando~8:e de mic:rnempresas e empresas de peq~eno parte dev~rão d~clarar 110 Sistema BLL (Bolsa de 
Licitações e{êiJties rlu Brasil) no site https://bllcompras.com, o exercício da <prefar~nciaprevista na . Lei 
Complementar nº 123/2006. 
6.7. A participação implic:a a aceitação integral dos termos deste edital. 
6.7.1. É vedada a participação de pessoa física e jurídic:a nos seguintes c:asos: 
6.7.2. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição; 
6.7.3. IJ.ue tenham em c:amum um ou mais sóc:ios c:otistas e/ ou prepostos c:om procuração; 
6.7.4. Que estejam em estado de insolvência c:ivil, sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, dissolução, fusão, c:isão. incorporação e liquidação; 
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6.7.5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração; 
6.7.6. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração; 
6.7.7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta 
condição; 
6.7.8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico sejam 
funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta; 
6.7.8. Estrangeiras não autorizadas a com~m::ializar no país; 
6.7.ID. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta lii::itação. 

7.1. Os licitantes deverão encaminhar/ anexar, exclusivamente por meio do Sistema da Bolsa de Licitações do Brasil, 
no sítio eletrônico https:/ /bllcampras.com, os documentos de habilitação exigidos neste Edital. Com relação à 
proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada na plataforma. com a descrição do objeto ofertado e seus 
respectivos preços. até a data e o horário estahelecJdos para abertura da sessão pública, não sendo necessário o 
envio da proposta inicial como arquivo digitalizado emanexo. 
711. Ao inserir a proposta no sistema. o licitante deverá preencher a ''Descrição Detalhada do DbjetcvUfertada", 
devendo constar os dados necessários ao exame de adeqüabilidad~ da proposta com o objeto licitado. 
7.2. D envio da proposta, acompanhada dos documentos de nabilitação exigid[)s neste Edital. ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha, obtidas junto à Bolsa de licitações do Brasil .(htfps://bllcompras.cam). 
7.3. Os licitantes enquadrados coma ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja 
alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, no~ termos do Art 43, § fº. da Lei 0mf1plementar n.º 
123/2006. 
7.4. No campo "Informações adii::ionais", deverá constar necessariamente o seguinte: 
a) Indicação do lote e especificação do objeto licitado com todos sBus itens, de acordo cum o disposto no ANEXO 1-
TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, devendo. ser indicada a marca· e/ ou fabricante do produto. No caso do licitantB 
seja o próprio fabrii::ante do(s) produto(s)/bem(ns}, o mesmo devera indicar a marca usando o termo ''MARCA 
P.RáPRIA". afim de que não sejaidBntificado; 
b) Preço global do lote cotado em algarismos; 
c) Prazode validade da proposta. que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
7.5. O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que faz jus ao 
tratamento diferBnciado da lBi Complementar nº 123, de 2008, ou cooperativa de que trata o artigo 34 da lei n.º 
11.488. de 2007, no ato du eneaminhamento da proposta e da doi::umentação de habilitação, por intermédio de 
funcionalidade disponível no sistema eletrônico no site https:/ /bllcampras.com. 
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios. diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante. 
7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação, por eles apresentados, 
até a abertura da sessão pública. 



7.8. Não será estabelecida nessa etapa do certame. ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento das propostas. 
7.S. Será vedada a identificação do licitante. 
7.ID. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
7.11. Nos valores propostos estarão inclusos todas os custas operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários. comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no forner:irnento dos bens/prestação 
de serviços. 
7.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial. quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
7.13. A não apresentação dos ducumentos de habilitação exigidos neste. e.ditaL exclusivamente por meio da Sistema 
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil),no sítio eletrônico https://bllcampras.cam .. até a data e horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. ariarretarár1ª inabilitaçãa/desclassifü:ação do proponente, sendo 
convocado o licitante suhsequente, e assim sucessivamente, observada a ardem de classfficaç.ão. 

8.1. Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das mesmas. 
Caso ocorra alguma d8sclassificação, deverá ser fündamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
temporeal portodos os participantes. 
8.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas dàcimais .em seus valores globais e 
unitárias, inclusive em propostas de adequação, quando for o caso. 
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo{a) pregoeirn(a) e somente estas 
participarão da etapa de lances. 
8.4. Na elaboração da proposta. o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo discriminado no Anexo 1 .. TERMD 
DE REFERÊNCIA presente nos autos do processa em epígrafe; entretanto, na fase de lances, a lance final deverá 
atingir preço igual ou inferior ao limite máximnconstante no Ter~n deReferência, caso a lote cotado seja composto 
de itens, a preço unitário da item deverá ser igual ou inferior àquele limite .. Gªsa nãaseja realizada a fase de lances, 
a licitante que cotou na proposta escritaa menor.preço deverá reduZHn aum valar igual ou inferior ao limite 
máximo da referido no Termo de Referência. 
8.5.•Serãa desdassificadas as propostas que: 
8.5.1 .. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexas; que forelll omissas, vagas ou 
que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar a julgamento; que se oponham a 
qualquer dispositivo legal vigente, marmente na que tange aos aspectos tributários; ou que contenha preços 
excessivas ou manifestamente inexequíveis. preços unitários simbólicos. preços irrisórios ou com valor zero e ainda, 
preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; ou que contenha identificação do licitante. 
8.5.2 .. 11ue após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total 
dos itens superiores aos preços no Anexo 1 (Termo de Referência). 



8.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

8.1. O(A) pregoeiro(a) dará início à etapa competitiva na horária prevista na subitem 3.3, quando, então. as licitantes 
poderão encaminhar lances que deverão ser apresentadas exclusivamente par meia da sistema eletrônica. 
8.2. Para efeito de lances, s~ráconsiderado o valor global do lote. 
8.2.1. Na fase de lam:es, a lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite maxilt}·O constante no Termo de 
Referência; e, caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitário do item deverá ser também igual ou 
inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances. o licitante que cotou na proposta a menor preço 
deverá reduzi-lo a um valar igual ou inferior ao limite máximo da referida Termode Referência. 
8.2.2. Os licitantes poderão ofertar lam:es sucessiyas, desde que inferiores ao seu última lance registrada na 
sistema, ainda que este seja maior que amenar tancejáafertada par outra lic.itante. 
8.2.3. Em casa de dois ou mais lances< de igual vàlnr,. prevalece aquele qüe for recebida e registrada em primeiro 
lugar. 
8.3. Durante a sessão p.ública de disputa, as licitantes serão informados, em tempo real. do valar do menarlance 
registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao{a)pregoe.iro(a) nem aos demais participantes. 
8.4. No caso de desconexão entre o(a) pregoeiro(a) e a sistema na decorrer da etapa competitiva, o sistema poderá 
permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o(a}pregoeiro(a); quando passível, semprejuízas das atas 
realizados. 
8.4.f. 11uanda a desconexão da sistema eletrônica para nPregaeira persistir par um tempo superior a lU (dez) 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada sarnente decorridas Z4 (vinte. e quatra)haras após a 
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para a divulgação. 
8.4.2. Caberá ao licitante a responsabilidade por qualquer. ônus decorrente da perda de negócio diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ouda desconexão da parte do próprio lfüitante. 
8.5. Ornado de disputa adatadoparaeste certame s~ráo"Aberto e Fechado", nos termos driArt. 3.IHnciso lldcArt 
33, do Decreto Federal n;º lR024/2Ul8, observado os seguintes termas: 
8.5J. A etapa inicial de envfü de lances desta sessão pública terá durnÇãi1de. IS(quinze) minutos. 
8.5.2. Encerrado a prazo previstano item acj111a.o sistema encaminharé ci avisôdefechamento iminente dos lances 
e, transcorrido o período de até m .. (dez) minutas. aleatoriamente determinada, a recepção de· lances será 
automaticamente .encerrada. 
8.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, ctmfarme item acirr1a (até IU folnutosh o sistema .abrirá a 
oportunidade para que o autor da oferta de valor maís baixo e os autores das ofertas cumvalores até !0% (dez por 
cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
8.5.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 8.5.3, os autores dos melhores 
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e 
fechada em até 5 (cinco) minutos. que será sigilosa até o encerramento deste prazo. 
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8.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente 
de vantajosidade. 
8.5.8. Na aus8m:ia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.5.3 e 8.5.4, haverá o reinício da etapa 
fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ardem de classificação, possam ofertar um lancEl 
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. observada, após esta 
etapa, o disposta no item editalício 8.5.5. 
8.5.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para 
habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela Equipe de Apoia, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa 
fechada, nos termos estipulados no item 8.5.8. 
8.8. Após a etapa de envio de lances, a sistema identificará, em coluna própria; as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes. procedendo à comparação com as valores da primeira colocada, se esta for empresa 
de maior porte, assim como das demais çlassificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementar n.º 123/2006, regulamentadapelnDeçreta n.º 8538/2015. 
8.7. Nessas condições. as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem com 
preço de atê 5% (cinco porcento) acima da melhor ptaposfa<au melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada, na caso desta não estar enquadrada coma ME auEPP. 
8.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direita de encaminhar uma última oferta para 
desempate. obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 5 (cinco} minutos 
controlados pela sistema, contadas após a comunicação automática para tanto. 
8.8. Caso a microempresa ou empresa de pequeno parte melhor classificada desista ou não ~e manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se emmntrem. naquele illtervalo de 5% {cinco 
por cento), na ordem de classificação, para a exercício da mesmo direito, no praznestabelecidinoitem anterior. 
8.IO. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequena porte que se 
encontrem nas intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizada· sorteia entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
H.11. A ordem de apresentação das propostas pelos lü:itantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver<empate entre propostas iguais (não seguidas ds lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto efechad.o. 
8J2. D sistema informará a proposta de menor preçaac1 encerrar a fase de disputa. 

IO.I. Encerrada a etapa de envio dé lances da sessàupúblicà, o(a) Pregneiro(a) deverª enca.rninhàr, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentada a melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas na Edital. 
ID.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 
I0.3. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no 



edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § Sº do art. 26 do Decreto n.º 
ID.024/2DIS e verificará a habilitação do licitante. conforme disposições do edital. 
ID.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, através de e-mail 
(licitacaaOOfariasbrita.ce.gav.br) a proposta de preços e, se necessário, documentação complementar, devendo a 
proposta estar adequada ao último lance ofertado após a negociação referida no item ID.I deste edital. 
ID.4.1. O não cumprimento da entrega .da proposta final, dentro do praznacirnaestabelecido (duas horas), acarretará 
desclassificação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sui::essivamerite,. observada a ordem de 
classificação. 
ID.4.2. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente.por meio do Sistema 
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil), po sítio eletrônico https://bllcempras.cam. até\~ data e horário 
estabelecidos para abertura da s.essãu pública, acarretará na inabilitação/ desdlassificação do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente, e assim suce$$iValJlªnte, observada a ordem de classificação. 

IU. Aproposta final deveráser apresentada em viáúnica ariginaL com os preços ajustados ao mennr.lance, nos 
termos do Anexo li ""' Proposta de preços deste edital, com todas as folhas rubric[Jdas, devendo a última folha vir 
assinada pelo representante legal do licitante citado n.a dacument[lção de habilitação, em linguagem clara e c.oncisa, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificações técnicas, quantitativos, devendo ser indicada a rrrarca 
e/ou fabricante do produto e demais informações relativas ao bem ofertado. 
llJL A apresentação da proposta em desacordo com a prevista no item acima, acarret.E1rá na des~lassificação da 
mesma. 
11.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta} dias; contados a partir da datada sua emissão. 
11.3. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/late inferior ao determinaduna .edital. 
11.4. Na catação dopreço unitário, não será admitido a fracionamento do centavo. 
11.5. Nas preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributas e demai~ ônus afín.en~es à 
entrega do abjeto. 
IL6 .. Na casa da licitante.sercooperativa.queexe~utará (entregar~) ª•ohj~tQ 9El.1.icitaçãp.através deiem~regados,a 
mesma gozará dos privilégiosfiscais·e previden~iários.pertinentes aor;egirne das cooperativas, devendo·aproposta 
apresentar exequibilidade no aspec.to. tributário es uJ~Jtar-se ao mesnm regime de qualquer outro agánt~ ecC1nqmico. 
11. 7. Após a ··ápresentaçã o. da. pro pasta nã a caberá. deslstência. 

12.1. as DDCUMENTDS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEBUINTEFORMA: 
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF: 
b) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, se houver; 
c) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
d) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
e) Prova de regularidade fiscal para com as Tributos e Contribuições federais; 



f) Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União; 
g) Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (INSS) - CND; 
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no Gaso de saGiedades por ações, acompanhada de 
documentos de eleição de seus administradores; 
k) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta GomerGial da sede do 
Licitante; 
1) Inscrição do ato Gonstitutivo, no caso de soGiedades civis, aGompanhadas de prova de diretoria em exerGíi::io; 
m) Dei::reto de autorização, em se tratando de empresa ou soi::iedade estrangeira em funGionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funuionamento expedido p~lo órgão i::ompetente, quando a atividade a~sim o exigir; 
n) Certidão Negativa de Falênciaau Coni::nrdafa. expedidp pelo distribuidor da sede da pessoa jurrdfoa: 
o) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em Garacterísticas, quantidades e 
prazos com. o objeto da licitação, s.endo esta feita. mediante a apresentação de atestado(s) fornei::idn{s) por 
pessoa(s)jurídica(s} de direito públiGo ou privado: 
o.O No Gaso de atestado emitido por pessoa jurídii::a de direito privado, este deverá ser apresentado coni firma 
devidamente reconhecida em cartório competente ou aamnpanhada de doi::umento de identidade do signatárfü para 
confrontação da assinatura; 
p.) Dei::laração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de l8 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigosa ou insalubre e menqres d~ IS (dezesseis) anas emquàlquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inGisuXXXlll. da Art. 7º da Constituição 
Federal; 
q) Declaração emitida pela licitante danda i::iêni::ia de que r:umpre plenamente os requisitas de habilitação. 

12.2. Os Doi::umentos que não tiverem prazo de validade declarado no própria dai::umento, da mesma forma que não 
i::onste previsão em legislação espe.cffii::a, deverãnter sido emitidos há, no máximo, 80 (noventa) dias .. i::ontados até.a 
data da realização da licitação ou, se emitidos por pram.Jndeterrninada. conforme legislação do órgãoexpedidOr. 
12.2.1. Fii::am exi::luídos da validade de sn (noventa) dias os atestados téGnii::ns e comprovações de insGriçães. 
12.3. Os dor:umentos que nãopassllíreni campo. própria para anexação no sis.temEtdever~o ser.inseridos no Gampo 
"DUTROS·DOCUMENTDSJt; 

13.1. Havendo restrição quanta à regularidade fiscal e trabalhista da mii::roempresa, da empresa de pequeno porte ou 
da cooperativa que se enquadre nas termas do art. 34, da Lei Federal n.º 11.488/2007, será assegurada a prazo de 5 
(cini::o) dias úteis, i::ontados da i::onvaGação do(a) pregoeiro(a), para a regularização da(s) doGumento(s), podendo tal 
prazo ser prorrogado por igual período, Gonforme dispõe a Lei Complementar n.º 12312006. 



13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final da prazo estabelecido, implicará na 
decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) pregoeiro(a) convõcar os licitantes 
remanescentes, por ordem de classificação. 

14.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, qbservado o estabelecido nas 
i::ondições definidas neste edital e o disposto no Termo dB RBforêm:ia que nortBia a contrgtação, 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.l. A disputa será realizadapor lote, sendo ospreços registrados em ata. 
14.1.2. A proposta final para o lotª não poderá conter item com valor superior ao estimado pela Administração, sob 
pena de desclassificação, independentemente dovalurtotal do lote, devendo o. licitante, readequar .. ovalar do lote aos 
valores constantes no mapa de preços. 
l4.t3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igüal ou iºferior ao liniite máxirno constante daquele 
Termo. de Referência; Caso não seja realizada a fasá dá lances; u licitante que tofoü na proposta escrita on1enor 
preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximago referido Termo deReferência. 
14.f.4. Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará a prapastàsubsequente, verificando sua campatibilidf:lde e a habilitação 
da participante.na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a 
este edital. 
14.1.5. o .. licitante remaneseente que esteja .enquadrado no percentual estabelecidq <no art.· 44, § 2º. da lei 
Complementar n.º 123/2008, no dia e horá designadas pelu(a)pregueiro(a),. será canvucàda na ordem de 
classificação, no. 11chat de mensagem", para ofertar navolance infeí'iarao rnelhar landé registr~do, para, no prazo 
de 05 {cineo) minutas. utilizar-se do direito de preferência. 

15J As propostas serão desclassificadas quando apresentadas em condições ilegais, com omissões, oucanHita~ com 
as exigências deste edital. 
15JL Gom preços superiores dos ITENS/LOTES aus·çdnstantes no Termo de Referência na prm:essirern epígrafe, 
após a fase de lapces. ou comprovadamente inexequíveis. 
15.2. A desclasstficaçãusérá sémppeJundamànfadae·registrada.no· siStema. 

16.1. Os pedidas de esclarecimentos referentes ao processa licitatório deverão ser enviadas ao(a) pregaeiro(a), até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, exclusivamente por meia eletrônico, na 
endereça licitacaoOOfariasbrita.ce.gav.br, informando a número deste pregão na sistema do bllcampras.com e a 
órgão interessada. 



16.2. Nos. pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e 
nome da representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 
16.3; Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a), por escrito. por meio de e-mail àqueles que enviaram 
solicitações, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
16.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, quªlquer pessoa poderá impugnar o 
presente edital, mediante petição por escrito, por meio eletrônico, através da plataforma no site 
https://bllcampras.com. ou pelo e-mail licitacaarn!fariasbrita.ce.gav.br. 
16.5. Acolhida a petição contra o ata convocatório, a decisão será comunicada aos interessados. 
16.B. As respostas aos pedidos de impugnações e esi::larecimentos aderem a esse Edital tal como se dele fizessem 
parte, vinculando a Administração e os licitantes. 
16.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmBnte estabelecida. exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formul~ção das propostas. 
16.B. Não serão conhecidas as impugnações apresentadasfoF'á da prazo legal e/!lü subscritas.por representante não 
habilitado legalmente, exceto se tratar de matéria de ordem públiça. 
16.B. A impugnaçãonão possui efeito suspensivo e caberá ao(à}Pregneira(a) dec;idir sabre a íll.esma na prazo de 2 
(dois)dias úteis, contado da data derecebimenta destá 
IS.ln. Acolhida a impugnação contra o edital. será designada nova data para a realização do certame, exceto se a 
alteração .não .afetar a formulação das propostas. 

17.1. Declarada a vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a.intençãàde interparrecursu, 
em campa próprhldu sistema, quando lhe será concedida a prazo de 3 (três) dias para apresentáçãa das razões por 
escrita, par meia eletrônica, através da plataforma na site https://bllcampras.cam, ou pelo e-mail 
licitacaarn!fariasbrita.ce.gav.br. Os demais licitantes ficam desde lago convidados a apresentar cantrarrazães 
dentro de igual prazo. que cuílleçará a cantar a partir da término da prazo da recorrente; sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
17.2. Não serão conhecidas as recursas intempestivas e/ou. subscritas par representante não habilitadtrlegalmente 
ou não identificada na pra cessa licitatória para responder pela prapanElnte. 
17.3.. A ausência de manifestação imediata e mativada<do licitante quanta à intenção. de recorrer, .nos termos do 
disposto no item l7.l deste edital, importará na decadência desse direita ea(a) Pregaeiro{a} estará autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. . 
17.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva. e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, na endereça 
eletrônico constante na subitem 2.2. deste edital. 
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18.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a 
adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da 
adjudicação do objeto ao vem:edor. 
18.3. No caso de interposição de recurso. sendo a adjudicação da competência do titular da ariQBl!LPesta lii::itação, 
dei::idido o recurso, este homologaráujulgamento du(a) pregoeiro(a) e adjudicará o.objeto ao vencedor. 
18.4. O titular da origemdesta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revagar o presente processo por 
razões de interesse publico dei::orrente de fato superveniente devidamente comprovado e nw.diante fundamentação 
esi::rita. 
18.5. O sistema gerará ata circunstanciada. na qual estarão registrados todos os atos do proi::edimento e as 
ocorrêni::ias relevantes. 

18.t O Hcitante que ensejar o retardamento daexecu.çãa do certame, nãufl'lª . .ntiver apr~postcr. falhar uu frau~.ar na 
execução doContrato. comportar-se ·de· modo inidâneu, fizer declaração falsa ou cometer frapde fiscal.garantido o 
~imito prévia da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar coma.Mministração, pelo pra;rn 
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja prampv.rdaa 
reabilitação perante a própria autoridade que aplico4 a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edita.lê no 
termo de contrafo·e das demais cominaçties legais. 
18.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial dlJ.Grinfrato, 
erra de execução, execução imperfeita. mora de execução, inadimplemento.riontrâfúal ou não veracidade das 
informações prestadas, garantida à prévia defesa: 
L- advertência. sanção de que trata a inciso 1 do art 87, da Lei n.º 8.BBH/83;p~derá ser apliça~~. nos seguintes 
casos: 
a)descumprimento das obrigações e responsabilidades assumid~s na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenyolvimento dos serviços qa Contratante, desde 
que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas 
Municipais, por meio de Doi::umenti:J de Arrecadação Municipal - DAM. a ser preenchido de acordo com instruções 
fornecidas pela Contratante); 
a) de 1% (um por cento) sobre o valor c:untratual total do exercício. por dia de atrasàna prestação dos serviços ou 
indisponibilidade do mesmo,Jimitadaa IU%do mesmovalur; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício. por infração a qualquer cláusula ou condição 
do i::ontrato, não espei::ificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
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 contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelas prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no im::iso. anterior. 
18.3 No processa de aplii::aÇão de penalidades é assegurada a direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida 
nos prazos de 5 {cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos 1, li e Ili do item rs~2 supra e IO (dez) dias 
corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item. 
18.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 {cinco) pias a contar da 
notificação ou .decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado. será automaticamente 
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada. o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa dn Município e cobrado 
mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
18.5 As sanções previstas nos incisos Ili e IV do item 18.Zsupra. poderão ser aplicadas às empresas que, emrazão 
do contrato objeto desta licitação: 
1 - praticarem atos ilícitos. visando frustrar os objetivos da licitação; 
U - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública. em virtude de atos ilícitos 
praticados; 
Ili -sofreremtondenação definitiva por praticarem, porrneias dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos. 
18.BAs sanções previstas nos incisos 1, HFe IVdn itellllS.2 supra.poderão seFaplii::adas Jüntalllente pom a do inciso li 
do mesmo item. facultada a defesa prévia do interessado norespectivoprrmesso,na praz0dà5(pinco) dias úteis. 
18.7 A licitante adjudii::atária que se recusar. injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) 
dia.s úteis a contar da notificaçao que .. lhe será encaminhada. estará sujeita à multa de 5%{i::im::n por cento)dnvalor 
totaladjudicado. sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total .da obrigação 
assumida. 
18.B As sanções previstas no iteml8.Tsupra não se aplicam às demais lh::itantes que, apesar de não venc8doras; 
venham a ser convocadas para telebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazu de 4Bh 
comuniearemseu desinteresse. 

20.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis. contados a partir da convocação, para a assinatura do 
contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu 
transcurso e. ainda assim. se devidamente justificado e aceito. 
20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas neste edital. as 
quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação. 
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20.3. Ouando a adjudii::atária não i::omprovar as i::ondições habilitatórias i::onsignadas neste edital, ou rei::usar-se a 
assinar o i::ontrato. poderá ser i::onvidado outro lii::itante pelo(a) pregoeiro(a). desde que respeitada à ordem de 
i::lassifü:açãa. para. depois de i::ompravadas as requisitas habilitatórias e feita a negai::iação. assinar a contrato. 
20.4. A forma de pagamento. prazo Gantratual, reajuste, recebimento e demais condições aplii::áveis à Gontratação 
estão definidas na Anexo V - Minuta da Contrata. parte deste edital. 

21.l. Esta licitação nªo importa neGessariamente em Gantrataçãa, podenda a autoridade Ga111petente revogá-la par 
razões de interesse públii::a, anulá-la por ilegalidade de ofício ou par provocação de terceiras! mediante decisão 
devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamações ou direitas à indenizaçãaau reembolsa. 
21.2. É faGultadaaa(a) pregoefra(a) oüà autaridafürsuperiar. em qualquer fase da licitação. a promoção de dilig8ncia 
destinada a esdareGer ou a complementar a instrução da praGessa licitatório, vedada a inclusão posterior de 
documentos que deveriam Gonstar originariamente na prapostae na danumentaçãa de habilitação. 
21.3. O desGumprimenta de prazos estabelecidos neste edital. e/ou pela(a} pregoeira(a) ou u não atendimento às 
saliGitações .ensejaráUESCLASSIHCAÇÃUaU.·INABIUTAÇÃD. 
2tA. Toda adacumentaçãa fará parte dos autos e não será devolvidacm licitante. ainda que se trate de originais. 
21.5. Na Contagem das prazos estabeleGidos neste editaf exçluir?se-ão as dias de iníGia e incluir-se-ão ns Ri~s de 
vencimento. Os .. prazos .estabelei::idas neste edital se inir:lam e se vencem somente em dia.de expedi~nte· na 
Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
21.S. Os licitantes .sãp responsáveis pela fidelidade e. legitfrnidade das informações e dos dqquf11entos apreáentados 
err1 qualquer fase daTiGitáção. 
21.7 . .D desatendimenta de exig8r1cias formais não essenciaTs não implicar~ nu afastamento dó licitante. desde que 
seja possível a aferição da sua qualifü:açãa e a exataGompreensão da sLIBpropasta. 
21.8 .. T ada a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou par qualquer processa. de reprografia 
autenticada par cartório competente. Gasa esta documentação tenha sido emitida pela intefnet.só será ai::eita após 
acanfirmaçãa de sua autenticidade. 
21.8; Caberá ao licitante acompanhar asnperações na sistema eletrônica. ficando responsável pela ânus .dermrrente 
da perda de negócios diante da inobservâm::iade quaisquer mensagens emitidas•pelo.sistema ou de sua desconexão; 
2UO. J adas e quaisquer Gomunii::ações Gam a(a)· pregoeira(a) deverão se dar par esGrito, Gom o devida prataGolo 
com sede na Comissão Permanente de Licitação. via .e,.mail· instituGional licitacao@fariasbrito;ce.gov.br: ou no 
próprio chat daplataforma da site https://bllcompras~com ''sala virtual'' onde estaráâfa1nteé:eridaa Gertame. 
21.ll. Fica terminantemente proibido ao(a)pregoeira(a} prestar quaisquer informações. sopre o pregão já publiGado 
e/ou em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexta usando telefonia fixa ou móvel, coma forma de garantir a 
lisura do certame. 
21.12. Os casas omissas serão resolvidas pela(a) pregaeira(a), nas termas da legislação pertinente. 
21.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa. 
21.14. A apresentação. por parte dos licitantes. de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao Gumprimenta dos requisitas de 
habilitação. aas impedimentos de participação au aa enquadramento cama microempresa au empresa de pequena fl/ 



porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. e art. 37 da Lei Complementar n.º 12312006. 
independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização penal. com fundamento no art. 288 do 
Código Penal Brasileiro. 
21.15. Serão considerados como não apresentadas as declarações. não assinadas pelo representante legal das 
empresas ou seu procurador. considerando-se. diante da ausência de assinatura. desclassificada a proposta ou 
inabilitada a empresa. confor111~ a fase em que a declaração deva ser apresentada. 
21.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste ~ditai será o da Comarca 
de Farias Brito. Estado do Ceará. 

22.1. Constituem anexos deste edital. dele fazendo parte: 
ANEXO 1- Termo de Referência(Orçamenta Básico) 
ANEXO li - Proposta de Preços 
ANEXO Ili - Modelo de OeclaraçãuRelativa ao Trabalho de Empregada Menor 
ANEXO IV~ Modelo deDBclaração de Gnmprimentodos Requisitos de habilitação 
ANEXO V - Minuta da Contrato 

Farias Brito/CE. 16 de setembro de 2022. 

Maria Marcleide âri. ascimento LaefRafael 
SecretáriaMn · ipaFde Saúde 



ANEXO 1 

Termo dê Referêl1cla 

Pregão Eletrônico n.º 2u22.as~1s.1 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

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

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

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

Item Especificação Unid. Qtde. 
Valor Valor Total Unitário 

LOTE 01 - AMBULÂNCIA 
VEICULO O (ZERO) KM - Modelo do ano da contratação ou do 
ano posterior, adaptado para ambulância de simples remoção 
tipo A, com os seguintes materiais e equipamentos 
estabelecidos pela Portaria n.0 2048/2002: sinalizador óptico 

1 
acústico; sem equipamento de rádio comunicação em contato 

Und 1 129.000,00 129.000,00 
~ permanente com a central reguladora; maca com rodas; 

suporte para soro e oxigênio e oxigênio medicinal. Adesivado 
com cruzes e a palavra AMBULÂNCIA no capô, laterais e 
traseira. Com ar condicionado na cabine e no compartimento do 
paciente. Direcão hidráulica. 

3.2. Conforme ex1genc1a 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 nº 73, de 05 de Agosto de 2020. 
3.3. O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove 
mil reais). Foi utilizado como metodologia para obtenção do preço estimado para a futura 
contratação o menor dos valores obtidos nas pesquisas de preços, conforme Art. 6° da supracitada 
instrução. 

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



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

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

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

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

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

FARIAS BRITO/CE, 14 de setembro de 2022. 

Maria Marcleide do Nas ·i nto Laet Rafael 
Secretária Municipàf·, 



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

Decreto nº I0.024/20!8 e das Leis nº ID.520/2002 e 8.666/1883, bem cama às cláusulas e condições da 
modalidade Pregão Eletrônica n~ 2022.09.18.1. 

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

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificadas no Anexa 1. 

caso sejamos vencedor(es) da presenteLicitação. 
Dbjeta: Aquisição de um veJr:ulu, tipa ambulância, destinada aa atendimento das necessidades da Funda 

Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, 1::onfarme especificações aprese.ntadas abaixa. 

Item Especificação 

LOTEU1 - AMBULÂNCIA 
VEÍCULO D (ZERO) KM - Modelo do ano da contratação ou do ano posterior; 
adaptado para ambulância de simples remoção tipo A. com os seguintes 
materiais e >equipamentos estabeJecidos pela Portaria nP 2048/2002: 
sinalizador óptico acústica: sem equipamento de rádio cún:iunfo?ção em 
contato permanente com a central reguladora: maca émn rodas; suporte 
para so.ro e oxigênio e oxigênio medicinal. Adesivado com cruzes e a 
palavr!l AMBULÂNCIA micapél, ·laterais e tr!lseira'. Com ar condic:ionado na 
C:abine e no compartimenta da pa!!iente.Uireçãahidráulica. 

Unid. 

Lind 

Valor T atal da Pr.oposta: R$ ............................ (. ................ ; ....... ; ......... ; ..................... J 

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

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

Assinatura da Proponente 

lltde. Marca Valar 
Unitária Valar Total 
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(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA. para os devidos fins de direito. especialrnBntB 
para fins dB prova Bill processo licitatório, Pregão Eletrônica n.º 2022.DB.16.1. junto aa Município dB Farias 
Brita/CE, que nãa incide na proibição contida na inciso XXW'1 do Art. 7º da Constituição Federal. 

Pelo que, por ser a exprBssão da vBrdadB, firma a presBntB, sob as pénas da LBi. 

CidadB/Estado ............................................ . 

DECLARANTE 
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(NDMINA E QUALIFICA D FORNECEDOR). DECLARA. para os devidos fins de direito. especialmente 
para fins de prova em pror;esso lir;itatório, Pregão Eletrônica n.º 2022.09.18.1, junto ao Município de Farias 
Brito/CE. que cumpre integralmente os requisitos para sua habilitação, r;onforme presr;reve o inciso VII, do artigo 4º, 
da Lei n.º I0.520 de 17 de Julho de2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento. 

Pelo que, por ser a expressão da vBrdade, firma a presente, sob as penaSda Lei. 

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

DECLARANTE 



Contrata que entre si c:elebram. de um lado a Munic:fpia de Farias 
Brita/CE. através da(a) .................................... e da outra 

O Município de Farias Brito. Estada da Ceará. pessoa jurídic:a de direita públic:a interna. insc:rit9 na CNPJ/MF sob o n.º 
07.585.572/DODl-OB;através do(a) .................................... neste ata representado pelo(a) ....................................................... o(a) 
Sr(a). ........................................................ insc:rito(a) no CPF n.º .................................. ;,;.................. apenas denominado de 
CONTRATANTE. e de outro lado ..................................................................................................... , estabelec:ida na 
................................................................... ; ............................. lngoyita na CNPJ/MF .~oh ... o n.º ................................. L. ....... , neste ata 
representada por·.~; ......................................... .,'. ........................ pin~c:rita(a) na DPPn.º•• ..................................... , í3Pfmas d.enominada de 
CONTRATADA ... resolv~m firma.~ apresente .C.ontrato. tendo ~nlvi~ta o r~sµltf!do ·da Lic:itação J]ª madalid~d~>.Pregão 
~letrâniçon.11 2022.aS .. 16.ttudo·.de at:[Jrda. c:pliJ as norm~sgerais.dalei n.º RS88/H3; e· suas J3lteraçõ~~ pa~teri.ores. 
bem c:omacam a Lei n.º ID.520/02- Lei que Regulamenta o PrBgªª· na forma das c:láusula.~e.c:ondi~ões segvint~~· 

U. Proc:esso dB Lic:itaçãa na modalidade. Pregão Eletrºnfc:[) n.º 2022.08.18.L de ac:arda c:om as normas gerais d alei n.º 
8.SBH/83. e suas alterações posteriores. bem c:oma c:am a Lei n.º ID.520/02 - Lei que Regulârr:ienta a. Pregão. 
devidamente homologada pelo(a) ... ; .................................................... , p .Sr(a) .......................... ~·····'. ..................... :; ·· · 

2.L O presente Instrumento tem c:omo objeta a aquisição de um veículo, tipo ambulâqcia, dij~tinádo ~b atendimento 
das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. c:anforme espec:fficaçqes óánstémtes ooAnexo 1 

daEdital Donvac:atória. nos quais a Contratada sagrou-se vencedora. c:anforme disc:riminada no quadr:o abaixa: 

31•0 abjeto c:ontratual tem o valart~taf/ffe~$ .................. ( ............................. ~} ......... .).; 
3.2. Ovalar do.presente çontrtita nãâserá·reajustgdd. 
3.3.·. Podera ... ser •. ·.re stabelecida ···a .relaç~a .. ···9µe· as part.es·.···•pac:tuarµm· inic:ialm~~te ..... entre• Q~~~~iílrµo~ d.o coptrªtado····e a 
retribuição da Administração para ajusta ·remuneração do··fornec:imento. desd~ qµe pbj~.~:ivanda a manutenção do 
equilíbrio ec:onâmic:o-financ:eiro inic:ial do c:ontrato. na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis. ou previsíveis porém 
de c:onsequênc:ias inc:alc:uláveis. retardadores ou impeditivos da exec:ução da ajustado. au ainda. em c:aso de força maior. 
c:aso fortuito ou fato do prfnc:ipe, c:onfigurando álea ec:onâmic:a extraordinária e extrac:ontratual. nos termos do Art. 85. 
lnc:iso li. alínea '1d'' da Lei 8.886/83. devendo ser formalizado através de ata administrativo. 
3.4. Para a efetivação do que trata o item anterior. deverá a Contratada apresentar requerimento formal à 
Administração Munic:ipal solic:itando o reequilíbrio ec:anômic:o-financ:eiro do(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) 
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necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser acompanhado da(s) 
nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s). do período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, 
que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada 
pela Contratante, em obediência ao disposto no § único, do Art. 61, da Lei n.º 8.666/83. 

4.1. O presente Cantrata.teffvigêm:ia até 31/1212022. a c:ontar da data de sua assinafür~. ou enquanto decorrer o 
fornecimento dos prodt1fos dentro da vigência do mesmo. 

5.1. Os produtos serão fornecidos dé acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria/Fundo competente, 
devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra. 
ficando a Administração no direitode< solicitar apenas aquela quantidade que lhe.for estritamente necessária, sendo as 
despesas com· a entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo rje. 30 (trinta)diàs, a contar do recebimento da respectíva Brdem de 
Compra. 
5.3. A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os pro.dutos que vierem a ser recusados por justo motivo, 
sendo que o ata dorec:ebimenta não importará a sua aceitáção~ 
5.4. A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os prodUtos deverãc1 estªr 
todos em embalagens fec:hadas, contendo a identificação da.data de indüstrialização e o prazo de validade, quando for;q 
caso. 
5.5. · .. Caso a Prefeitura venha aptarporéntrega programada· a contratada. deverá dispa(deinst9l8ções· condizentes e 
compatíveis para a guarda e armazenamento das produtos. 
5.H. O recebimento das produtos será efetuado nas .~eg~intesterm.a~: 
5.6.1 .. Pravisori9mente, par.a.efeito .•dê•~~ste~ior verifi.caç~•ª dacanfa~Tidade do produto corri• a;,,~~P;~.cifI9.ação; 
5.6 .. 2.Definitivamepte.após•·.verificação•da qualidade ·equantidade doproduto, pelo setor responsável pela solicitação e 
consequente111ente âceitaçãu. 

B:L As despesas deste Contrato corr~rãa por c·anta de recursas. oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos nas 
seguintes Dotações Orçamentárias: 

7.1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração. mensalmente, obedecidas as requisições, 
em moeda corrente. conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente 
limitando-se 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. 



8.1. A Contratada para fornec:er o(s) produto(s)/bem(ns). objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convoc:atório. 
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição da(s) praduta(s)/bem(ns) abjeta deste Contrata, senda ainda responsável par 
quaisquer danas pessoais ou ma.t~piais.,im:lusive c:antraterceiras, ocorridos durante.s~uJarnecimenta. 
8.1.3. Responsabilizar-se eielar pela pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envtilv.idos na execução do objeto 
c:antratual. em particular na que se refere às c:antribuições devidas à Previdênc:ia Sac:ial. Obrigações Trabalhistas, 
Seguras e aos Tributas à Fazenda Públic:a em geral. 
8.1.4. Manter. durante toda a exec:uçãa deste Contrato, em c:ampatibilidade c:om as obrigações por ele .assumidas. todas 
as c:ondições de habilitação e qualific:açãaexigidas na lic:itação. 
8.1.5. Farnec:er c:om presteza e dignidade ufa) pradutn(s)/bem(ns) objeta deste Contrato. 
8.1.6. Ac:eitar nas mesmas c:ocidições c:ontratuaí:s, ac:resc:imas ou supressões que se fizerem necessários na forma 
estabelec:ida no Art. 85, § Iº dalei nª RBH8/S3, alterada econsnlidada. 
8.1.7. Entregar na prazo rnáxima de 3U (trinta) dias. a c:untar do rec:ebimento da respectiva .Ordem de Compra; os 
produtos requisitadas pela setor c:ompetente. devendo qs .111~sn:ios ser entregues. m1 fedenda Sec:retari.9/Fundo 
competente, ou no. loc:al indic:ado na antedita Ordem Je Compra; senda as despesas com. a entrega .de .sua 
responsabilidade. 
8.1.8. Trocar. as suas. expensas, a(s) prodyto(s)/bem(ns) que.vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, send11qüeo 
ato de rec:ebimento não importará em sua ac:eitação. 
8 .. 1.9. lfetuar. à entrega dn(s)••PfDduto{s)/bem(ns) .. ~m•transporte adequada. PªE~ t~nto. F~pgo ~9~ g:~ mesmas· deverão 
estar .todos em embalagens fechadas ..• c:a.n.teodq 9j~entific:ação .. da dFtaggiqd.H~triali.za~ãq·g·HiPJ1ª.ZR.~g v~lidade. quand.o 

for o c:a~n. ..•. ..•. ·.. >········.·····••···.•... · ' ····• .. ••• 
8.Ua. Caso a Contratante venha optar par entrega ppogra~a~a a ~on.tratada deverá di~pqrdem~ti:llaçõçs c:ondizentes e 
c:ampatíveis para aguarda e armazenamento dos produtos/bens ponda-as a salvo de possíveld~t~riaração. 

9.LA.Confratante abrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fie 1 cumprimento do Edital àdeste·Contrato, berrtcmma zelo np fornec:im~nta e a c:umprimento dos prazos. 
8.1.2. Natific:~r a CONTRATADA sobre qua[quer irregularidade nofarnecimentodo(s}produta(s) objeto deste Gont.rato; 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto·a Contrataâa, através da >Secretaria/Funda• ·MHnicipal ... c:ontratantet a ··execução do 
abjeta c.ontratuál. 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumenta, ben1 c:umo zelar pela c:umprimento 
de todas as cláusulas c:ontratuais. 

10.1. A Contratada total ou parc:ialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 88 a 88 da Lei n.º 
8.888/83, e suas demais alterações. 
10.2. O Atrasa injustific:ada na exec:uçãa do c:antrato. inadimplemento. sujeitará a Contratada às seguintes sanções: 



G?Y.EttNf •MUNltni~t 
FARIAS BRITO 
Uma· .Fr~.rferfi.· f}tit;tJ·.·r1are1.··•t'dc.ft!s 

1- advertência. sanção de que trata o inciso 1 do art. 87. da Lei n.º B.BBB/83. poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante. desde que 
não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por 
meio de Documento de ArreCE1QE1Çãa Municipal - BAM; a ser preenchido de:.acoçdq çom instruções fornecidas pela 
Contratante): 
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na pl"e~tação dos serviços ou 
indisponibilidade domesmo. limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infraçãII a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
c) de 5% (cinco por cento) do valur col1fratualtatal da 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 .darejeição; 
111 ..; suspensão temporária de partiC:Jpaçãp em licitação eJmpediniento de C:ontratar. como Município de F.arias Brita, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Aqministração Pública, enquanto perdurarem os ITJ.otivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida areabilitpção perante a autoridade que aplicou ~penalidad~;~epois 
do ressarcimento à Administração pelas prejuízos resultantes e depois de decorrido a prazo da sanção aplicada com 
base na incisa anterior. 
1p.~. A Prefeitura·· Muni~ipal def E1rias .• Britg. se111 prejuízo das ~anções apl icáv~i~'. F~têEá .çr~~i~~I p~pmoverá cobrança 
judicial ou extrajudicial. a fim derepeber mµlta~aplicadas e r~sgµi;ir:dar .. sedas ÔE1nas e perdél§ qur:r tiyer sofrida por 
culpa da empresa Contratada. 

11.1.. Este .contrato poderá ser rescindida unilateralmente pela . Contratante. par conveniência âdmihistrativa mi por 
infringência de qualquêr ·das condições pact1:1adas. 
11.2. O. hão cumprimento das.disposições especificadas neste Contrata implicará autamaticamenteJem quebra de 
Contrata. ensejando rescisão administrativa . prevista. na art, 77. da. ll"ü Federal 8.BBB/H3. reconhecidos desde· já as 
direitas. da Administração, com relaçãuas normas. contratuais e as pl'e'listas.em Lei ou Regulamenta .dlspastéls no 
presente Instrumento. 
11.3. D presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicialou Extrajufüc.ial, nos 
casas de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela CONTRATANTE: 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3. Acerta em comum acordo por iniciativa de uma das partes. mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de 
antecedência. sem ônus para ambas as partes. 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato. a parte que se sentir prejudicada poderá 
rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito c:am a antecedência definida na subitem anterior. 



12.1. Quaisquer alterações que venham a m::orrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo. 

13.1. Este contrata deverá ser publicadoparafixaçãa em local detastüme.até a 5º(.quinta) dia útil da mês subsequente 
ao de sua assinatura. 

14.1. Integram a presente contrata todas as peças que formaram a procedimento lir.:itatória. a proposta. apresentada pela 
Contratada. bem cama eventuais correspondências trocadas entre as partes. independentemente de transcrição. 

151 O Fora competente para dirimir quaisquer dúvidaspriundas do presente cor1trata é a da Cmnarca difFarias Brita -
CE. 

Declaram as partes que este Contrata corresponde à mallJfe~taç~Ofinal completa e exclusiva de acorda ~nfr~ elas 
c~lebrada e. par a~sim estarem de acorda. assinam a pr~s~ul~ Lantrata as parJes e as testemunhas ~.baixa firmadas. 

Farias Brita/CE ................................................. . 

CUNTRATANTE 

CUNTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1) ................. ; ..................... ; ................... ~ ........... ~; .. :CPF ........................ • ................ . 

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


