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A PREFEITURA MUNICIPAL DEJA~IAS BRITU, sito à Rua José Alves Pimentel.riº. 87. Centro. Farias Brito - Ceará. 
por intermédio do(s) Ordenador(es) de Despesas, ao final firmado(s). torna públiéo;>para conhecimento das 
interessados, que nu dia e hora abaixo indicadas será realizada licitação na modalidaqe PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA. do tipa MENOR PRECO que será regido pelo Decreto I0.024 de 20 de setembro He.2DIS. a Lei Federal 
n.º I0.520, de 11. de julho de 2002. e subsidiariamente pela Lei Federal 8.888 de 2f de junho de 1883. o que determina 
a Lei complementar n°123/2006 .. J47/2014 e suas alterações e demais exigências deste Edital. A presente licitação 
será no site httPs://bllcomprás.com. 

IJA.presente licjfaR~ºtempor objeta aaquisição ~eveíJ:lllos, tipo mqt,ociéleta, destinados ad~tendim~~~~~~~ 
necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde do Jdunicípio de Farias Brito/CE, conform~ ane~o§; partgs 
integrantes deste·editaL 

2.1. O edital está disponível gratuitamente nos sítios: 
www.fariasbrito.ce.gov.br, www.tce.ce.gov.br/licitacoesehttps://bllcompras.colit · 
2.2. ff certame será realizado no erideréço eletrônica: 
https:/ /bllcompras.ccil11. 

3.1 .• ·INfClO Pq.A.CDLHIMENTD DAS .·PRDPQSTAS: 22 de .~~te111brq de 2u2i. àsf7h. 
3.2.••.DAIA····D.E .. ABERTURADAS·•· .. PROHgSJ"A~:. Q4 .... de·.•·Qutubrq····.~e··•··2.D22,.•.El~ .... ~.h •. 
3.3. INÍCIUDA. .. SESSÃH DE DISPUTA DE PREÇOS: 04 de outubro de 2022, às9h3Dmin. 
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas asreferências de tempo utilizadas pela. sistemaseráahservada 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 na mínimo 48h a contar da respectiva data. 



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. 

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

Drgão Fonte de Recuso 
04 rnaaaoaaao 

6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema BLL (Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil) no sitehttps:l/bllcompras.cam. 
6.l.I. As regras para credenciamento estarão dispuníVeis no sítio eletrônim rrnnstante no subitem 2.2i deste edital. 
6.1.2; .. Uualquer dúvida em relação ao· acesso no sistema operacional(bUc:C11TIPras.cam) poderá ser esdarecida 
através. de uma empresa. associada ou pelo tel.efaneI40 3HS7-460U, ou ainda através da Bolsa delicitaÇ.ões do 
BrasiL pelag-mail: cantataOObllcaíllpras.arg.br. 
6.2~ Pgderão. partiqipar desta licitação empresas sob a dengrnipaçªa de saciedades empresá~ias (saciei~ad~s .ern 
nome coletiva, em camandita simples, em camanditE1 por açõeS, anônima e limitada) e de Saciedades. simples, 
associações, fundações e saciedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou não no 
Ca~astra de fornecedores d.E! prefeitura MunicipaLde Farias Brita, e que satisfaçam a todas as cgndiçpes da 
legisl.açãa··em\figofErdeste•edital. 
6.3. ·AJi~itante que participárdesta Hcitação~nrn.~uaªcandiçães~wbaºilit~.Cãg.vipculaq~s~q.dgppirne~ta Certificado 
de Registro C.adastraL obriga-se, após a emissão ·doORC;.·.a declarar· sob as. Renaliqadêªda lgkí3 ªup.~rvenj~~cia d.ê 
fatô impeditiva. desµa habilitação. . ............ · 
8.4. Padeéá participar dBsta lrcitaçã0Joda ... e. qualqµer.·pessaajurídica idônea cuja natureiél Seja p(Jmpatí\Jêl com a 
abjeto licitado. 
6.5~ Será garantido aos licitantes enqúadradus cnmamicroempresas, empresas de pequen9 .. parte e as cooperativas, 
que se enquadrem nos termos do art. 34, datei Federal n.º 11.488/2007, como critério dedesempate, preferêrlcia de 
contratação, o previsto na Lei Complementar nº 123/ZOUH. em séu BapítulaV - DO ACESSO AOS MERCAUUS l DAS 
AUUISIÇ.ÕESPÚ~LICAS. 
8.6. Tratando-se de microempresas e empresas de .. peque.no pnrte deverão declarafnd Sis!e~a •. BLL (Bolªa de 
Licitações e Leilões da .Brasil) na site .. https:l/bllc:ampras.cam, a exercício da pre.ferência prevista na Lei 
Complementar nº 123/2006. 
6.7. A participação implica a aceitação integral das termos deste edital. 
6.7.1. É vedada a participação de pessoa física e jurídica nas 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 prepostas com procuração; 
6.7.4. Uue estejam em estado de insolvência civil, sob processa de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação; 
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6.7.5. lmpBdidas dB liE:itar B contratar com a Administração: 
6.7.6. SuspBnsas tBmporariamBnte dB participar dB lii::itação B impedidas de contratar com a Administração; 
6.7.7. ÜBi::laradas inidôneas pBla Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos detBrminantBs dBsta 
condição; 
6.7.8. SBrvidor público ou empresas i::ujos dirigentes. gBrBntes, sócios ou i::omponentes dB seu quadro técnico sejam 
funcionários ou empregadospqqJiços daAdministraçãnPúhlica·Munii::ipal Oireta.puJnqireta; 
6.7.8. Estrangeiras não ªutodzadas a camBrcializar na país: 
6.7.IO. EmprBsas cujºestatuta ou contrata saciai não inclua a abjeta desta licitação. 

7.1. Os licitantBS dBvBrão encaminharlânBxar, exdll.lsivamBnte par meia do Sistema da Bolsa d8 LicitaçõBS do Brasil, 
no sítio BIBtrônfüu https://bllcampras~cam, os ducupientas de habilitaçãº exigidas nBste Edit.ªl. Com relação à 
proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada na plataforma, com a descrição do objeto ofertado e sBus 
respectivos preços, até a data e o harário estabBlecidos para abertura da sessão pública, nãu sendo necessário o 
envio da proposta inicial cuma arquivo digitalizadaem anexo. 
7.1.L Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá pree.ncher a 11Descriçãa DetalhQda da Objeta gfertada'', 
devendo constar os dados nei::essários ao examB dB adequabilidadB da proposta com o objeto licitado. 
7.2. o Bnvia da proposta, acompanhada dos dm:umentns clehabilitação exigidos nBste Edital, ocorrerá par meio de 
chave de acBsscfe senha, obtidas junto à Bolsa de Licitações do BrasiL{https://bllcampras.cam). 
7.3. Os licitantes enquadradas com.o ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de. habilitaçãn; ainda que haja 
alguma .. restrição de· regulari.dad~fi~pal•au.trabalhista, nas t.ecm.ºs .. dq Art.AB, §.1º, qa.J~i Çarriplementar m}! 
123/2006. 
7.4. No campa 11 lnformações adicionais", deverá constar necessariamente o seguinte: 
a) Indicação dalote. ~especificação.do. objeto licitada com todas sBus itens, de acordo con10 pispo.~fo no ANE~~ IT 
TERMO DE··REFERE.NCIApeste.Edit~L.g~Yendoser·indic~.da.a. m,arca e/ou fabricante do produto. Npcaso gp l.i.oifant~ 
seja a próprio fabri.çante. dn(s} produta(s)/bBm.(ns); o mesmo dev~r.a indicar a marca us9ncla o termo t~MARCA 
PRÓPRIA". afim de que n~Osejáidentific~~o; 
b) Pre.çoglabalda lotB cotada. em. algarismq~; 
c)flrazpde.validacle da proposta, quenãnpoderáserJnfêpinraHO(sBs.~enta}diEls; 
7.5 .• •D .• licitante g.Bverá .. 1nformar apnndiçãode.111inrEJeJ11presa(ME) .. ouempresa de µequen.g.gprt~.(EPP)··.queJa~jus ao 
tratamento diferªnciado da LeLC0111plementar n°·.123. ªª 2006, ou coupBrativa.de qqeJratau ~rtigo. 34 da .. Le.i n.º 
11.488, de 2007, ·no ata clo encaminhamento da proposta e da documentaçãa dB habilitaçãoi par intermédio cle 
funcionalidade disponívBI no sistema eletrônico no site https:/ /bllcampras.com. 
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durantB a sessão pública clo PrBgão, 
ficando responsável pelo ônus decorrBntB da perda dB nBgócios, diante da inobsBrvância clB quaisquer mBnsagens 
Bmitidas pBlo sistema ou da desconexão da parte do própria licitante. 
7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação, por eles apresentados, 
até a abertura da sessão públii::a. 
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7.8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de i::lassificação 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 melhor classifü:ado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
7.11. Nos valores propostos.~§tªfijQ...incJusastodos as cüstásuperaeiunaisi enç,gfYP§ previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais êtf1Jaisquer outros que inc:idam direta ou indiretamente no forll8.Gilll.~mto dos bens/prestação 
de serviços. 
7.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lance~ .. ~erãa de exclUsJ~.~ responsabilidade 
do licitante, não<lhe assistindua direitp de. pleitear qualquer alteração sob aleg~ção de erro, onilêsão ou qualquer 
outro pretexto. 
7.13. A não apresentação dos documentas de habilitação exigidos neste edital. exi::lusivamente porimeio do Sistema 
BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil), no sffio eletrônico https://bllcompras.com, até a data e horário 
estabelecidos para abertura da sessãupúbliea; aearretará na .. iqabilltaÇãa/desclassificaçãmdo proponente, sendo 
convocado a licitante subsequente,·e assim sucessiva111ente .. observadaaurdem de classfficaçª·º· 

8.LAbertasias pfopostas.· o(a) pregoeiro(a) fará as âevidas verifiéações, avaliando a aceitabilidade das me8'11as. 
Caso ocorra algumadesclassificação. deverá ser fundament.ªda e registrada no sistema, com aco[:lpanhamentp e111 
tempdreal portadas as partii::ipantes. 
8.2. Os preços deverãa ser expressos em reais. c;om até .2 (duas) casas decimais elTI séµs·valpres globais e 
unitários, inclusive em propostas de adequação; qdªnda for o caso. 
8.3 .. o si§te~ª •.•• ordenará automaticamente as prappstas ··dassific;adas····~elo:~Ell. pragg~·.irp(~) <rf ~oment~ w~§tª~ 

participarão d~et~pa deJances. ·. ·.······ ... . . ..· ··.·.. .·· .. . . . .. . .· s < : . /? \ •·.··.····· 
B.4.Na elaboraç~p da~fppos~~vªPE~ç? catado poderá ultrapassar o limite máximo discriminE1dnpoAnexo l: I~~iMO. 
DE REFERÊNCIA pre~ente ~~sauto~ q:~·propessa·· ~111· epígraf.e;erytr~t.~..nto, na fase de lanc~§tXD lancefJnal·.â~~epá 
atingir preçn igual ou infa~.ior agJirnite .• rnáximn i::unstante no Terqiq de ~ef~e~pfii~. caso.pJute· cotadg §e~aJ;~Wpu~to 
de itens.··upreço unitário do·ite111deveráser)~uaJ.oµ.JnferiaràqueJe liniite; Eesnn.~q seja realizada aJ~~.e.~·~·····lances; 
o lic;itapte que c;otou na proposta escrita o menor preçu d~veráreduzi .. lu a.um valor igual ou inferiur ao .Hrnite 
máximo doreferido no Termo de Referênc;ia. 
8.5. Serão desclªssificadas as propa~tas que: 
B.5.1 - Forem elaboradas em.des.acard11 com os termos deste Edital e de seus anexas; que fo~e.m omissas, vagas ou 
que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o julgamento: que se oponham a 
qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou que contenha preços 
excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços unitários simbólic;os, 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 - Uue 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). 
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8.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

8.l. O(A) pregoeiro(a) dará início à etapa competitiva na horário previsto na subitem 3.3, quando, então, os licitantes 
poderão encaminhar lances que deverão ser apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrânim 
8.2. Para efeito de lances, s~C~·B·9Hªidarado n valor global dd late. 
8.2.1. Na fase de lani::es, a lárfoe final deverá atingir preço igual au inferiar aa limite máxitTio i::onstante na T erma de 
Referência; e, caso o lote cotado seja composta de itens. o preço unitário do item devérá. ser também igual ou 
inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na prâpqsta o menor preço 
deverá reduzHo àum valor igual ou inferior ao limite máximo do referido T ermo·cle Referência. 
8.2.2. Os licitantes poderão ofertar l~nees stjCE?s~ivos, desde que inferiores ao seu último lance registrado no 
sistema, ainda que este seja maintquefJ.menur la@[Jejª ofertada par a4truliqitante. 
8 .. 2.3. Em easo de d.ois ou mais lances de igual valot/prevalece aquE?.IEfquefar recebida e registrada.em primeiro 
lugar. 
8.3. Durante a sessão públii::a.dedisputa.ns lititanfos serão informadas, em tempo real,dovalor da rnenarJ~nce 
registrado. O sistema não identifü;ará a autor das lam;es aofo) pregoe.iro(a) nem aasdemais participantes. 
8.4. No caso de desconexão entre o(a) pregaeiro(a) e n síSterna nu decorrer da .etapa competitiva, o sistema p.oderá 
permanecer acessível à recepção das lances. retornando o(a) pregaeiro(a). quando possível. semprejuíz.os dOs atos 
realizados. 
H.4.1. Ouando a descon.exãa da sistema eletrônica para a Pregoeiro persistir por um JeílJP9 superior a fD (dei) 
minutas. a sessão pública.• será suspensa erainiciada>samente ... decorridas•• 24 (virità iêquatro)·haras após a 
camuniGaçãa do fato aos participantes, nasítiuefatrôni.co ufilizadq paraa divul.gaÇãO. 
8A.2. Caberá ao licitante a responsabilidade par qualquer .ânus decorrente dajerda de negócio âtante da 
iriabser~âpcia pe q~ais~uer •. rn~p~·.ª~.~ns. emitidas• pelo~istemanudadescanexão da··· parte qg PPPPfiD)j;citante; 
8.5. O modo de disputa adotado paraeste i::ertame será auAberto eJechado", nos termas doArt. 3k incisa He/G Ar±. 
33, da Decreta Federal n.º 10.02412019, observado as seguintes termos: 
8.5.k Aetap~ 1inicial deenyiu •de.la~ee~.q.esta sessª~.pública terá dpr~~ªgde.J5 .. Jgyinze).rnJ9utas. 
8.5.2~ .. Em~errada o prazo previstanaite~acjma.a ~istemaeqqamiqfipráa .• axisadElfechamenta imin~nt~du~·Jances 
e,Jranscarrido a período de até. m (âez) mi@utqs, alaªtoriamente. determinada, a recepção. de Jances .. ~erá 
automaticamente en.cerrada~ 

oportunidade para que a autor da oferta âe valar mais baixa e os autores das .. afürtas ÇO.ílJiY~ilgres até IU% (dez por 
cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 {cinco) minutos, que será sigilosa até a 
encerramento âeste prazo. 
8.5.4. Na ausência de. no mínimo. 3 (três) ofertas nas condições de_ que trata a item 8.5.3, os autores das melhores 
lances subsequentes. na ordem de classificação, até a máximo âe 3 (três), poderão oferecer um lance final e 
fechado em até 5 {cinco) minutos. que será sigilosa até o encerramento deste prazo. 



8.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ardem crescente 
de vantajosidade. 
8;5.B. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.5.3 e 8.5.4, haverá a reinício da etapa 
fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance 
final e fechada em até 5 {cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta 
etapa, a disposta no item editalício B.5;5; 
8.5.7. Na hipótese de q~o haver licitante classifü~ada na etapa de lance fechada qu1ra.~~nda às exigências para 
habilitação, a Prego~irfr poderá, auxiliada pela Equipe de Apoia, mediante justificativa. admi,t,i.r o reinício da etapa 
fechada, nos termqs·restipulados no item 8.5.B. · 
8.B. Após a etapa de envio de ·lances'.q.siste11J8: identificará, em coluna própritü>as micraempres·~~ e empresas de 
pequena porte participantes, proqedeodo à çornpªpªção com os valares da primeira colocada, se ~sta for empresa 
de maior partela~sim coma dasqeJ1lai~elassifiqijda~ .. para o fim de apljcar .. se o disposto nos artigós 44 e 45, da Lei 
Coniplementar n.º 12 .. 312008,pegµlámentadapela QeÇreta n.ºB538/2Ql~. 
8J Nessas çqndições, as propostas de micraempr;eSí:J~ e ~I]lpresas de p?queno po~t~ qu~· se enriuoirar~m c.am 
preço de até 5% {cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada, na caso desta não estar enquadrada como ME pu EPP. 
8.8. A melhor classificada nas termas do item ant~rinr teráa direita de encaminhar uma.última cifert1:l p~ra 
desempate, abrigatoriame.nte em valor inferior ao. âá primeira calm::ada, na prazo de até 5. · (cirn::at minutos 
controladas pelo sistema, contados a pás a comunicação aUtomática paratanto. 
8.8 ... ·Caso ·ª m.icroernpresª.ºu en1PfêS8: de pequena parte melhor classificada.de~.istª.9H.O~H Sê Tªmifeste no prazo 
e.stabeiecido, serão canvacadªs 8:~ .. dernaislJcitantes (ME ou EPP) que ~e.e?cPntpeWH8:~~1leJnte~val~ de 5% (cinco 
por cento), n8: ordem de classificação, para o exercício do 11Jes111o~i.r~it9./HªPD8:~g êªt8:~~J~i~iqp nai~eíll ant1.ri.9r. 
8.ID. Na casade equivalência das valares apresentados pelasmicroempresascuuer-npre~ª~·q~ p~quenp porte que se 
encontrem nos intervalo.s estabelecidos nas itens anteriores. será realizada sorteia entre elas para que se 
identifique aquel9 •. qu~.pri~~iro •. pad~[~•·•·êPfBS,entar·rnelhar oferta. 
8;11. A ardem. de· apr~sen~.P:Ç~R d~.ê .RfDPUstas peJ~s Jicitantes>é ~tiliz~g~ cama um das critér;i.H§ de cl~S,~i~ip.aÇqpr:de 
maneiraqQ~.só paderá·hªver e111PªtfteHFF~ prapqstªs iguais (nãusegyi~as q~. lpnces), ay entre lances{inªJS, dp.fas .. e 
fechada du ITliJda de disputá aberta efBchadà 
8.12.0 .S,istérna informará a proposta de menor·p~eçll,pu ~rjçefrar.afase dedispgfa. 

10.1. Encerráda a efapEl·rle•·•envia.dá lances•da sess~O>p.úblicà, a(a) Pregdeiro(a). deyer~j~hGª.r#ínhàr, pelO sistema 
eletrônica, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 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 par meio do sistema e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes. 
ID.3. Encerrada a etapa de negociação, a(a) Pregaeira(a) examinará a proposta classificada em primeira lugar 
quanta à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulada para contratação no 



edital e seus anexas, observada a disposta na parágrafo única da art. 7º e na § 8º da art. 28 da Decreta n.º 
ID.024/20!8 e verificará a habilitação da licitante, conforme disposições da edital. 
ID.4. A partir da sua convocação, a arrematante deverá encaminhar na prazo de 2 (duas) haras, através de e-mail 
(licitacaaOOfariasbrita.ce.gav.br) a proposta de preços e, se necessária, documentação complementar, devendo a 
proposta estar adequada ao última lance ofertada após a negociação referida na item ID.I deste edital. 
ID.4.1. O não cumprimenta da ªntrega da prapostafinal, dentro da praznacimaestahelecida (duas haras), acarretará 
desclassificação, sendq .. r:unvacada a licitante subsequente, e assim sucessivamenle,L observada a ardem de 
classificação. 
ID.4.2. A não apr7§entaçãa das documentos de habilitação exigidas neste editêl'. 7~~lusivamentà.p.H~ meia da Sistema 
BLL (Balsa de Licitações e Leilões da Brasil}, na sítio eletrônica https://bllcampras.cam, até a data e horário 
estabelecidas para abertura da sessão pública, acarretará na inabilitação/desclassificação da proponente, senda 
convocada a licitªnte subsequent~. e assirn su~~s~ivarp~nte, abservadajtprdem de classificação. 

UJ. A.prapastêJinal deverá .. seFB,Presentadª ~m·yiâ Qrfürn .. ariglnal; ·cum os·preÇoS ajuSfada~. ao menor.:l~pce,nas 
ter~os d,a Anexo li .... Proposta de preços deste editaL Cºl11 tgqt1sj1§Jolhas rubrict1das; deyendo a últi[l].~~~Jpa·yir 
assinada peloreppesentante legal do licitante citado nt1 da.9u111entªção de habilttação, em linguag.~m claraecpmpi~a. 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as e~pecifü::ações técnicas, quantitativos, devendo ser: indicada arnarca 
e/au fabricante do produto e demais informações refàtivas ao bem ofertada. 
11.11 A apresentação da proposta em desacordo com o previsto no item acima, acarretªrá na desclassificaçaa da 
mesma. 
11.2. Prazo de validade não inferior a BD (sessenta} dias .. contadas· a .• pa.rtirda.datada.sua eni:i,ss~U· 
11.3., O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao detªr1ni11aqpnqedjtal. 
11.4. Na cotaçãqda preço unit~rio. não será admitido ofraciunamenta do centavo. 
ILS. Nos preços proposto$ já estarão incluídas as despesas referentes a frete. tributos e derrlais ânus afinentes à 
entrega do abjeto. 
ILS .• Nu. casp·' .• d,a licitante•,.ser cu~pera,fivaque..executará (entregará) u obJetadê.1.icitaç~patravés de .. ern~Srgaqp~, a 
mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinentes aa regime>das cooperativas, devenduapropasta 
apresentar exequibilidade no aspecto tr.ihutário e. sujeitar-se ao mesmoregime dequalquer outro agétit~ econômico. 
11.7. Após ª··9pr~~e11taçãu da proposta não caber.á qe.si~têncbt 

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; 
e) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
d) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribuições federais; 



f) Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União; 
g) Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (INSS) - CND; 
h) Prova de regularidade fiscal junto aa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato saciai em vigor, devidamente registrada na Junta Comercial da sede da 
Licitante, em se tratando 9~ §pp.iedades. eumerciais, e, na casa de :sm::.iegª.qgs par ações. acompanhada de 
documentas de eleição g.e sei.is administradores; 
k) Registra camercial;illo casa de empresa individual, devidamente registrada na JunfBL.Gamercial da sede da 
Licitante; 
1) Inscrição da ~to canstitutivg, na ca~a .. g~ ~api~p~des civis. acompanhadas de prova de diretoria e~\ exercício; 
m) Decreta de ~utorizaçãa, em s~.tyªt~HP.O. d~ .e~pre.~a ou saciedade estrangeira em funcionament9·na País, e ato de 
registra ou autor.itaçãa para funqi9na111~nto e~pE?didg~~la órgão campet~11t~·Huanda a atividade ~~sim a exigir; 
n)Certidãa Negativa de Falência 9wC.pgi::ardata,~xgE?.9id.ªpelodistribW@.ard~~~de da pessoa jymídica;: 
o) Comprovaç~a de aptidão parª deSE?fllPHnha·d~>~ti~idpd.E?P§f~i;n~.nte ~gompptível ~~ c~r~cteyísticasfq9;a9tid~.~e.s e 
prazaSo·· ... como .. abjeto da .. JicitaçãQ, senda esta feitª .. mediante . a apresentação de atestaga(s) fornecid.a(s} par 
pe.ssoa(s)jurídica(s)de direita pública ou privado; 
a.I) NoT:aso de atestado emitido par pessoa jurídica de direito privado, este. .deverá ser apresentado nân1 .firma 
devidamente reconhecida. em cartório competente. au·acarTlpállhada de documenta de identidade da signatáriq para 
confrontação da assinatura; 
p) .. Declaraçãoiem.itida pela Hc:itante. ?e que não possui em seu quadro de. p~ssoaL ~mH@~.~dgs ,menores .de rn 
(dezoito) ·anos em trabalha naty.rna. perigosnny insalubre. e rnena.res.d.e IS. (de?~~seis) ª~:a~.iE?9I9uaJquer trabalqo; 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nas t~rmos duinclsa XXXllJ, dp Art 7º da Constituição 
Federal; 

. q} Declaração emitida pelaJicitante danda ciBm:iade que cumpre plenamente os requisitos de.hpbjlitação. 

12.2. Us Documentns qUE! nãâtivE!r·êm pf'azo de validadé declarada no. próprio documento. da mesma farf11a,qUênão 
cunste previsão em legisla~ãnespeGffiea. deverãoter sida emitidas há, numáxirn.o. 80 (~.o~enta) dias,cq~tadasiaté a 
data da realização da licitaçãuau1see~itidqs POFP~f3Z~jndr.t~rmin139p. conforme lêgislaçãa do órgãgezpªdidor. 
12.2.Lfi~·ª·~ .. exclurdos da validade.de H~ (npventa~ dia§US ~t~~Jado§ técpiqas e.cpIT1pravaçães de in~Fri~.ae~. 
12 .. ~. Os gpeürr1~~tas .. gue.nãqp.assgfrem campa. grgprio ppp~<~nexa~ã~ na s.is~eIT)~ de.y~rê.R~~r.Jns~.ridgs .. n~dâmpa 
''DUTRUS·DO ~UMENTOS''. . 

13.1. Havenda restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa. da empresa de pequena parte ou 
da cooperativa que se enquadre nas termos do art. 34, da Lei Federal n.º 11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 
{cinco) dias úteis, contadas da convocação da(a) pregoeiro(a), para a regularização do(s) documento(s), podendo tal 
prazo ser prorrogada por igual período. conforme dispõe a Lei Complementar n.º 12312006. 
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13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na 
decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar os licitantes 
remanescentes, por ordem de classificação. 

14.1. Para julgamento das prqpostas será adotado a critério de MENOR PREÇO. observado o estabelecido nas 
condições definidas neste êdital e o disposto no Termo de Reforência que norteia a contr.ªJaçãa, tomando-se cama 
parâmetro. para tanto, o menor preço coletado, na sequência, ou a média de preços, sempre buscando alcançar a 
maior vantajosidage. 
14.1.l. A disputa sHrá realizada por lote, Sêndo os preços registrados em ata. 
14.l.2. A proposta final para o lote .pão poderá conter item com valor superior ao estimado pela Administração, sob 
pena de desclassificação, independ.ent~lllente davalu~tµtal do lote. devendo g)icitante, readequar µvalor do lote aos 
valores çonstantesno mapa de preços. 
1413. Na fase de lances, o lanc.e final deverá atingir. preçq.igual nu inferior ao limite máximo constaQte dagu~le 
Termo de Hêferênci~; Caso nãu sejµ re9H~aq~afé)se.de lar:ices, o li citante que cotou na pro~9sta espri~ª o rr1enor 
pre~u d~verá reduzHo a um valor igual ou inferior ao li111itê lT:l.~~i~a .. dJJreferido T ernm de RêJer~ncia. 
14.h4. Se a proposta de menor. preço não for ac7itáv~I. nu .. éJinda. se o(icitante desategder às exi~êpnias 
habilit~tqrias, o(éJ} pregqeiro(a) examin.ará a propost~ s~bs.~qúente, verificando sua compatibilida.ee e a QÇlpilit~Qãp 
do participante; na ordem de classificação, e assim s11qessivamente, até a apuração de uma propo~ta que atêndaJ:i 
este edital .. 
14.Ls.····n .·.'licit~nte remanescept~··•·nue .• · .. esteja·········.enquadrado· .no ··Pernêntué)I estábelec:Idú na ~r't. M; § 2º, da Lei 
Complementar n.º 123/2006. no dia·· e hora designados pelo(a). pregoeiro(a). será eu.nyopé)do na ordem de 
classificação. no "chat de mensagem". para ofertar novoJance inferior aumelhor lance registrado. para. no prazo 
de 05 (eim:o) minutos, utilizar-se do direito de preferência. 

15.LAs propostas serão desclassificadas quando apresentadas em çopgiçães il.~gais. con1.omissões. ou cm1flito~corn 
as exigências deste edital. . 
15.LL.C.om preços superiores dos)TENS!LDTES aos>eonstantes na Termo de Referência no processa ert1 epígrafe. 
a P.ó·s···~•·.féJse··•de .•.• la .• m9e.~ ..•.. q.y ... co.rn.Prr.oy~d.am .. ~ nte .. • i ~.e.xeqµívEi.is •. ~ 
lfiIA·desclassificação•será.semprefundamentadae registrada nâsistema. 

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 
endereço licitacaaOOfariasbrita.ce.gav.br. informando o número deste pregão no sistema do bllcompras.com e o 
órgão interessado. 
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16.2. Nos pedidos de esc:lar8[~imentos encaminhados. os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e 
nome do representante qus psdiu ssclarecimentos, se psssoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as 
informações para contato (sndereço completo. telefone e e-mail). 
16.3. Os esclarscimentos ssrão prestados pslo(a) pregoeiro(a), por escrito, por meio de e-mail àqusles que enviaram 
solicitações, no prazo de 2 (dois) dias útsis. 
16.4. Até 3 (três) dias úteis 9nJE1s QC1.data fixada para aberturadas prupastas, qµ.ª!qger pessoa poderá impugnar o 
presente edital, medi.ante petição por escrito. por meio eletrônico, atrav8s <da plataforma no site 
https:/ /bllcampras.cam. ou pelo e-mail licitacaaOOfariasbrita.ce.gav.br. 
18.5. Acolhida a peJição contra o ato convocatório. a decisão será comunicada aos interessados. 
16.6. As respostâs aos pedidos .. de imp4gnações e esclarecimentos aderem a éssé Edital tal coma·.~e dele fizessem 
parte. vinculandà a Administração e os licitantes. 
16.7. Uualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
originaJ. peahriqdti-~.e o prazqJ11j~.iC1IFF1gtjta astã~~lgg!99r excetpquaa.d.~/jngtjB~tionavelmente, gyalterélçãp. não afetar 
a formulàção das propostas. 
IH.8.Nãoseeãoconh@cidas.a.sinipt1gnC1çDes àpreséhtqgaàfara .. ·duprazo ·legale/oü sLlbscrifas por represa1;1tantênão 
hab!litadoJegalmente. exceto se tratar de matéria de or,ge~ públiça.< .· .... ·. ... •··· . >) •.. ·· ····•• ..• 

. 16.8.A·impuQqaçãp não possui efeito suspensivo e ca~egá µo(àl~r~gaeiro(a) dacidir sobre a masma no prél?lO•P~·2 
· (duis)di9s.útí:iis, ~ontado.dadata derecebimento .desta. 
16.fO; Acolhida a impügnação contra o edital, será designadà nova data para a realização do certqme, excato se a 
alteração não afetélr aJormulaçãp das propostas. 

17.LDeclarad[] D vencedor, qualquer licitante poderá manifestar~ de formá matiVC1dá. ªlrjté#ç~gde:intêrportiacurso, 
em uampuprápriridasistema, quando lhe será concedido a prazo de 3 (três) dias paraap~~~~Df·~·çãodas r.a?õês por 
escrita.· por meio .. eletrânico, através •. · da·• .. plataforma .. m·no·msi.te https://bllcampras;ctun, . ou pelam e~mail 
licitacaaOOfariasbrita.ce.Hav.br. Os demais licitantes ficam desde>Jpgo convidados a apresentar GDntra~rqzõ.es 
dentro de igual prazo.que começará a contar a pªrtir do término da prázQ do recorrente; sendo-l~as assegµpado 

vista imedlatàdos autos. ·.······.·········· ..... ·.. .·.. . < .. ··.· J. . ... ··•··•·••·•·• .( 
17.;2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou s.ubscrítos por representante não habilitaqo legalmente 
ou.nãu.·id~ntificadoqo processo liqitatã.riapararespon.darpalaproppnen!e. 

17:3: A ... a.·.· .. u .... s· .. · .. ·.·•.ê •........ n .. · .. · ....... · .. c .... · .. ·.· .. ·.i .. •.• .. ª .. ····:·· .. · .. · ... ··.· •. · .. · .. d ... · .. e. ·.· .. ·· .. ·• .. ···.m.· .... ·.··ª··· .. · ... • ... n ... ··•.· ... i .... •.f .... ·.e ... ··.·.s·· .... · ... t ..... ª.·.··.·.ç .. ·.· .. ã ... • .. · .... º .. ·•···.·.i ... •.m ....... ·•.ed··.i· .. ª .. ·.t ... ·.·.ª.···.· .. ·. El motiv ... ·.ª.···.·.· .. d·.····.ª·· /QQ '·i·c····.·.·.·.1.·t.:af)te qüanto .. ·.· ... ·.< .. à ··.·.·.i .. • .. n ....... t .... · ... •·:·.··e··········.·.n. ç:··:ª·.N··.·.·.····º··· .. · .. •·.·•·.•.·.·· .. • .. ·.·•.d.·.· ... ·.···.·.•.e ..... ··.········.• .. •.•.·· .. •· .. •.• .. ·.•.r.•.•··.· .. ···.ª··.• .... ·.·•.••.c.• ... ··.··.º. ··:·r ... ·•.·.• ... • .. r ... •.·· .... e.·.· .... r .... ·.·.' .. · .. · ...... •.·.·· .. •• ... ·.•.·.·n··.·•·.· .. º ........ s ... • .. · .. ·.·.·· .. ·.··.··.t·.··.· .. e ...... ·.•.r ...•. i.m ...• ius do ~·;;.; -- · .... : ,.. . . ...:.e··.·.,···;·.··,::·.;·:· --. ... .. ····:·. ·.···.. .. . -· . :. . .: ·.. e·.;;:·': ··e:·· . . ··.... · ... ··'·'· . . . . .. . · ....... , ·.· . -· ·. . . ... -·.. . . . ... ·. . . . . ... :/· 

disposto no ··item 17.t destey~Qital.Jniportará na decadência·desse direita e<o(a). Prag9aigq~9)0 .estarâ 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.S. 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. 



18.1. A adjudicação dar-se-á pela(a) pregaeira(a) quando não acorrer interposição de recursas. Casa contrária, a 
adjudicação ficará a carga da autoridade i::ampetente. 
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da 
adjudicação da abjeta ao vencedor. 
18.3. Na casa de interposição de recurso, senda a adjudicação da i::ompetêni::ia da titular da origem desta licitação, 
decidido a recurso, este h0Tqlqge1eá ojulgamentu dn(a) pregueira(a}eadjudii::arª.g.pbjeto ao vencedor. 
18.4. O titular da origem desta fü::itação se reserva ao direito de não homologar ou revoga~ o presente prm:esso por 
razões de interesse publica dei::orrente de fato superveniente devidamente comprovado e m~diante fundamentação 
esi::rita. 
18.5. O sistema gerará ata circunstanqiada, na qual estarão registrados todos os atos do prpcedimenta e as 
ocorrências relevantes. 

18.lUUcitª.nt.~ ..... que ensejar a rêtarda.rn~nta •• da •• exei::uçãp;.do F.ertªme;r1ãu mantiv.rr .. a.P~9R~st~ .. falharouJ~aud.a.r .. na 
execução da Contrata, comportar-se de moda inidôneo~ fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; garantidoo 
direita prévia da citação e da ampla defesa, ficará impedida de.Jicittir e contratar i::om a Administração; pelp prazo 
de a!é fi · (cinco) .a.nas, enquanto perdurarem as mativps de}errpinantes dapu,niçãa ou até qhr. seja prom.g~.i~B.>ª 
reahilité}~ãa pera.nte a própria autoridade que apli~aµ i:r·penalidade, sem prejuízo das multas previstas no .. edJtªl.ªno 
termude cantre1ta e das demais caminaçães legais. 
IB.ZA.Contratadajipa..rá~ ~iqda.~µj~ita. ~s.seguintes pehalidades, em caso de in~~.~.cuçã~.J9l.~J.gy.p~r~ial da .. ripnfrafo; 
erro.·· de. exeguçãa. exei::uçãqi11JperfeitéJ.imora<~e ···execução, iqa.dinipl~~~nto ~qnt.ra.t~a.I :~w·.~'g vrracidade das 
jnformaçães prestadas. garantida a prévia defesa: ........ · ·. . • • / < • 

1 - advertência. sanção de que trata a incisa 1 da. art. 87. da lei n.º 8.668183; pad~rª SJ~rnaplicªda nas Sijguirjte~ 
casos: 
a) descümprimenta dasabrigaÇães e responsabilidades.assumidas na licitação; 
b} outras ocorrências que passam acarretar transtornas ao desenyplvimento dos serviços da Contratante, desde 
que não caiba a aplicação desançãamais grave. 
li - multas {que poderão ·ser·.· recolhidas em qualquer agência Jntegrant~ da .Rede Arrecadadora de Hebeitas 
Municipais, par meia de Dai::umenta de Arrecadação Municipal - DAM. à ser preeni::hida de acordncominstruçães 
fo rnei::idas pelaGuntraJante): 
a)· de 1%(um por cento) subre>a valartrnntratuaLtotal da exercício. par dia de atrasa nª>préstação das ser'liÇus ou 
i ndis p o ni b ilidàde dn mesma, li111ita dá a. IU% do mesmo valar; 
b) de 2% (dais por cento) sobre o valar i::antratual total da exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrata. não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobra na reincidêni::ia; 
c) de 5% (cinco par cento) da valor contratual total da exercíi::io. pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitada. 
caracterizando-se a recusa, casa a correção não se efetivar nos 5 {cinco) dias que se seguirem à data da 
comunicação formal da rejeição; 
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Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Farias Brita, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidaneidade 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 da ressarcimento à Administração pelas prejuízos resultantes e depois de decorrida o prazo da 
sanção aplicada com basB no inçisnantBriur. 
18.3 No processo de aplicáção de pBnalidadBs é assegurada a dirBita ao contraditória êij.ampla dBfesa, garantida 
nos prazos de 5 {cinçur dias úteis para as sanções previstas nas incisas 1, li e Ili da item rn~z suprà B ID (dez) dias 
corridas para a sanção prevista na inciso IV da mesmo itBm. 
18.4 O valor da .multa aplicada dBverá ~er rBcolhida ao Tesouro Municipal na #f'Bza de 5 {cincô}.dias a cantar da 
notificação ou decisão da recurso. Se u JJalor da multa não for paga, ou depositado. será âutamaticamBnte 
descontado do pagamento a qOELa. c.dntrati3da fiz~rjus. Em casa de >inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, nvalôr devido sefácpbrâd1]admi~jsfrativªmente ou inscr{to çgJ®g Dívida Ativa daMuniqípia e cobrada 
mediante processa de Bxecuçãufiscal,ean1 as entargQ$,cargespandentes. · 
l8.5As··sanções previstas.nasJncisas.n1·.•e IV do.itE!mJS.2 sup.ra,· poderão ser ·aplicadas às eropresasqu~i.enreazãu 
da oonttatp pbjeta gesta licitação: 
l-pratiêarBrrlata.~ ilícitos. visando. frustrar .. ps objetiv~~iqflicit~~ªD; 
li.-, dempnstrar~m não possuir idoneidade para can!ratar tnr11a Administração Pública, em virtQ.qe de atQ$·ilftjfas 

praticadas; ·.···· .... ··.··.· .... · ··... .·.. .• .. > > ··· ... ·.···.·.····•··.··•····. 

1.U··· ~.···.saf. r. ere m ... ·.·.··.··c aqg.§D.ê~ ~a d.ª.••• .. J.•.·.··.' .. ·.·n.·.·.·.··i ...... t •.. ·.i ... v .. · •. ·.·.··.·.ª.· ...... ·.······.·.P .•. · .... · .. ·.ª.·.·.··r·.· .... p.r··ª····t·.··i· c. ª. r .. ·e·········m ... '. p.· .... ·o··· r.·.m. e.Jus··.··d··········.ª···•·I·.·.ª··· .. ·s···ª .. ·.s··· ...•.• f .. r ... ª ... u .• d· .. · ·.El···.··· •. ·.• .. •.· •• ·f·.··.··i···.·.s· •. · .. •.·· ...• c· •. ··.···ª· .. · .. ··• •. l• .. ·• •. ··• .. • •. n.·.•.··.· ... ··.·.ª.·.·· •.. <.•.·.• •. ·.·.· .• •.•.·r·······.· •. •••· •. ·.···e.•.·.· .• · .. ·· .... · .. · .. ··c···.···.··.···.··• .. ··.· .. ª.·· .. • .. ·.·.·····.• •. · .. ·.1 ..... ·.··.h··· .. ·.• •.. ·····.• .•. ••.• .. i.• •.•. ·.m·.•.•• ... · ....... · .• · ... •.•.· ... · ... e· .. •· .. · ..•. nt.·.•· .. •.• ... ª ..• ···. de qµª isqu·.•·.·•.e •... · .• ··r·····.·· tributas. > ·····•· > > < ... ·.·.·• ·. / > 

18.6 As sanções previstas nos incisos·!. IHB· IVduitem.18 •. Z supra ppqef~DJer·apli~ªda~·ju~!ê~~.ntªf a~ a d~ .. incisall 
do mesma item, facultada a defesa prévia da interessadanorespBctiva prDGBS~D. ílOPPi3Zade5{ciqca) dias úteis. 
IH.TA licitanteadjudi.catária que se recusar. injustifiçadamente, em firmar o Contrata d§ntrfo da prafo dB 5. (cinGa) 
d.ias .. úteis. a cant~r da?atificpçãa quelhe•será··encami~hada. estarásujBita à multa de 5% foinr:appr .cBnta)d~yalar 
total :adjudicada, sBm preJuízp qas.demais penalidades cabíveis, paf Gpfacterizar descumprimento total dp.obrigaçãa 
assumida. 
18.BiAs. sanções previstas na··H~mJH.7••supra não .~eaplir:a111às dê.mais•··li1Htamfe§ que, apesar de nãD· ... verie~.doras; 
venhªm a ser convocadas para celebrarem a Ter.ma de Contrato; de. açorda com este edital, e na prata de 4Bh 
camunicarelll sBudesJnternsse. 

20.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cantadas a partir da convocação, para a assinatura da 
contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitada durante a seu 
transcurso e, ainda assim. se devidamente justificada e aceita. 
20.2. Na assinatura da contrata será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas neste edital, as 
quais deverão ser mantidas pela contratada durante toda a período da Gantratação. 

22 



20.3. Ouando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatárias consignadas neste edital, ou recusar-se a 
assinar o contrato, poderá ser convidado outro licitante pelo(a) pregoeiro(a), desde que respeitada à ordem de 
classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato. 
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual. reajuste, recebimento e demais condições aplicáveis à contratação 
estão definidas no Anexo V - Minuta do Contrata, parte deste edital. 

21.1. Esta licitação nãµTmparta necessariamente em contratação, podenda a autoridade Gargpetente revogá-la por 
razões de interesse pública. anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceifbs. mediante decisão 
devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamações ou direitos à indenizaçãa·au reembalsa. 
21.2. É facultada aa(a) pregaeira(a) aú à autoridade.superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esél[)recer ou a complementar a instrução da pracess~ licitªtória, vedada a inclpsãa posterior de 
documentos que deveriam constar originariamente nª Pra pasta e na µpculTlentação de habilitação. . . 
21.3. u descumprimento de pra~us estªbelecidus n~ste.edital e/ou Peh:1(á) pregaeira(a) ou a não atendimento às 
salicitações•ensejará·DESCLASSIFICAÇÃUau INABILITAÇÃO. 
2l4 .. Toda a documentação fará parte das autos e não será deyalvida;30Jicitante, ainda ques.e trate de arig}najs. 
21.5 .. Na contagem das prazos estabelecidas neste epttaLex5lpir~§e .. ão os dias. de início e incluir-se-ão os.ªi~~ de. 
vencimento. Os prazos. estabelecidos neste edital SE! iniciam e se vencem somente em dia de expeâíente na 
Prefeitura Municipal de Farias Brito. 

2.1 ... 6·.•.·.···· ..... º.s···.· ... ·.··licita···· .. ·.n ..... ·.·.·.· ... tes .. ~~qfespo······.n··.· •.. ·s.·.•· .. ·.··.ª .. ··.,.· .. · .. ·v ••..• ·· .. ··.··.e·.··.· .•. ·.·.i····s···· .. · .. • ..• •.·· •.. ··P•· .• ·•• .... ···.·.e .. •· .. •·•.·l.··.·.ª.· .•.• ·.··.·•· .. · ... f····.····.i·d.····e···l···i·d·.·.·ª .•.. d·.···· .. • .. e······· ... ·.e· .. ··········l·e···.··g. ·.i.·t ..•.. 1.··m ... i .. d·.ª· ... d·· .. ··.·ª···.··.·.·····d····ª······s·.·····i·.n·····f·· .. ·.ª····.·r·.·m···.·· .. •.·.··.·· .. ª .. ·· .. ·· .. ç.· .. ·.·.·.··.õ· .. · ...•.•.. ·e·.···· .. · .. ·.··.·.·.s··.··.·.·.·.· .•. ··.·e.· .•. · .. ·.· ... ··•·.··.d· .. ·.··· ... ·· •.. ·.· .. ·ª •. ·.· •. · •. · ... · .. ·.• •. ·.s.· ... ·.'.·.··.· .•. · .. ···.· .. ·.·.·• .... ·.·.·.·d •. • •. · .. ·· .. ·.·•· •. •.•·.• ... ·.ª.· .•. • .. ·.• ... ·· .... ·· •..•. c.··.·.· .. · •.. • .. ·.·· .•. • .. u.·.· .• ·.·.·.• .• ·.··.m •.. · .. · ... • ... • .. •.·.· ... · •..•. ·.• ... · .. · ... • •. ·.·.e·.··.···• .. •.·.•.·.•.•.• ... º.· •••• • .••• ·.• •.. ·.•· .•. t ... · .. º·s ... • •. · ..... ·· .. ··.· .. ·.· .•. · ... ªPre$entad·•.··.·· ... • ..... ª.• ..... · .•..... s·.·.· .. : emqualquerfasedalicitaçãu. > <> L •. ····.········•······ • .. . .. . < 
21.7 .• O des.at~ndimenta de exigências formaisnãnessenci~.isnã~ ifillplicªr,~ q~ ~f~stªrrn~n~q#g;linita.mte. desde qu~ 
sejp passíyeL.ª a.f~rição da sua qualificação e a exata i::a.mpreen~ão da sua prapo~tª····· .. ) i 
21.8.Jada .. a dgr:ul'l}entª~ão .exig.ida···deverá serapresentad~ em original ou por qualqu~gPBH~~ss~.ide r~pphgra,f.iª 
aut~nti.ea.da por çart~ri~.icªIIl~~t~m.e~ Casuesta dar::urnenti:içãa tanha sido emitida pela internats@>será aceJ~a aPó~< 
a confirmação de sua aútgnticidade. 
21.H .. Caberãaa licitanHra~aíllpânhar asnperaçãesna sistema eletrâl'liea, ficapdq.respa.nsávél pelo ã.n~s'.dermrrente 
da perda de negócios diante da inobservância de .quai.squermensagêns emitidas pela sistema au de suadesr::onexãn. 
2UD.Jodas e quaisquer comunicações cama(a) pregaeirn(a) deve rãa se dar par esr::rito, com a deviôn protocolo 
com.••· sede na .. Com is.sã a .Permanente. de Ueita~ãu, via •. e-mafl· •. ·.·institur::ianal .licit~caa~!~.~i~.~.~r~!º·ç~.p~v.br,mau na 
prápria.c~atdaplati1farma•d.nsitehttps:l/bllcamp~~s~cam "sala virtual"pnd1es.taráa4unter::andq n .c .. e.rtªme~ 
21.11. Fica terminantementepraibido ao(a) pregoeira(a)prestar quaisquer informªções ªººre o.<pregããja· publicado 
e/ au em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexta usando telefonia fixa ou móvel, como forma de garantir a 
lisura do certame. 
21.12. Os casas omissos serão resolvidos pelo(a) pregaeiro(a), nos termos da legislação pertinente. 
21.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa. 
21.14. A apresentação. por parte das licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação, aos impedimentos de participação ou ao enquadramento cama microempresa ou empresa de pequena 
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parte sujeitará a 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 fundamento no art. 288 do 
Código Penal Brasileiro. 
21.15. Serão consideradas 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, confoçme ,aJ.ªse ern que a declàraçãd devaser apresentada~ 
21.f 6. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deàte·;~dital será o da Comarca 
de Farias Brito. Estad11do Ceará. 

22.1. Constitue111 anexos deste·editali d~le fazenpo parte: 
ANEXO 1- Termo de Referêm::ia (Orçamª.11to Básipu) 
ANEXOU- Prupmfürde Preços 
ANEXO .• IH: Modelo deDeclaração.ijelativ~•ªº.•.·.Tra.~alh9d~ EmpuªgiJdaM13nur 
ANEXD .•. IV"7Modelo de.Denlaraçãode Cµmprirnentudo~ Requisitos de·habilitaçãa 
ANEXffV-Minuta do Contrato 

Farias Brito/CE.20 de setembro de 2022. 



ANEXO 1 

I•e••r·m•e•··•··•·•••d·•e··• .. · ... Ref erên•cla 



TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Aquisição de veículos, tipo motocicleta, destinados ao atendimento das necessidades dos 
Agentes Comunitários de Saúde do Município de Farias Brito/CE. 

2. DA JUSTIFICATIVA 
· 2.1. CONTRATAÇ~O 
2.1.1. As motocicl.etas adquiridas serão utilizadas para auxiliar os Agentes Côm;Junitários de Saúde 
no desenvolvimento das atividades diariamente desempenhadas no município ae Farias Brito/CE, 
pois supre a qecessidadede facilitar nos deslocamentos dos profissipnais às residêqcias que ficam 
localizadas nªs regiões utbana.êr9rªI dqimunicípio. 

2.2. M(.lDALieADE DE Hç~w~ç~.c.l 1: ~P ~R.ITÉRio º~i~~~~~MENTo 
2.~~~· Para a aqyisição d§$~ê ql)j~fP~êrª é3SP~cja a rl')pdé;lfiê.~cfê ê~Jicitação deQqmin~9.~. ~REGÃO, 
em •... ·syérforrna E~~TRÔNIÇ~r ~ ... HYé3.l ()R$~f"Yé3~~ os;g~~seito? Qê·tfJfreit() .... P991icq~.e, em·····•·.~.$P~fia1 .... as 
d.is8o~ições.· .. do DecretolQyQ?~d~ 40 ;êe set~111J?rQdEt.2019, a Lei•Federal n~··•·••· 10.s29~ q~ ·lt. ç:Je 
julho c:fe 4Q02, e ~ubsidiariamente pela ·tei Fed~ra.1.ê~§§§ êr.21 de junhode. t~9ª' o queq.~~r5miry9 
as.Lei$ compleQ1entares nº123/2006 e 147/?()14- § gqas alterações/ bem como outra$ n<i>fQ1êS 
aplicáveis àespécie. 
2.2.11Z. Para o·julgameílto das propostas sera êld()tado o critérió de MENOR PREÇO POR l:_Q]3f:, 
observando todas as condições definidas nô editare seus anexos. 

3.DAS·ESpEC:IFICAÇ.Q~~l(2\J~~TID.~pES .• ·•·EVAl()R. .. ~STl'1~B() 
3.1.·· •.. confqrme exigência. legal, o .. · ... Municípiq •.•.•. d~··· Fé:frI~7.Britq r~~li;?'.()4 .R~$.9~1~~$\.d.~.· preços dr 
mercado e/estimativa de custos junto a e111pr~sa(sJ •. atuante(s) e s(tips•·~l~~r~ni.f()r e~peci91i~é3cf9$ 
no ramo do objeto a ser licitado, utilizandq-se.como ba$.e legal a Instruçªqf)JQ[Q1é;ltiya nº 73zc:f.e os 
de agosto dê 2020~ 
3.2.Fohutilizadàcómornetoc:f()l()giapara obtenção do preço estimado para a futl.lrê contrat9ç~o, o 
menor··dos valôr§$·ogfi9ôr(~~~.P~$qpis~s 9e·preços; cpn.fQ[';11~ Art. 6° da sueracitad9i~stryção, 
sendo assim, o valorrnáxirno admitido para. esta contra~aç.ãq êd~~~ 650-,ª,~o,oo ($e,sc~~~P~ .e 
cinquenta mil oitocentQse ... çinquentél ~ais), conformepl9pilhê3 abªixo: 

Item 

1 

vE~cu4pr~P() ..... ~cnopcl~jf~,. ... (ZERo .. gu1~p~r:t~º. f /Ario 
fat>;riç9~~P51'11?d~f9: go~2.Motqr:Tipq: tipo OHÇr mo99çjlír1drico, 4 
tempos e arrefecido a ar; .. CiUndrada: 109,1 cc;···Potência máxima: 
7,9 cv a 7.250 rpm; Transmissão: 4 velocidades; Sistema de 
partida: pedal; Sistema de alimentação: injeção eletrônica PGM-FI; 
Combustível: gasolina. Capacidade: Tanque de combustível: 4,2 
litros. Sistema de freios: CBS. Dimensões: Distâncias entre eixos: 
1234 mm; Altura do assento: 749 mm. Chassi: Suspensão 
dianteira: garfo telescópico; Suspensão traseira: dois 
amortecedores. 

Und 50 13.017,00 650.850,00 

Total: 650.850,00 
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3.3. Os veículos constantes no LOTE acima deverão ser "NOVOS", "O CZEROl QUILÔMETRO", 
de primeiro uso, devendo obrigatoriamente o primeiro emplacamento ocorrer em nome 
do Município de Farias Brito/CE, com todas as despesas com o licenciamento/emplacamento 
de responsabilidade da CONTRATADA, não sendo admitida transferência, 2º (segundo) 
emplacamento ou qualquer outra situação que descaracterize a condição de veículo novo ou de 
primeiro uso. 
3.4. Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas diretas,~ indiretas, impostos, 
taxas, seguros, tr~nsportes e demais despesas necessárias à execução do óbj~to desta licitação, 
bem como toda?/as taxas de Emplacamento/Licenciamento e Seguro Obrigatófiq - DPVAT pagos, 
com os Certifjcêldos de Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/ÇRLV), além de. demais gastos 
com o registrp junto ao órgão 9<: ~rânsit() S()mpetente. 

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.~~ O futu~o Coptrato t~ráviç1~9çi9 a~~ ~1. ~e de~~~~~~f:) cl~·~p22, a con~êr da· d~!ª de sua 
as?inaturi3, ou enquanto decprn~rpfqrnf]ÇiJTlêfl~P dp(§)veíçµtp(s}c:lêntro da vigência· do.,m.~§mo. 

5~ DA ENJREGAE Do RECEBIMENTO DOS y~!çp~ps 
5.1 .. osveículO§ serão fornecidos de acordo SC>[D>i3 §gligitáção reqyi?itada pelà;\Secretapiá('gyndo .. 
Mpnicipal contratante, devendo os m~smos ~~~~O'l entrêgues ~y.nto à sede des~a, ou ~D9~>·for 
mencionado Jla . respectiva Ordem de Compra, sendo as despesas com ··i3 entrega .çj~ 
responsabilidpde da empresa CONTRATADA. 
5.2 .. . Os veícy.los d1verã9 ?er entregu~s no prazo de até ~.g J~~~s~ntal di~s, 
emplacados/! icenciados em no.me dc1Jv1l1niçípio de Fpri.as Brito/ÇI:, SE!l'lcle>·~()cliflS ~~ · dE!spesas de 
responsabilidade da CONTRATADA~. ... .... . . · 
5.3. Os veículos deverão ser entregues em pe'!êito estado, .?ern qu9isqu~~ dêp()? ou alterações, 
devendo· ser originais de fábrica e atender às determinaç~es da legislaç~9 9~E.!~§p.ri~o. grasil .. ein~. 
5.4. Não serão aceito§ veísyl.9s batidos, arran~Cldos, COíl) peças trincadas ºYi?·t?."Jilfyncion~m~nto, 
ou ainda que apresentemqualquercaracterfsticafora dos parâmetros exigidosr1este Tênnode 
Referência. 
5.~. Não será aceita ofert:a de veículos de marca/modelo çHfer~q~~ po ofe~8·dô na pr()ppst§lr)5alvp 
na ocorrência de fato·. $UPerv~niente qu~ iíl1p~ça. o.·.·fomeciíl1epto dg. veículo nos JlJplp .. es do 
cpntrato, ... devidamente compr9y:9de···eíl1 .requerimento. própri9. ~lém··•·disso, somen~e· ~~[~ ac~iÇo 
outro modelo que apresente qualidade igual ou superior ao çontratadq, devidamente<ate§tadapelo 
setor.competente des.cieque ni~ntido.o.preço e demais condiçõ~s do .coo.trrJtp. 
5.6.· .. 0!5 yefçulo§···.·~erã9 .~ntreguer ..••.• em ótirioest~do··de li[Dpe.t~f ~ffl. p~~~iÇ~? Eº~gjções·de 
funcionamento dos iten$ P9rigªtórios, dispositivos· de sinalizaçªg': ~gµipêllJ!'),~9tgs<de······segurança 
dentro de prazos de validade, pneus, lubrificantes e documentos de tfâhsito, sem apresentar 
qualquer defeito de carroceria ou pintura. 
5.7. A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os veículos caso sejam recusados 
por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
5.8. A Contratada deverá efetuar a entrega em transporte adequado para tanto. 
5.9. O recebimento dos veículos será efetuado nos seguintes termos: 
5.9.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos veículos com a 



especificação; 
5.9.2. Definitivamente, após verificação da conformidade dos veículos, pelo setor responsável 
pela solicitação e consequentemente aceitação. 
5.10. O recebimento definitivo dos veículos, não exclui a responsabilidade da licitante vencedora 
quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelo 
Município, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 

6. DA GARANTIA DOSVEÍCULOS 
6.1. Durante o prélio de vigência da garantia, os veículos que apresentarem vícios, defeitos ou 
incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para a CONTRATANTE]i.no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis. 
6.2. As subs~ituições de peças e .. a mão cje obra, quando das revisões. em garantia, e~tarão sujeitas 
às obrigaçõe!i praticadas no mercado, nosterrnos das legislações pertinentes e subsidiárias. 
6.3. O veículp que, no período de 90 (noventa) dias, co9télcfo a partir do s~ú . recebimento 
defi~itivo, ··.·. apre~~ntar defeito7 §istemáti5p~ .de fabric9ç~(), <cieyidamente c()mprpy9dos pela 
frequência de manutenções corretivas rea,li~9das •. em <concezs.ipnárias do fabricante, dey~rá ser 
substituído no prazo máximo· de 20 (vinte) cjias corridos. Este prazo.será contado a partirda última 
manutenção corretiva realizada pela concessionária, dentro do período supracitáçlo. 

7. ~A.ORIGEf\11 ... DOS RE.CURSOS 
7.1~ ,A.s desp~§as do fyturo Contrato correrão por corità de recursos oriundos do Te,?ourof\1urj[Çipéll 
previstos nas D()tações Orçamentárias descri~s rio Edital Convocatório. 

8. DO PAGAMENTO 
8.1.·.·o.ipagpmentóda($) v~rcyloCs) f()rne~icjofs1··•ser~ ···~fety~dppe1tj.••Ad111in!~~r~~~9,. rriensa1ment~, 
obedecidas.: as requisições, em<moeda .corrente, . cprifC>rme 9 y9t()r:. élBF~~~g~dp na fatur~ 
correspondente e certificado pelo setor . competente limitand()7se () cJ~§~IJ11:>()lz() máxirrip ~m 
conformidade . .com a disponibilidade de recursos Jinance.iros do Tesouro Muqicipalr em prazo nã() 
superior a. 30 {trinta}dias. . 
8.2~ o pagamento será efetuado atrç:ivés de Transferêndâ Bancária. 

9. ···DAS OBRIGAÇÕ~S 1).1\ (;:01\1TIUlTADA 
9.1. Asobtigações da CONTRA.TANTEsão asdescriminadasna Mirjyta C()ntratual, parteiritegrélnte 
do Edital, independente dé sua transcrição. 

10. DAS OBRIG~ÇQl;S D~ CO~TRA !~~TE 
10.i. .. .A.7.oqrigações cjo(a) ·Ç@NTR.ATADO(A)>?ão···ªz· descrimiqada~•na•·Mifiaj~ª Contfü3tµal, parte 
integrante•.•do Edital,· independente de sua transcrição; 

FARIAS BRITO/CE, 16 de setembro de 2022. 

Maria Marcleide do Na menta Laet Rafael 
Secretária Municip de Saúde 

C)8 
(.,.., 



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

Decreto nº ID.024/2DIS e das Leis nº ID.520/2002 e 8.666/1883, bem como às cláusulas e condições da 
modalidade Pregão Eletrâniçp.nP2.D22.UB.2.DJ 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentas relativos à habilitaÇão preliminar, nãa acorreu 
fato que nos impeça departicipar da mencionada licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados na Anexa 1, 

casa sejamas vencedor(es) da presente Licitação. 

.qg 
t:.,. 

OBJETO: Aquisição de veículos, tipo motocicleta, destinados ao atendimento das necessidades 
das Agentes Comunitários de Saúde da. Municíph:lde Farias Britg/CE, c.qnforme especificações apresentadas 
abaixo. 

VEICULDTIPDMOTDCICLETA.ZERD IILIILÔMETRD · Ana fabriÇaç.ã,a/rriôdJ:1ló: 
2022.(Matai; Tipa: tipa DHC. manacil!ndrica. 4 tempas e ?[refecídó a ar; 
Cilindrada:ID9Jr;c:; PatBm:ia máxima: 19 r;v a 7.250 rpm; Iransmissãa: 4 
velm::idades; Sistema de partida: pedal; Sistema de alirllentáçãa: injeção 
eletrônica PGM-FI: Cambustíve.1: gasolina. Capar;idade: Tanque de 
combustível: 4.21itras. Sistemádefreias: CBS.Oimensões: Distâncias entre 
eixas: 1234 mm: Altura dlJ assenta: 749 mrrt Chassi: Suspensão· dianteira: 
garfa telescópica; Sus ensãa traseira: dais amartecedares; 

Und 

ValorTatalda Prnposta:•R$ ............................ ( .......................................................... .) 

Proponente:.; ................................ ; ...... ..: ........................................................... .. 
Endereço: .................................... '. ..................... • ............................................... . 
C·NPJ:· .~ .......................................... .. 
Data daAbertura: ........................................... . 
Horária de Abertura: ...... ~.~ ....... n .................. .. 

Prazade.fotrega: ConfarmeEdital •ErCo~trpJo. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

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

Assinatura do Proponente 
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(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA. para os devidos fins de direito, espec;ialmente 
para fins de prova em proc;esso lic;itatário, Pregão Eletrônico n.º 2022.09.20.1. junto ao Munic;ípio de Farias 
Brito/CE, que não inc;ide na proibição c;ontida no im:iso.XXXllLdo.Art. 7º da Constituição Federal. 

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

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

DECLARANTE 



31 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA. para as dBvidas fins dB direita, BspBcialmBntB 
para fins dB prova em pracBssa licitatória, Pregão Eletrônica n.º 2D22.DB.2D.1, junta ao Município dB Farias 
Brita/CE. quB cumprB intBgralmBnte as rBquisitas para sua habilitação, canfarmB prescrBVB a incisa VII, da artigo 4º. 
da LBi n.º I0.520 dB 17 de Julho de2DD2; esfallâ[] ciE!ntE! das pE!nalidâdE!s a#litavàisnus cªsas de descumprimento. 

Pelo quB, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas qa Lei. 

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

DECLARANTE 
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Contrata que entre si celebram, de um lado a Município de Farias 
Brita/CE, através da(a) ................................... , e da outra 

O Município de Farias Brito, Estada do Ceará. pessoa jurídica de direito público interno, inscritp no CNPJ/MF sob o n.º 
07.585.572/00Dl-OO; através do(a) ................................... , neste ato representado pelo(a) ..................... ;; ................................ o(a) 
Sr(a). .. .................................................... , inscrito(a) no CPF n.º .................................. ; ................... , apenaa denominado de 
C:DNTRATANTE, e de outra lado. ·8 empresa· .................................................................................................. , estabelecida na 
....................................................................... ; ................ ~... inscrita na CNPJ/MF sob . o n.º ............................................ neste ato 
representada por ........................ ..;;• ....................... '.''.'''"''.' ........ '..;.,in~crito(a) no GpF·n~º ..................................... , apenasdenominada de 
C:DNTRAT~DA.resolvem firmar a pr~seryte Can,tratO,}Efüdo ern vista pp~sültada da Licitação pa madalida~e Pregão 
~letrâni~a ~· !! .. ia22 .. gs.~.Q.t tudo.de acorda cmn··asJfürmas gerais.da ... Lei n.~·.· B.SBB/8B;·e suas x~lteraçq.~~p~~teripres, 
bem como com a Lei o.º ID.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulasgcondiçães seguint~ª· 

2.L O present.e lq~truniento tem como abjeta a aqu~siçãa ~eveíç~las, tipa rriatí:n::iCJ@~~·''ª'~·~ifl~ª·~·~ ~D at~ndi~~"!.ª 
das necessidades ~a.s ..... Agentes>Ço.munitáriosde Saúde da Município de Farias Brita/C~,g~Dfªrílle especificações 
constantes na Anexo 1 da EditaJCanvocatária, ·nos quais a CantratadéJ sagrou-se vencedora, confo~me discriminado no 
quadra abaixo: 

3.1.Uobjeta t!ântratual tem.avalorJátalde R$ ;• ............... ,, .... ; h•~ •••.•. ; .................... ; .................... 1. 

3.2~·0vaJµ.r· db.present~ contratlJ.nãa seráreajustada'. 
3.3. Paderà·ser·restahelecidél afelaçãa.que as partes·· pactuaram inicialmente ~Htre•··os.eni::argas da<coritratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeira inicial da contrata, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém 
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
casa fortuito au fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nas termas do Art. 85, 
Inciso li, alínea "d" da Lei 8.SSS/83. devendo ser formalizada através de ata administrativo. 
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3.4. Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à 
Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) 
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 Aditiva, cuja publicação da mesma, em forma resumida, deverá ser providenciada 
pela Contratante, em abediênciajj3pdispastano·§úrtirm.dnArt.·Btdatei··n;•Q.8;666/~3~ 

4.1. O presente Can~râta terá vigência até 31 de dezembro de 2022. a cantar da data de sua as§Inatura, au enquanto 
decorrer a fornecimento das ve.ículos dentro da vigência da mesma. 

5.1. Os veículos serão fornecidas de acorda com a ~.a i~itação requisitada pela Secretaria/Fundo Municipal contratante, 
devendo as mesmas serem entreguesjunta à sede desta, ou ande frir menc:ionadDfla respectiva Ordem de Compra. senda 
as despesas •• cam a entrega.d.e.· respan~abilidade qa·ernpresaCONTRAJADA. 
5.2 .. Os veículos deverão ser entregues nu prazo de até 60 {sessenta) dias, emplaci3dµ~/lidenciadas efl"l nµme da 
Município de Farias Brita/CE, sendo todas as despesas.derêsPDnsafülidade da CONTRATADA. 
5.3. Os veículos deverão srr entregues em perfeito estaâa. s8Fliquaisquer danos oü alterações. devendo ser arfüinaísde 
fábrica e atendegàs determinações da legislação detrânsita brasileira. 
5.4. Não serão aceitos veículos batidas, arranhados, com peças trincadas ou sem funcionamenfg, ou ainda q~ê 
apresentem qualquer caracterfsticaJora das parâmetros exigidas neste TermoA~R~f~r~ucii3. 
5.5. Nãa .. seráaceita oferta de· veículos de rnÂr.ca/madefodi.ferentedRRf7rtÂdapa•P:ropµ~J8:·. s;~lv9 ~JJº:cqfrência de fato 
superveniente que impeça o fornecimento da veícula.nosn1oldes docontratp~.q~vidF:?1~9t~~.R~~fü~Y~ÂPJe~.• reqy~FiP!~Q.t~ 
práprio .. Alémdi~;s~ .. somente será aceita outra qiad.~ln que .i3P[e~ente ·qualidaâe 19.MfflI· .. ~.~I;~Hg~.~ip~>ªª cµntr.i3tE1da; 
devidamente atestada·pelo~~tori:p.rnpetente desde queniantidaapreço e demais candiçõesdp:pg~~rat9;· 
5":6.ps .. veículos \~ .. rrãp.eptre~w~s em ~tí~n estado ... dê Jirnpeza .. · .... ern . perfeitas condições de fun~.igJrnment.a d~§ itegs 
obrigatórios, dis pasitivps â~.~jryal.ifi3~ãg;<eHpipC1ruentos de segura~~~d~et~g ••. 8ê .prazos de va lidaqerpneus, .. luQrificagtes··e 
qncumentas.de trânsito, sern.8:pre~entarqualquerdefeito de carroceria pµipintuf8:· 
5.7. A Contratada ficará obrigada a troear; as suas expensas, psve.ículos casn.sejàfü.pecusados por justp>mbfivo, sendo 
que n.ato dorecebimenta não importaráª sµa aceitação. 
5.8.A Gantratadadeverá efetuar a entrega emtransparteadequadu parataJ1to. 
5.9.B·recebimenfo.das veículos será efetuádo nos seguititestermos: 
5.9.1. Provisoriamente .. para efeito de.posterior verifitaçãnda conformidade dbsy~ícqlos corn..aespecifiC8çaa: 
5.9.2. Definitivamente, após verificação da conformidade das veículos, pela setor responsável pela solicitação e 
consequentemente aceitação. 
5.ta. O recebimento definitiva dos veículos, não exclui a responsabilidade da licitante vencedora quanta aos vícios 
ocultas, ou seja, só manifestadas quando da sua normal utilização pelo Município, nas termos do Código de Defesa do 
Consumidor. 
5.11. Durante o prazo de vigência da garantia, os veículos que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, deverá ser 
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reparado e corrigido, sem ânus para a CONTRATANTE. no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 
5.1.2. As substituições de peças e a mão de obra. quando das revisões em garantia, estarão sujeitas às obrigações 
praticadas no mercado, nos termos das legislações pertinentes e subsidiárias. 
5.1.3. O veículo que. no período de SD (noventa) dias. contado a partir do seu recebimento definitivo, apresentar defeitos 
sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela frequência de manutenções corretivas realizadas em 
concessionárias do fabricante, Q~X~Gª·· ser substituído no· prazo máxímo·de 2U{vintêJ ... gias corridos. Este prazo será 
contado a partir da última mánutenção corretiva realizada pela concessionária, dentro do perfQdo supracitado. 

6.1. As despesasrdeste Contrato correrão por conta de recursos oriundos dd~e} Tesouro Muniêipal, previstos nas 
seguintes Dotações Orçamentárias: 

7.1. U pagamento dos \leícu.los fornecidas será ~fetuadopelaAdíllfüistraÇão, íllensalmente;obedecjdas as reguisiÇões:.em 
moedacorre.nte, conforme o valor apresentada·na fatura corre~po~d~nte e certificado peto~e~orrompetenteH~itandn
se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade cfenecursos financeiros do Tesourp Municipal, enrprazo 
não superior a 30 {trinta) dias; 
'l.2.0pagamento será efetuado através de .Transferência Bancária. 

8.tA. Contratada para forlled~r a(s)verculqs. dbJetO do preseQte Coptratq,abrigar-Se~á 8: 
8.1.1. ·curnprirJntegralmente as disposições deste Instrumenta eda EditaJGggvacatátiq. 
8.L2 ..... R.espons8,biJizêr-,se pela perfeição da(s) ve.íc:ulo8:t1bjeta·· d~ste •• Contrata. ·senda êip~~ r;~spqn~~Ve.Lpar goaisquep 
dana? pessoais ou materiais; incJusive.cantraterceiras, acorridas durante seu fornecimento: ..... ·~........... ...... . . .. ·.·.·. .· 
8.1.3. ResponsabHizar".se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiras envolvidos n~. execução dq objeta 
cantr~tu,a.1 .. em particµJar··nai.qu~. s~ ç~fereuàs •contribuições .d.evidas .~ Pr~v.idência Social:<Hprigaçõ~.~ Tra~.~.IW~t~s, 
Seguras e aps Tributas à Falerda py~Jipa eo111geraJ. < . . .. . .•..•. . i(! .. · e ................... ·.··· . ~>> : 
8.1.4. Manter; durante toda a· execµção deste .GQntgatgt em cºrnpatibilidap~ pam as qbriga ções par ele ~ssy,-nipas. tod~s 
as condi~õ~~·de habilitação e qualJfi~açãô eJ(igida~ naJiçJtáç~ti .•....•. · •.... .. + •.. . 

8.~.1.5 .•.• F~.rn~.cer···c~tn·.prest~z.a ..•• ~ .•• ~.igQI~.a.de,o(.8:·)··~·~ .. fqµlfJS.· .. P~J.eta···de.st .. ~ .... CP~t[~tp .. 
8.1.6. Ac.~j~ar HEi~:mesm.as cpn,diçp~s cpntcatuais; a.çréscimos pu ·supressães @~ sg<·ti~~.1\~ftj.n~.ç~s:sáriq~ )g.a:Ar0rn1a 
estabelecida noArtS5; § Iº daLeinª 8$BB/H3. alterada e consolidada. 
8.1. 7. Entregar na prazo máxima de até BD (sessenta) dias. a cantar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
os veículos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo 
competente, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra. sendo as despesas com a entrega de sua 
responsabilidade. 
8.1.B. Trocar. as suas expensas. o(s) veículos que vier(em) a ser recusada(s) par justo motiva, senda que o ata de 
recebimento não importará em sua aceitação. 
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8.1.S. Efetuar a entrega do(s) veículos em transporte adequado para tanto. 

9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem coma zela na fornecimento e o cumprimento das prazos. 
S.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s)yJ:IíçµJos abjeto deste Contrata. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junta a Contratada. através da Secretaria/Funda Municipálcontratante, a execução da 
objeto contratual. 
S.1.4. Efetuar as pagamentos devidas nas condições estabelecidas neste Instrumenta, bem como zelar pelo cumprimento 
de todas as cláusulas contratuais. 

suas demais.alterações. 
A Contratada, 
Advertência; 

m.2.2(Mulfas necessárias. conforme segue: 
m.2.21 0.5% foinco décimos por cento) por diade o 
peltratraso na entrega do(s) veículos. · 
..................... 20% (Vinte por cento) sobre o valor total fatuhadnno mês anterior, pelo descumprimento de qualquer item do 
Edítal nu Cláusula Contratual. 
ID.2.3. Suspensão temporária do direito de. participar em licitaçõss·e impedimento corn a Prefeituri3 Municipal de Faria.s 
Brito porprazo não superior a 02 (dois) anos. 

Oeclar~çãp.ds. inídoneídade para licitar .ºu contratar· com .... Admínistraçân M1.minipaEenqµ~~to ·perdurarern ns 
motívos determimíntes da punição. ou até que seja promovidareabilítação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

11.1. ·Estê······frontrata poderá sêfre.scihdida unilateralmente pela CantrataQJe,par :.convàniência administtªtivá ao· par 
infringêm::ia de qualquer das condições pactuadas. 
11.2.>D·.··nãa····cu·~·~rirnenta das •. dispaFições· .. especificadas .. neste .. Cantr~~aimpli~ara·autqrn8ct~ca~ente .em 9u,ebr.ª .. de 
Contrata,. e9s~J~?~ª·••resc.i~ã9 administrativa. prevista.~a art .•. ·.?fda Lei FederaJB.H66.lBª,>·n~.~pn~eci~~s,~esôe já as 
direitas da Administração;: com re.laçãu. as normas c:antratuais e as previstas emJei ag .Regulamento dispostas no 
presente Instrumenta. 
11.3. D presente contrata é rescindível ainda. independentemente de qualquer interpelação Judic:ial ou Extrajudicial. nas 
c:asas de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2. lnadimplênc:ia de qualquer de suas cláusulas par qualquer uma das partes; 
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11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de 
antecedência, sem ânus para ambas as partes. 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato. a parte que se sentir prejudicada poderá 
rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior. 

12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediâílte.Jermo Aditivo. 

13.t. Este contrata deverá ser publicado pgr afixação em local de costume. até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente 
ao de sua assinatura. 

14.1.· .... lnt.eg. r.·.·· .. ª.·· ... m º··.P.· rese.· ... n .•. te contr .. ····ª·· .. · .. ·.· .. t···.· .. º ..•..•. •.·.• .. t ••.. ·.º.···.·.d .... ··.ª.•.· .. ·.s·.· .... ·.•.·•.ª ... · s.··.···. p. e ...•.. ça ....• s ... ·.·.·.•. q··.· .. u.• ..•....•• e.•.•.f .... º.• .... r ........ m .... ara··.·.• .. m .•.. ·· .. · ....... ·º·.•.·.· .... •·.P .... roc .. ·••.e ... ·•. d .•.. im .....•.. ·.• .. e .... • ... nt.·.o ... •.licitatório. ª. ·.··pro ........ pasta apre .•.•. se. ·. nt.ada pela • ·~:· . . '." - ·_"_":< - . : . ,., - -

Contratada. bem corno eventuais correspondênciastrocadas.entreas partes, independentemente pe trans.criçªo; 

15.1 .. ff Forac:ompetente parª dirimir quaisquer dúvidas g~íQ#g#dri presente contrato é o da Comál'ga de 1-::iri.::i~'Hfrit11 
CE. 

q.~.··~·la .. ra·íll •·· as .parte·s·•·.·qu•e,•.••·~s·~~·•····~gntrªtg•··•··· .. corr .. ~·s.pop.~. e •·ã···••ITtª n.if e.·sta.ç ão fina 1 •. c 9.~·~17.t~·······~Fª.~RW~iya,i ;~.·e.••~ .. ~c~rd a··· e nt.re 
celebr9do e. par assim estaremde·acordo~as~i~a111opease,nteUgntratp;CJ~Pªrte,~ea~ile,~t~mHqqª~JifPaiX,µ firmadas. 

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

CUNTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

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

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


