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

EDITAL CONVOCATÓRIO 
Pregão Presencial N.º 2022.ta.28.1 

1.3 - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços concernentes à produção e 
realização do Natal 2022. no Município de Farias Brito/CE. 
1.4 - Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Fariu.~ Brita, situada na 
Rua José Alves Pimentel, n.º 87. Centro, Farias. 6.rito/CE. a Licitação na modalidâge Pregão Preseucial, cujo objeto 
supracitado. com a finalidade de selecionar á(s} prnposta(s) mais vantajosa(s). conforme descriçãés constantes no 
Anexo 1 deste Edital Convocatóriu. 
1.5- 0Pr8gão será realizado pelo(a).Prega~ira(a)UficiafTiagq de AraúJqLeite. e sua Equipe de Apoio. 
LS··.- Re.gem··ª ··presBnte Licitfçãn.•a.snorTas•.••cuntid~sneste EditaJ ..• Gonva~a~~.~i9. naJ.~i Federal 11º IU . .520. de 
17/U7 /02.e; no quB couber. na LeiJederal n.º 8$66~ de Zf/UB/83. e suas alterações posteriores. 
1.7 -P9ra os procedimentos do presente Pregão será observadnus.eguinte: 
L7.1 .. Local de Realização: Sala de Reuniões da Comissão Perman~nte de LicitaçãlJ da Prefeitura ~unicipal deiFêrias. · 
Brito; situada na.Rua José Alves Pimentel. n.º 87. Centro, Farias Brito/CE. 
1.7.2-Data de recebimento dos envelopes e abertura daSessão: 16 de>navembra de 2022. 
l.B.3-Hnráriode.abertura da Sessão:.9h. 

2. INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDURES.DAllCITAÇÃQ 
2.1-A realização. deste procedimento estará a cargo do(a}Pregueiro(a) e de sua Eqµiped@Apqip ITTQmeadospnr esta 
Administração públ.ica, através de Portaria do(a}Senhor(a)Prefeito(a) Municipal de Farias Btitl:r. 
2.2 ~ As decisões referen~es a este Processo Licitatório puderªº ser comunicadas aos prapángntes por qµalquer 
meio de comunicação que colllprave D reeebimellto. 
2;3. - O interessado poderá ler euht7r o texto integral deste Edital ~ sj~U~ An7.~ps. b~rf1cffmo obte.rn~ .eJ@111ento~. 
informações·e···esclarecimentasrêlativns•poPregãueàs c~~di~ãesparµ.~t~ndim~ntudas obrigações ~e~;~~.~riascao 
cumprimento do seu objeta. no endereço acima .. mencionado,im.J através do telefone (88)354415H9rde segu.gda à 
sextà-foira. emhurária normal de expediente. 
2.4·LUsp.~djdo~Ae esclarecimentos de •. ·.~.yvidas emrelaçãuao.Edital deverãaserencanjillljaºqs;por escritp até a· 2º 
(segundo) dia útil anteriora datada abertura das propostas. 
2.5 - O caderno do Edital completo poderá ser adquirido no mesmo endereço referido no preâmbulo deste, de 
segunda à sexta-feira. em horário normal de expediente, ou nos endereços eletrônicos: 
www.fariasbrito.ce.gov.br/licitacoes e https://licitacoes.tce.ce.gov.br. 

3. DO CREDENCIAMENTO 



3.1 - Na data e hora marcadas neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao credenciamento e identificação dos 
representantes das empresas proponentes, declarando aberta a sessão do Pregão, dando início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos da Habilitação. 
3.2 - A documentação para CREDENCIAMENTO dos interessados será: 
a.I) Documento oficial de identidade: 
a.2) Documento que comprove a.capacidade de representBção, na forma da lei; inclu§ive com outorga de poderes 
para formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes e específicos ao 
Pregão Presencial n.º 2022.ta.28.1, em nome da licitante; 
a.2.1) Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, sóciEk:gerente, diretor do 
licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados documentos que comprovem tal condição (atos 
constitutivos da pessoa jurídica, ªta de sua eleição, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decurrênc:ia detat investidura: 
a.2.2) Nos demais casos, deverá serapresentad~ pr[)cüraçãq por instru~~nto público ou particular, ~companhada 
de cópi~.·· du.ato de investidura··.~o ..• outorg~nte ...• (atus .cuBs,titutjyos dapessoa)urígi.~·ª'·ªJª .. 9e eleição du oqt~rgA,gte, 
etcJ. Caso. seja apresentada procuração porjnstrumento particular, esta deve ser esp~~ífica pª~él o·~qegªo 
Presencialn.º 2022.ta.28.f (Modelo constante no Anexa IJLeest~cam firma devigamenteree~nhecidaemeartária 
competente ou acampanhado de documento de identidade dusrgnatário para confrontação da assipatura. 

3.3 -Estes documentos deverão ser apresentados foradus envelopes; para que possam ser analisapos no in@od9s·> 
trabalhos'. antes .da a~erwra .. das ... enyelopes ... "Propo.stas· de~.reços". No caspd~pppi~S,r.dJV~Fª·9 S~r devidamepte 
autenticadas .. •··por cartório·· competente ·ou ....•• estarem.· acompanhadas .... dosuriginªi~,•• soljr·peffiª i9e \jnvalidação. po 
documento. 

4··- ·IJA APRESENI~ÇÃQJJOS.UOÇUMENTDS 
4J -Anteriormente a entrega dos envelopes de Proposta de Preços e de Habilitaçãâ, .[)sJicitant~.s d~yepªª 
apresentar, FORA DDS <ENVELOPES. de~laração dando ciência de que cumpre plename.nte os .reqµisitos.de 
habilitação (Modelo consta,ntàno Anexo.Ili). 

5.JJAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕESIJEPARTICIPAÇÃDEDADDCUMENTAÇÃDPA~A HABILITAÇÃO 

5.1-Rest~içãeª . .. . . . .. .·. . . ... ..·.·· .···.· .· ... · .. ·· . . .. ·.··· ........ ·.·· ..... . .. .... . . < > · .•.. •·· .·· > ••.•. · .. · < 

5J.I··~·· Emprêsad.eclarada inidânea de acordo com a prevista no Art. 87, inciso IV,da. l~i.F~de.ral p.º B.:Bg§/B3.:Erque 
não tenha a sua ídoneidaderestahelecida; 
5.1.2 - Empresa com falência decretada ou concordata; 
5.1.3 - Empresas em consórcio. 

5.2 - Das Condições 
5.2.1 - O licitante terá que oferecer proposta para os lotes em que deseja concorrer, em atendimento ao especificado 
no Anexo 1 deste Edital, devendo cotar preço para todos os itens constantes no respectivo Lote. 



5.3 - Documentação de Habilitação 
a) Habilitação Jurídica: 
a.1- Conforme o r:aso, r:onsistirá em: 
a.LI - Registra Comerr:ial, no r:aso de empresa individual; 
a.1.2 - Ato Constitutivo, Estatutaou CuntrataSm:;ial8f11 Vigór, dévidamenteregistrado, em se tratando de sor:iedades 
i::omeri::iais e, na i::aso de soi::iedade por ações, ai::ompanhada de doi::umentas de eleição d é seus administradores; 
a.1.3 - lnsr:rição do Ata Constitutivo, no r:aso de sor:iedades r:ivis, ar:ompanhada de prova de dirgJoria em exerr:ír:io; 
a.1.4 - Der:reto de Autorização, em se tratando de empresa ou sor:iedade estrangeira em funr:ionamento no País, e ato 
de registro ou autorização parafom:ionamento expedido pelo órgão r:ompetente, quando a atividadàassim o exigir. 

b) Documentos ~eletivos à Regularidade Fiscal: 
b.I - Prova de lnsr:rição no Cadastra Nàcianal de Pessoa Jurídir:a (CNPJJ; 
b.2- Prova de lnsr:riÇãa na Cadastro de Contribuinte~ Estadual e Municipal, se houver, rel.ªtiva ao domicílio pusede 
do licitante, pertinente ao seu ramo dá atividade e compatível com u objeto contratual; 
b:3. '.'""Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativada União; 
b.4- Certidão Negativa de Débitos .de Tributos e Contribuições hcleráfs; 
b.fü2..Uertidão NegativadeOébitos Estªduais, dndomir:ílióousede do lir:itante; 
h.6 - C.ertidão Negativa de Débitos Munir:ipais, do domicílinousede do licitante; 
h.T- CertidãoNegativa.deHéhitas juntP ... ªº l.NSS; 
b.8 ·.:-··Certificado de Regularidadede Situação junto ao.FHTS; 
b.S - Certidão Negativa de D8bitos T ràbalhisfas, exped.idapelnTrihunaLSuperiar doTrahalho. 

c}.Uocum.entação Relativa .~ ..• Dualifi~ação Econârnico•Finançeira: 
r:.2. -Balanço patrimallial•e•dernunstraçã~s.?ontábeis do.último exercício sor:ial, já exigíveisêapr~.~entados na.fgrma 
da le[.que. comprovema boa situação Hnanceira da empresa, vedada a.~.~ª .. substituição porqalélhcet7sn4 .bal~9çus 
provisórios,.p.odendo ser .atuaU.z;a9os poríndir:es .. oficiais quando ..• enp~rpadphá.rnais de. 3····(três) me . .ses\ga .. díi!tade 
apresentação da proposta, não s .. ~lldo•aceitnsua ~ubstituiç.ãap~r quaisquer oütros.doel.lmentos; 
r:J,. Certidão Negativa de Falênciaou CIJnr:ordataexpe.didápelâ distribuidor da sed~ da Pessoa Jurídi.ca. 

d}· llh1cum1:J11tação Relativa.à• [lualificaçãa J écnica: 
d.1- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em carat:terfsticás, quantidades 
e prazos r:om o objeta da licitação, sendo esta feita mediante a apresentação de atestada fornecido por pessoa 
jurídir:a de direito público ou privado. No caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá 
ser apresentada com firma devidamente rer:onher:ida em cartório competente ou acompanhado de dor:umento de 
identidade do signatário para r:anfrontaçãa da assinatura. 

e} Declarações {Modelo constante no Anexo V}: 



e.I - Dei::laração emitida pela Empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de IB (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll. do Art. 7º da Constituição 
Federal; 
e.2 - Dei::laração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos; 
e.3 - Declaração de lnexistênc.iade fato Superveniente lmpeditivffda Habititaçãa; 

5.3.l - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por. qualquer processo de 
cópia autenticadapnr cartório competente ou por servidor da administração ou publicação ef11órgão da imprensa 
oficial (Art. 32 da Lei n.º 8.668/lH83),> sob pena de invalidação do documento.e, por consequêncja, inabilitação do 
licitante. 
5.3.2 - Os Documentas que nãoJiver8m prazo de validade declarada no próprio dm:umenta, da mes·ma forma que não 
con~te previsão em legislaçãoesp.er;lfica, deverão ter siqn emiti.das há, mn máxinio, SO (noventªJdias; copJadas até a 
data.da. realização daJicitação nu .. se •. e~Itidos.porprazo indetªrminado .. cunforme .. legJslª.çªq dp.órgão expe9idor. 
5.3A -Ficam excluídos davalídade de.HO(noventa}dias as atestadas técnicas e comprovaçãe~ de inscr:içqe~. 

5.4- Caso a licitante seja Microempresa ou Empresa d~ Pequentt Porte deverá ªpresentar Declélçação que collJpruve: 
tal situação. 

DRIENTACÕESSDBRE A FASEOE HABILITAÇÃO: 
5.5 7··Naforma do que dispõe ·u Art .. 42.da•Lei.Coffiplementar n.º.123,.del4 dedez~nihro d~ f~pp,à c~mprovação da 
regularidadefiscal das microempresas (ME)e empresas de pequ~n.q porte (EPP) suiuente s~r~ exlgidapara efeito de 
assinatura do contrato. 
5;8 "'. Para efeito do disposto no s.ubitem acima, as microempresas (ME) e empresas dgp7~~B,HDporte (EPP). p~r 
oca~iãD. de participaçã.o n~.st~ prm::ediniento li citatório, deverão apresentar toda a documentaçãu<~xigida ppfp .gf~jtq 
de comprovação de regularidade fis.cal,mesrl1o que esta apresente algµnia restrição. 
5;7 - Havenda .. alguma restrição na cmnprovaçãu da·regularidade· fiscal. ~eráa~~.egur~dp o prazo de.Hfi(çinça)dias 
úteis, contado ·a partir do momento·emqye, o prupunent7fogdeclaradove.ncedor go certame, prorrq~~.v~i~<~.qrTgual 
perlado, ê critério da Administração Pública, para a r.e9ulpriz9~ão dadqcymentaç.êo, pagamento ou.parcelam~.~todo 
déhito ...• e··•emiss~odeeventuais·certídões negati.vasJm pusitiv~s çoni.ef~itqde· certidão11~~9fj~9· ••... · .... >.· •• · 

5.8··-A nãgregul.arização .da documentaç~o •. no prazuprevisto .. no subitem anteripf, .i.rnpJiqªfá>deR.~d811c.ia 99 diréito à 
contratação, selll prejuízo das sanções previstas na Art · 81, da Lei n.º 8.HSB/93, $elldafat:ultâdn à Administração 
convocar os licitantBs remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
5.8 - Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências desta Licitação referentes à fase de 
habilitação, bem cama que apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, serão 
inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que não apresentarem a regularização da documentação de 
Regularidade Fiscal na praza definida acima. i 



6. ENTREGA DOS ENVELOPES 
6.1- Das envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO". 
6.1.1 - Os envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechadas e entregues aa(à) Pregaeira(a), na sessão pública de abertura deste certame. 
6.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em suápartê exterhEi e frontal os seguintes. ºileres: 

Prefeitura Municipal de Farias Brita 
Pregão Presencial N. º 2022.10.28.1 
Eovelape n.º DI- Proposta Comercial 

Prefeitura Municipal defariªs Brita 
Pregãp Presencial N~º 2U22JD.28.1 
Envelope n.º 02 - Documentas de Habilitação 
Proponente: .......................................................... . 

62 -.. UMunic~pio de ftlrias Brito não se\r~spansa~ .. ilizará pur .. envelopes de ''Prqpnsta.B.9~~ycigl.1' •• e·upocumentaç~u 
de Ha9ilitação" que não sejam•·•.entregues·.ao(à). Pregueiro(a) .. designado.. nu•lmmL.dat~>a bqrªgip dgfinidas neste 
EditaL . 

7. DEJS PROCEDIMENTOS 
7.1 - .Abertas as envelopes de Propostas. Comerciais a(a} Pregaeira(a) desclassificará, fül1dªrrientadameota. <as 
propostas que não atenderem às exígênc.ias · du Edital, hem como as. que ofertarem. preços manifesta[J1énfo 
inexequíveis. 
7.2. -U(A) Pregaeira(a) classifü::ará o.autor daprapostBMmepur preçp pprlote.e·aqueles que ten~ªn1ap~gsent~do 
propo~ta~i~rnvalores sucessivo~ e ~pperiora.s,>em atslQ%>(dez por cento)· da proposta de menor prnçp~·Dpara 
partit:iparem dijEtElpa de lances verbais. 
7.2.f··~·· Se. nãp houver. no .mínimo. U3· ·(três) propustaS depreçhs nas Gundiçães qefiniqaà na item· af1t.E!rfür.o(a) 
Pregoeiro(a) i::lassifü::ará asmelhores propostas subsetjüefües, até a máxillln deU3(três)Jpárá que seus autores 
participem das lances verbais, quaisquer que sejam as preços oferecidas nas propostas apresentadas. 
7.2.2 - Os proponentes deverão apresentar preços para todos os itens especificadas nos lotes em que está 
concorrendo, sendo condição de classificação de sua proposta comercial. 
7.3 - Após a classificação das propostas para a participação na etapa de disputa de preços, o(a) Pregoeiro(a) dará 
sequencia ao processo de Pregão comunicando, na data e horário definida na Edital. as licitantes classificados. 



7.4 - O julgamento das propostas será feito pelo valor do menor preço apresentado para cada lote constante(s) no 
Anexo 1 deste Edital. 
7.5 - O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na etapa de abertura das propostas. 
7.6 - Aos licitantes classificados. será dada oportunidade para nova disputa. por meio de lances verbais e 
sucessivos. de valores distintos e decrescentes. a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais. 
7.7 - Se duas ou mais propostas. em absoluta igualdade de condições. ficarem empatadas:s.erá realizado sorteio em 
ato público. para definir a ordem de apresentação dos lances. 
7.8 - A desistência em apresentar lance verbal. quando convocado pelo( a) Pregoeiro(a), implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante. para efeito de 
posterior ordenação das propostas. 
7.S - Ao final da etapa de disputa de preços. o(a) Pregqeiro(a) indagará aos .licitantes se algum qos mesmos deseja 
interpor recurso. Em caso afirmativo IJ licitante deverá infqrmar a rnntivação do recursq<e o(a) Rregoeiro(a) 
denidirá.se acatará ou não. Casu.não.sejamanife~tadnoJnteresse deJnterposiçã.o ~.ê Cl3H~.csa(nesse exa~o,111.onie.~to 
ocorrerá a decadênnia do direito de recurso e. consequentemente. a(a} Pregoeiro(a) adjudicará o objeto daJic:itaçªo 
ao vencedor. 
7.10 ... ·- .. ·Ua reunião.>lavrar-se-á ata circunstanciada. na qu~lserãoregistradostodl1s os atos dirprocedimetj~.H e ás 
m:orrências relevantes e .. que. ao final.. será assinadapelofa)Pregoeiro(a). pela Equipe de Apoio e pelos licitantes; 
7.U-Havendo reeurso. o mesmo deverá ser encaminlJadopor escrito; em até 03 (três) dias confor[]"Je previstfine~te 
Edital. ns demaisJiçitantes poderão apresentar contrarrazães em prazo igu~L o enviq.do.pe~~:F~P fora deste.pfazo 
não será considerado e a· objeto •• da lipitação adjudicado ... pelo(a) •. pregoeiro{a);,.ao·.v13qceclqrr p~ recursos serªº 
clecididos no prazo de 03 (três) dias úteis a nnntar dnreeehimentq d.as c;ontrarrazêiespuqR~~c:~rso d~ praz~. 
7.12 - Após o julgamento dos eventuais recursos, a(a) Pregueiro(a) deverá. enviar o r13spltªdrrvia corretos aos 
licitantes.comunicando o vencedor da disputa. 
7.13 - A Comissão ver.ificará à existência de minroempresas {ME) ou empresas de pequeno RHrte (EPP); parª.O 
cumprimento do constantenalei Coniplementarn:º 12312008.praued~pqo na forma dos subit~ns abaixa. 
7.14 - C~sa a proposta classifieaqaemlº lugar não seja ME ou EPP. a Garnissãu prpceder~de acordo com ~ seguI,nte: 
7.14J- Fica assegurada. como critério de desempate {Lei Complementar n.º 123; de 14 de dezembro qe 2008). 
preferência de contratação para as MfeEPP. 
7.14.z· - Entende~se ·par .. ernpate· .. aquefas situªçpes·m11· que a~ ... P~Dpostas··apresentada.s ••.• p~J9.~. micraempfr~sas e 
empresas de peqyeno .porte sejam iguais ou até 5%··{i:::ineo por cento) s~periargs .... àpnopp$ta melnnr. çJasáific:ada. 
depois de ordenadas as propostas de preçms em ordemcrescánte dos preçlJs afürtád11s. 
7.14.3 - Para efeito da disposto no subitem 7.14.1. ocorrendo empate. a Comissão procederá da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame. situação em que será classificada em primeiro lugar e 
consequentemente declarada vencedora do certame; 
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b) não m::orrendo a i:::ontratação da rnii:::roernpresa ou empresa de pequeno parte, na forma da alínea anterior, serão 
i:::onvai:::adas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da subitern 7.14.2, na ardem i:::lassifü::atória, 
para o exeri:::íi:::ia do mesma direito. 
7.14.4 - No i:::aso de equivalêni:::ia dos valores apresentadas pelas rnii:::raernpresas e empresas de pequena parte que 
se eni:::ontrern no intervalo estabelei:::ido no subitern 7.14.2. será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá aprese11tar nova propnsta>dà preçôs, que deveráser registrada em ata. 
7.14.5 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitern acima, o objeto fh::Jtado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente veni:::edora do certame. 
7.14.6 - Ocorrendo a situação prevista no subitern 7.14.3. a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
i:::lassificada será convocada para apresentar ngya proposta de preços após salfüitaçãa da Comissão. T adas as atas 
deverão constar da ata das trabalhas. 
7.15 - O praces~a licitatório findada será encàrninhéldo aa(s) Ordenadar(es) carnpetente(s) piara a respectiva 
hamalogaÇãa. 

8. DD CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
8J - .O· critério de julgamento será o de Menor Preço por Lote.· observadas as especificaçõ.~s condiçõesid~fjniqas 
neste Edital. 
8.2 ~Declarada ~ncerrada a etapa cEimpetitiva e ordenªtiéls as ofertas, a(a}Pregaeira(a) examinará a aceitahilida.dé 
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindamotivadamente a respeito. 
8.Z;l-Caso não ser~aliz.e •. lancever.b~L .. ~erá verificadua cnnf.orrnidade entre··ª· PFªP~.st~~~Bri~a~~ rn.enarpreÇO ~ci 

v.alar estimado da contratação ... ·.•••··.· •. ••····· .. ···•••·•·•·•.•·••·•••·•·············· ···········•·•••••····.··. .. · .. ···· .···•···•· . · .........••.•.•... >•·•··········································•••••••····•·•i•i?••··· / .. ::.:. 8.2.2 .. Em nt:1vendo apenas urna oferta e desde que .atenda a. tçdus os.t~rma~ da EqJtal~.qú~ s·eu preço se]a< 
compatível com a. valor estimado da contratação, estapaderá ser aceita. 
8.3 ·:Sendo aceitayela oferta de menor preço, será aberto o enve.lope contendo a doeün'fectt?Ç~Ir pe habilitação.do 
licitante que a tiv~rforrnuladn. paraconfirmaçãodas suas condições habilitatórias. 
8.4 - Constatado· o at~ndirni~nto pleno à~ exigênBias editalícias, será d~clarado o proponente vencedQr, sénd:a~lhe 
adjudicada 11 objeto para n qualapresErntou. proposta. . .·... . .. . ...... ·.. .. 
8.5 -·Se aprnposta não for aceitável ou~eo praponente·11ãp atendet~s exigêntlasliabilitatórias, o(.a) Pr~gpeiro~á) 
exarnina.r~ .. ?s. ofertas subsequente~. v~ríficando a .• suª. aceit9pilidade e·procederyqo a verificação d.asp;~~qi~9e·~ de 
habilitação da •erpponente .. na •.. orde111 .. declassifiçaçãa,até··a .• apqr9 .. ÇêDde • .uma proppsta 9Y~·.P:t~a9.aa~.Eqitalr~~pda o 
respectivoprqpooe nte .. deelarada. v.enrm~pr•e a ele adjudicado P. objeto dest~ Editªl,pêr~ a 9:~~1 ªHresent°:HHCOPOsta. 
8.6 - Apurada a melhor proposta para cada late que atenda ao Edital, o(a} Pregoe·iro(a) pode.ránegnciar para que 
seja obtida um melhor preço. 
8.7 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio. e pelos licitantes. 
8.8 - Decididos as recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao Pregão, o(a) 
Pregoeiro(a) devolverá, aos licitantes, julgadas desclassificadas. as envelopes de "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃ0 11 

invioladas. podenda. todavia. rele-las até a encerramento da licitaçaa. t' 
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9. EXECUÇÃD aas SERVIÇDS 
8.1 - O regime de execução dos serviços é o indireto. 
8.2 - Os serviços deverão ser executados em atendimento ao estabelecido no Anexo 1 deste Edital Convm:atário. 

m. CDNDIÇÕES DE PAGAM~~rn 
ID.I - O(s) pagamento(s} ao(s) VBncBdar(Bs) sBrá(ão) Bfotuada(s) através dB transfa.nência bancária. após a 
apresentação das respectivas faturas. notas fiscais e recibos à tesouraria. correspagdentes aos serviços 
executados. depoi§ de atestado pelo setor competente, ou de acordo com o contrato. 
I0.2 - D Pagamento será efetuado no prazo rgêximo de 30 (trinta) dias, cont~dos a partir da<~ata de início da 
prestação dos ~erviços contratE1d.os. em conformidade com a disponibilidade dos recursos finaqirniros do Erário 
Municipal. 
I0.3 - Os preços dos serviços n~o serãoreajustadus, 

11. DUTAÇÃD(ÕES) DRÇAMENTÁRIA(SJ 
ILI - As despesas decorrentes da presente Licitaçãp correrão a. conta de recursas opiuqdos do(e):: 
Municipal, previstos na(s) seguinte(s) dotação(ães) orça1llentáf'iE1(s}: 

Órgão Elelllenta de Despesa 
02 3.3.80.38.00 

12. DAS SANÇÕES < . . .·.·.· · ... ·.· .· ..... · / . . .... .. . . . . .i \ U 
12.1- A recusf injustificada do adjudicatário em assina~.º Gq~trata AdminisJea~iyq~entr9 9.~·pp~t~ .. estabele~i~Q.p~l.~ 
Admini§tréJçãu. c~eacfeçizª .. ····· o descumprimenta •· .. ·.t.otE11 ... da. oqrigação assumida,·· ficél.~~Q. §~j~iia .... 'ª crit~~iq ,~~ ' 
Admini§tração e garantida a prévia defesa, às penafidades estabelecidas nos incisos I, Jll .f?>IV ·ºº Art. 87 déJ {~i 
Federal n.º 8.668/93 e multade IB%(dezppr cento)subre a vafordp ~~ntrato. .·.···.·.··. . ......... ·•• . · 
12.IJ ~ D disposto no iteni l2J não se aplica éJOS licitantes comvocados m.a§Jermas do iter1t.B.S .deste Edita(f .q~e>rião 
aceitarem• a contratação. nas mesmas condições pcupostél§.Pelo primeira adJ4â.ieatªrin;inclusive quagJoappreço e 
ao prazo. 
12.27-Pela E1tra~g inJpstificadp na execução dqs ~eryi.~.~~.~f.i~~ ~uJeifo··• o .Cantratadq às pen~lidaqe§ prevJ§Jas gpiliaput 
dnArt. 88 datei Federaln.º 8.SBS/H~. na seguinte car1fprmidade; · 
12.2.1- atrasndeâté.10(dez) diEls. multade2% (doiS por6ent.o)sobre o valardnoantratq.pQrqJ~qeàtrasô. 
12.2.2 - atraso superior a m (dez) dias. lllulta de 3% (três por cento) sobre o vàlor do carifrata. por dia de atraso. 
12.3 - Pela inexecução total ou parcial da Contrato Administrativo. a Administração poderá. garantida a prévia defesa, 
aplicar as sanções previstas no Art. 87 nos incisos 1, Ili e IV da Lei Federal n.º 8.888/83 e multa de 15% (quinze por 
cento) sobre o valor dos serviços não executados. 
12.4 - Multa correspondente a diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou 
realização da obrigação não cumprida. ~ 
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12.5 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua 
imposição. 
12.6 - As multas são autônomas e a aplic::ação de uma não exc::lui a outra. 

13. DO REAJUSTE 
13.1 - D respectivo contrato poderá ser rE!ajustádo dB afi:rrdó Gom as condições previstas na Lei Federal n.º 
8.666/1883, contidas no Instrumento Contratual. 

14. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
14.1 - A Contrat9da fica obrigada a aceitar. nas rn.esmas condições contratuais. os acréscimos ou s~pressões que se 
fizerem necess~rios na execução qos s.erviços, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com a que preceitua o 
Art. 65. e seus parágrafos. da Lei Federal n.º 8.SEB/H3. 

15. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
15J-Aresdsãa contratual poderá ser; 
15.IJ- Determinada por ato unilateral e escrita da Administração1 nas casos enumeradas na~ incisos 1 aXlléXV!.liâu 
Art 78 da Lei Federal n.º 8.688/83; 
15.LZ .. - · Amigáv~l por acordo entre as partes, . mediante autorização escrita e fundamentàga da autoHlgªdg 
competente, reduzida a termo no processo lic::itatório, desde que haja 1mnveniência da Administração: 
15.2 - A inexec::uçãa total ou parcial d9 C o.ntrato Administrativo enseja sua re~c::isão peJa A9rntpistraçãa, .{:om as 
cnnsequêrn::ias previstas no itemlZdesteEditát 
15.3 - Con.stituem motivos para resGisãn dn Contrata Admiílistrªtivo os peE!V:i~to~ r#Art.'la+9a ~ei Federal n;º 
8686/83. 
15.3J - Em caso de reseisãu prevista nos incisos XII e XVII da Ar't. 78 da Lei n.º 8.888/Sª, s~rn ~uB hajá c::ulpádEI 
Contratada, será estaressarcidí:r dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 
15.3.2 - A rescisão contratüaLde que.tratª11 Att.78 no inciso L ªqªrreta as consequências.previstas .noArt>BU. 
inGisas la IV, ambos da Lei ri.º RBBS/B3; 

16 .. 0AlMPUGNAÇÃO AD EDITAL 
18 .. 1•···-· •Oua.l.qµ•er.•cidadã o .• pode.rá• .s ali·p.ita r···•e s.c·l'a·rªc•i.mentos .• •p•r.ovid.ê .. n.c.i.éJs .... •o u••imp ~g·n~r··. a.s ..• ter~R~··•'1o .... pr•e~.~·nte E~itél .. 1. por 
irregulari.QélQ~<até .• 02 .. (dois). dias··• úteis.pntes da d9ta .fixada para a realizaçãp dp Pr§.§~QiÇéJ·P§ndnéJqpr.egoeiro 
decidir sobre a irrrpugnaçãUem24 (vil1tee quatro) horas; · 
18.2 - Decairá da direito de impugnar os termos do Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades 
supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo 
intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
16.3 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório, ao 
me nas até a trânsito em julgada da decisão a ela pertinente. ~ 
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16.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, desde 
que a alteração proferida implique em alteração substancial da proposta. 

17. DD RECURSO 
17.I - Manifestada a intenção de recorrer, e devidamente acolhida pelo Pregoeiro, o licitante deverá apresentar, por 
escrito, razões de rei::urso e11103{três) dias.·fitandfrdS demaiSlicitantes, desde Jogp,.Jntimados para apresentarem 
contrarrazães, em iguaLprazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, senda-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
17.2 - A falta de rnanifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, importará a decâd.ência da direita de 
recursa e a adjudicação da objeta da licitaçã11, pgla Pregoeiro. ao vencedor. 
17.3 - Não seráçoncedido prazo µ.µra repupsns S'!Jbri:t .. assuntos meramente protelatórios ou quandonão justificada a 
intenção de interpor o recurso peJupruponente. 
17.4 -As •... razães de recurso e as •..• contrarrazã~~· ªpreserytada~rdevegªo seriep~aminhadas dir.~famenre ~. ~refeitura 
Municipal ele Farias Brito. situada na Rua .JoséAlvgsPimentekn.º. 87, Centra; na cidade de Farias Brito/CE.nã.o ~endo 
aceitaremessa via fax ou i::orreioeletrânico fo-maHt 
17.4.L - Optando pela remessa via correios. será considerado, para fins de tempeStivideder o compravªpt~ .de 
recebimento por parte da Prefeitura Municipal de Farias Hrità. 
17.5 ~n arrnlhimenta da recursa importará na invalidaçadªp~nas das atasjnsuscetíveis de aproveitamento. 
17.6 .. ,, Os recursos contra decisões da Pregoeira nãfr terão efeito suspensivo. 

18.UA ASSINATURA E VIGÊNCIA na CfilNTRAID 
fB.I ~.·•Após ahomolagação do presente ·cerfarne. 11licitanteyenç~~qr Será.conyqciadqparac~º'p~a;o>Jnáximo de 
(cinco) dias úteis proceder com a assinatura do respectivoG(]ntrato. 
18.2 - O(s) Caqtrat~(s}a s.er(em) .• firmado(s) •. cum .. n(s)··.•vencedor(es) da presente licitaçãg.f~na(ªo) 
31112/2022, a 1::pntar dadªtacle sua assinCitura, ouenquanto decorrer a prestação dos serviçu~.dentro 
do mesmo. · 

19. CONDIÇÕES DE RECEBIMENJDBDIIBJEIDDA LJCIT4ÇÃg 
IHJ~ .• Prayis~riamente. pela responsáv~I ppr seuacalIJpanbfiíl]entae fiscalizaçãa, .. mediante termo pircullstªmçJado. 
assinadapelas:part~s.em•.ªt~ IS (quinz~J dia~.da caíl;!únicaçã~ esççit~dacontrata~u:·.> >•· .•. ·.••< >)ié 
18;2··· ".De;fin!t.iv.~111ente .•.•• par •• servidor a~ comi·s .. ~ãa.< desiQµada pela Hrafêi~ura Mq,q!.~ipal ......... m:~~i9.g~gitérmo 
circunstanciadó.assinád[] pelas partes. · 

20. DAS PENALIDADES 
20.1 - Ao contratada total ou parcialmente inadimplentes serão aplicadas as sanções das artigos 88 a 88 da Lei 
8.668/83. e suas demais alterações. 
20.2 - A empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Farias Brita, para executar as serviços, na c~ 
inadimplementa. ficará sujeitas às seguintes penalidades: ~ ~ 

\ 



20.2.1- advertêm::ia; 
20.2.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitação; 
20.2.3 - impedimento dB contratar com a administração; 
20.2.4 - declaração de inidonBidadB para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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21.1 - Só SB iniciam B VBnGBm os prazos refBridos nestB Edital em dia dB expediente da MunÍBfpia de Farias Brita/CE. 
21.2 - Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dqs serviços a serem 
contratados, sem a expressa manifestação do Município. A fusão, cisão ou incorporação SÓ serão admitidas com o 
consentimento prévio e por escrito do Municfpio. 
21.3 - D Município poderá revog?r a Hcitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anulá-lapor ilegafidade.cl~ ofício ou a requerifT)ento da parte inter~~sa~a. não gerando 
direito.de indenizar quando anµlada pqrmativo de ile.galiqade. ressalvadq a.clJ~pqsto no parágrªfo únicudp Art. 58 da 
Lein.º 8.SBB/83, asseguradaàampladefes.a. 
21.4 - É facultado ao Pregoeira. ou à autoridade aele superior. em qualquer fase da licitaçãd,. promaverd'i!igênoiês 
conJ vistas a.esclarecer ou a complemBntar a instruçãqduprocess11. 
21.5 -Os casos omissos serãoresplvidos em conformida~e Gl]@l as disposições das Leis Federais<n·º ID.529/0~ e·Jlº 
8.868/83. 
21.S-Jazem partelntegrante deste Edital os seguintes Anexos: 
Anexo 1-Termo de.Referência; 
Anexa li_; Modelo de Procuração; 
Anexo JH- Mâdelo de Declaração de Cumprimento daHabilitaçã.o; 
Anexo IV..: Modelo de Proposta; 
Anexo V ,,. Modelo de .Uedaraçães (Não emprega menor, J~ohcordância com o Editµl)e.:J.oexistênciEI de faiu 
superveniente): 
Anexo VI ...; Minuta do .Contrato. 
2LT- Fica .eleito Foro da .Comarca de Farifjs Brito, Estado da Ceará! para solucionar quaisquer questões urfúridas 
desta licitação. 

Farias· Britu/CE;ZB deuut1:1bro de•2D22. 

Tiago de Araújo Leite 
Pregoeiro Oficial 



ANEXO 1 

Termo de Re rência 

Pregão Presencial n. º 2022JD.2BJ 



ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

3 ~ ... ,J 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços concernentes à produção 
e realização do Natal 2022, no Município de Fari(lsBrit()/CE. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. DA NECESSJDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1.1. A comemoração do natal é de grande importância cultural no nosso paíse,como tal, faz-se 
necessário que a gestão p.ública invista nesse evento visando a maqutenção e pre~ervação deste 
histórico junt() à população doMq.nídpio. peste modo o Município de Farias Barreto Eºm o objetivo 
de valorizar aaura, o espírito nataJiino e 9e c:qnfraternizar emharmonia com a tradição histórica e 
cultural. da cida:9e, pretende r~é31izqr:a deff>r~wêo em equipé:Jf'l1tPt()s e espaços PY .. bliS?s, para que 
as. famílias ··.poss~m conternplélF. ª• ·traçlici9nal.. d~c:praçgj()•·.·· .. ··~· iilUIJlinação na~rlina, . IJ~ITI como 
presentearas crianças fariasbritenses e oferecera efas.um.mpmento de lazer nessa époça.Jestiva. 

21~. DA UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PR~~~9 .. ~"'1 ~.IJA FORMAJ?ll~~EftiCIAL 
2.2~1. Considerando que. o Decreto Federal<q..o JP~Q24/2019 c?psagrou cdQ;lO obrig~tgti?.a 
utiHzé:lção da l'l1odalid~cle de pregão, na form.~ ~l~~rônica, pelos órgãos da admiq.istraçã8.·e@:~J~c9 
fecleral diretar. p~l9s autarquias; p~las fund9ções e pelos fundos especiais que utiliz~m recu~S,()$'.Q.ª er 

Uniãe> decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos dewepa~§t; 
2.2~2.cpnsideraq90 .. que 8sclemais tipos rect1rsos, como recursos própriqs, ppr.,exef'nplo,ficafam 
de fora da 9brigatoriedª('.l~d()•.Pecretp Feqeraln~º ... Hl.0?1/2Q19; 
.2.2;~ • . considerando que· o···pregão•prese11cra1.·.se toma.r1Jé:li5: .r~p!clpr·tC1pt9 g~.JHI~~m~nto, quant9 
na realizaçªo de serviços e de fornecimento, dtvido à participaçã91ríl1. SHé:l. rn~i8ti~, de ernPFt~ªr 
loca.is e de empr~sas regionais, embora o pros~diniento seja abeqqi ~ê·~él ê .Pª~icip9~ã9 ~~ 
quaisquer erpp~es9s in.t~n~§§ªçf as, observa-se qu~ quando são contempfadª~ ·~.!Wleresas ,!oR~i§)e 
regionais o ateridimentpérápido; .talvez, deva-se a isso, as suas logísticas e por cpnhecerero ~êíll 
as nossas realidades geqgráficas; 
2.2~4.Considerarido ... que.para qüe se possê atender·de :mªry~ira r~pida ?<eficaz, o~§§t-yiçQ7>de 
decoração•· natalina, em razãe>. da < pr()~imidad~ .... d8 ... perf?do nªtalinq, ... é necessáriq ~a(l;ll:lérn a 
ipstalação, abertura e julgamento rápido e ~ficien~~ dos serviç9spretendidos pela 9dn1iqi?tra.~ªº' 
casq contrário, a falta da cor1tratação···dos ·respegiyos •Ser)(iços(.· poçJerá não iniciar·o.§vep~çr no 
Pra~ê> . .Prttenp~.Pº!>····.•·.· •......•.•...•... >•·•·•··· ·· .....•.•.... < ..•. ····•··.······•./•·······.·· .. ·•· ..• ·• ...••.• ·•···>>··.· ..... ( .. ·.·•···· · .. )< > .. •.r,: 
2~2~s~ C:Qnslp~pando•··•que.a •. opção•· .• pelo Preg~o Pres~ncial deeopre 29 §{-r~.;pr~rr()~ptiy~ 9~ ~s~olha 
que possui a Administração,. de maneira que; como dito anteriormer1te,·9>~ei não obriga, até o 
presente momento nestas condições, a utilização do Pregão Eletrônico para uso de recursos 
próprios, pois essa é uma alternativa do contratante quando o objeto for comum o bastante para 
ser completamente definido e encontrado no mercado de forma simples e objetiva; 
2.2.6. Considerando, por fim, que o Município de Farias Brito tem sempre optado na realização de 
seus processos licitatórios pela modalidade Pregão em sua forma eletrônica, sendo este um caso 
específico e em razão da proximidade do período natalino, reitera-se que é germitido pela mesma 
legislação pertinente a realização do Pregão, em sua forma presencial, haj ·sta que o Dec~ 



predito apenas estabelece a preferência pela forma eletrônica, e não sua obrigatoriedade, e sendo 
que o Pregão na forma presencial atinge o seu fim facilmente, qual seja garantir a observância do 
principio constitucional da isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados que 
atendam aos requisitos exigidos, e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, 
mediante sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais, não 
resultando desta forma qualquer prejLJí~o parél a Administração, optando-se, como aqui se faz, 
pela utilização do Pregão Presencial. 

2.3. LOTE ÚNICO 
2.3.1. No objeto em tela, caso fosse adotado o critério de julgamento por ite111, ou em vários 
lotes, poderia se gerar um número grande de vencedores para o atendimentó>de um mesmo 
objeto, o que dificultaria a coord~naçãf,> das atividades. Desta feita, optamos p~lo critério de 
julgamento "Menor Preço por Lote':', c:ontuc;lp, ressaltando que o valor global do lote depende 
diretamente do9 valores unitário§ de cac:la itêrl"rexplícito nél.j:)l"()posta de preços, ~tendendo, desta 
forma, as necessidades da·Adniinistr:açªpeC1oínter~s9e piJplis<?~ ..• }'élle ressaltar .~ambém.gue todos 
os serviços serão executadospara realiZC1Çã9c:I~ U!'l1 .. 1Jnico eyento (Natal .. ?Q?2)f0 quepp9~ria.~er 
pre~udicado.caso algum dos vencedores retan:la§§e a execução de algum serviço ou a.~f"\~r~ga.de 
um produto. · 
2.3.2. Neste c?ntexto, a licitação te.ndo como c:ritéfü.:>. P."MENOR ~f{EÇO - IOT~ ÚNICQ' .. ·é%p:l8.is 
satisfatória do ponto d.~ vista.da eficiência t~~piC:Pr para se mant~r a qualidade d9.s servi~p;t?.g?jêf •• 
vi§ta que o gere~ci.amento permanece todo. atempo a cargo de um mesmo administradon N~~~~ 
pontQ, as vantagens podem ser localizadas no maior nível de controle pela Adrninistrê9ª9 qél 
execuçãc> do obJeto,.a maior interação entre as diferentes fases da prestaçãqçfq~§~r\fiços, amaipr 
facilidade no cumprim~nto•••·•dº•••·•.·••.crçnograma. prees~bele~i?º.···•·.•y.<nª 999~fY~.P9ia \dos prazos, 
çoncentraçªo da responsabilidadepela·exect.1ÇªO ·dos·m7sp:osemJJf11é15Ó•··~.rç!pf~§~ sr cpncentração 
çfa garantiél dos resultados. O que se divisé3.na pr~sente sitt121çã9 ~ g .. ~g.i~8.98r~ve,nto f:l1} ?LI:ª 
cornpl.etude~ em• seu conjunto. A licitaçãp em .. qLJe$t~91 se realizada J.l(.)[ii~~~~ ... 9u váriq~ 1.0fy§I 
certamente trar~ r1ão só urn •. maior custo para a _Administração Muniçjpª''< cpmo tambéfl1 
repre$entará u111asérie·de.·risços1 conrormejárnenc!pnado anteriormente. 
2~3.3. No que diz ryspeito ao Princípio da Econo111lcidad.e e em contraté3riá prop(}$tá "Tlêis · 
vantajOSél, individualizar·.•a.5ontrC1~aç§o do é3rudido Objeto SQfJf~~ffe~a ª .. ~çirninistra~ã(.) eÚQliÇ(3ie 
encarece o .. contrato fina1, .. uma.vez .. qu~os·(icité;t9t~s •.. P(.)SSuirão ~rnam.argem de neggFiação bem 
maior por .estarem comerciali~élnfio .. •uma .maior parc;~la. (Lpt~) do. objeto licitado. D~s~a Jpr:ma, na 
unific9.~ão e111 .. 1ote do .. objetoêmtyla, .. há··um·grC1nc:l~gpnryqp~rq aAerninistração ?~.~c:9n9rn.!a·· de 
escj31g1·tynd9>ert1•···Vi§ta·· ... q4e·implisaria.emau111~nt9·de .... q1JC1ntitatiyos.e, c()IJ?ê9ªên~ern.en~e;nLJma 
redução .. d~ preços êi sererr1pagos pela Administração. 

3. DA EXECUCÃO DOS SERVICOS 
3.1. Os serviços serão executados no Município de Farias Brito/CE, em locais e horários 
estabelecidos pela contratante; 
3.2. Os serviços de decoração natalina incluem o fornecimento global de todo o material 
necessário, transporte, instalação, montagem, desmontagem e manutenção corr Jiva; 
3.3. A Contratante não se responsabiliza em armazenar/ guardar qualquer m terial e ferrament~ 
utilizados durante a montagem e desmontagem da decoração natalina; ~ • 
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3.4. A Contratada deverá disponibilizar uma equipe devidamente uniformizada e equipada com 
equipamentos de segurança para realizar montagem/desmontagem da decoração natalina; 
3.5. A Contratante comunicará à Contratada, via e-mail, telefone ou outros meios, a necessidade 
de serviços corretivos durante o período da decoração natalina nos locais indicados neste termo 
para que a mesma preste os serviços de correção; 
3.6. Os chamados de atendimento dever~? §er pre§t9cjos no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado da. hora do conhecimento da Contratada até a chegªda do técnico no local 
indicado; 
3.7. Caso haja necessidade de extrapolação desse prazo, deverá haver comunicação formal, 
mediante apresentação de justificativas plausíveis e aceitas pela Administração; 
3.7. Serão de responsabilidade da contratada todas as despesas· torn deslocamentp, hospedagem 
e alimentaçãg dos profissionais r~$pqns~vêJ§ pela execução dos serviÇos; 
3.8. A empresa será responsável p~fofomecimento das guloseimas e dos brinquedos ficando a 
distribuição a C:argo da contratante. 

4 .. DA ESPECIFIÇACÃO Dº$ SERYIÇ()~ E (?~C~IVl~NTo· BÁSICO 
4.1. Conforme exigênc:ia legal,·· o Município de Farias Brito realizou pesqu!sas d~ pr~ÇO§ de 
mercado e estimativa de custos junto a empresa§ ª~Y(31Jtes no ramo dopbJêto licitado/utili,?ªngo.
se como base legal a Instrução Norm.ativa n. 0 ?3,igé (J,?.d.eAgosto de 2020. 
4.2. Foi utilizacja com? metodologia para obte~~ãódp preço estimado para a futura contrªtaÇão o 
m~nqr .dos Vq.lo~~s. obtidos nas pesquisas de preços, conforme Art. 6° da supraci~ada ins~ry~~?l 
sendo assim, o valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 169.647,00 (çe,gtQie, 
sessenta e nove mil sei$centos e quarenta e sete reais), conforme plª.l'.liJhª·ªbaixo: 

ORNAMENTAÇAO, 

Pl{AÇA 1V1ENI9'1()~l;SUSDEJ>~c;A: anjo, ilqminadoreyestido de 
tecido tipo·Jqrexço01•·.Parled•branco,fonjunto9e·caixasdepr~s~ntes 
rev~stidas com tecido tipp lurex ilurpina.das com mangyeir(3 d~•.led. 
P9rled verde iluminando o símbolo do município (forno da cal)~ 

PRAÇA JOÃO MATIAS: ~rv6re de Nat~f ~m estrytura· tl~ ferro, com 
9!.~~ra de Sm, toda revestida errr te~ido lur~x n<:J cor yr:rt!e bandeira, 
Huminaçl.a. cp111 100 fios.de lpm cpm ~00 miniJâmp9d<:J~ emLED ç,ada 
fio na cpr branco quent~r cpm camadas re~ordélg<:Js. com fita neop qa 
cor é3111ªr~la,cprn adereços de estrcalas dourél?9s1 tendo dentro da 
estrutura 03 canhões de parled na cor verde realçando· a beleza 
imponência da árvore dé hata12022. 

PRAÇA DA IGREJA MATRIZ: Anjo revestido de tecido branco com 
asas douradas e aréola iluminada com fita de neon amarela medindo 
aproximadamente 3 metros de altura iluminada por parled na cor 
branco, com conjunto de caixas de presentes medindo 0,40; 0,60 e 
0,80 cm revestidas em lurex, Decoração de 01 Pinheiro de natal 
natural de aproximadamente 2,5 metros de altura com 
microlâmpadas de led na cor branco quente. Nas portas da igreja 03 
an·os ti o uerubins em iso or com cascata iluminada frontal na 

•. ·•··· .•... •· ..... u <>. •·.<Valor 
u .. •· .. "·•·.·.···.• ..... d.·.··.·.··.· .. •.·•··.• .. ··• •. •.··•··• .•. Q ...... · ....... ·tc1 ... ·.· .. ·.· .. ·· ... • ..... e ... · .. •.·•.··.·.·· .. ····· ; ..... u•· ··•·.·····~...:-'.· .~ . , ... ·.·. n11;.Qr10 



torre da igreja. 

PRAÇA ENOQUE RODRIGUES: Vila Korvatuturi - Cenário 
central do projeto Natalino 2022, com 02 soldados de chumbo em 
isopor com 2,Scm, 01 mamãe noel em isopor 2,lOcm, 01 boneco de 
neve em isopor de 1,10 cm, flores, margaridas, cogumelos em 
isopor, 06 Gnomos em isopor entre 1,10 e 1,40 cm de altura, família 
urso com 04 componentes em)sop9r, 06 parl.ed verde nos canteii;os, 
02 canteiros com cercas decoradas ambientando o bosque dos 
duendes que ficará em frente ao mercado municipal, 04 casas da Vila 
do papai NoeL em madeirite com aproximadamente 3m de altura, 
com base de madeirite ao redor da coluna central, todas adereçadas 
com aviamentos tipo galão, strasse, bolas natalinas, festão aramado 
com laço em veludo aramado, ... apliques em isopor esculpido, 
iluminadas com cordão de microlârnpaçlas~mled, 06 parled branco e 
12 parled verde, cascata com micro lâmpadas com queda de luzes e 
04 . estrela? vermelhas na tofre cerytraf dã pra,ça,. Decoração d~ 01. 
Pinheiro de natal naturj3fde aproximada,mente},S metros de a,ltura 
com microlâmpadas delednawrhrnpc991.1ept~· Ary()re§. Né3~urais 
<.fa.·praça - deçoração c:om.bolasdejsopor, •• çon1 estrelé3~eiluminação 
em rnangueiré] de. leçfs1 .. al~J'l'l.·.···de 03 kit's de.•·.9a,i)(as de .presentes 
espalhadas totalizando 09 caixas ao todo. · Tre111 Maria Fumaça 
rneciindo 4 metros de comprimento com 03 ya,gõe~ em tar;na,nho 
natural totalmente decorados de acordo com projeto natalino para 
que as crianças tirern fotos no espaço totalmente deC:orado. 

PREFEITURA MUNICIPAL: 06 parled colorido, .cascata .. com 
microlâmpadas banco quente ao redor de todo o prédio, guirlanda 
grande decorada com •.bola.s,gª·'~<:>s ... d~ pinho, flores rosetas em 
veludo e ursos, comaproximadarnente 1,Spcm,toda aram(3da. 

MERÇADO CENTRAL: cascata com mic:r61âmp~clasbé]nc:o qwente 
ao redor de todo prédio, guirlanda grande decorada Çom bolas, 
galhos de pinho, flores rosetas em . veludo e ursos, com 
aproximé]darnenteJ,50 cm, toda aramadé]. 

PRAÇA no. QU~Ncq~CÁ(IGREJN: .Anj9.>revesti<.fc:>.· de tecido 
branco com as.as· douradas e. aréola ilurniryada com fita, de n~9ry 
amarela medindo aproxirnadameryte 3 f'l'letros de altura Uumina<.fp por 
parled na branca, com. conjury~o de caixas <.fe. prerent~s .medindo 
0,40; 0,60 e 0,80 cm revestidar .ern turex, uma. arv9re/de natal de 
é]proximadamente 3 metro.sde êl.ltura reyestiçla,porJurex verdeCOJ'l'l 
parledverde dentro e estrela.dourada oa pon~a. 

~.R.AÇ~··.·.[)º·· CAlµUTABA .. (I(;llPA): ~rvore <.de •..•.... natar······.de 
aproximadarnente3·•metros··de.•aJtura· .. revestidapprJ1.1rexverde com 
parled verde dentro é estrela doürada na ponta, e conjunto de caixas 
de presentes medindo 0,40; 0,60 e 0,80 cm revestidas em lurex. 

PRAÇA DE NOVA BETÂNIA {IGREJA): Arvore de natal de 
aproximadamente 3 metros de altura revestida por lurex verde com 
parled verde dentro e estrela dourada na ponta, e conjunto de caixas 
de presentes medindo 0,40; 0,60 e 0,80 cm revestidas em lurex. 

PRAÇA DO MONTE PIO {IGREJA): Anjo revestido de tecido 
branco com asas douradas e aréola iluminada com fita de neon 
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02 

07 

08 

amarela medindo aproximadamente 3 metros de altura iluminada por 
parled na branca, conjunto de caixas de presentes medindo 0,40; 
0,60 e 0,80 cm revestidas em lurex, decoração de arvores já 
existentes com cordões com mini lâmpadas de led. 

PRAÇA DO LAMAJU: Anjo revestido de tecido branco com asas 
douradas e aréola iluminada com fita de neon amarela medindo 
aproximadamente 3 metros ..... cle /•~ltyra>. Uuminada .. ·por ... parled n9 
branca, conjunto de caixasde presentes medindo 0,40; 0,60 e 0,80 
cm revestidas ertr lurex, decoração de arvores já existentes com 
cordões com mini lâmpadas de led. 

OBSERVAÇÃO: deverão ser incluídas as despesas com o 
fornecimento de todos os materiais, serviços de mão de obra 
qualificada (decorador, cenógrafo; pintor, marceneiro, carpinteiro, 
aderecista, equipe auxiliar: e demais pr()~SsioJ1a,is) para elaboração, 
logística \e execução do projeto {c(~c9@ç~o nê:}talina), bem co.m9 
alimentação; .transporte e·hospec:lage!Tl• dos•prqfissionais e quai?qller 
outras des esas necessárias ara exetll ãc:>dos servi os. 
TRENO .· VERf!.1ELHO: ~rn·mac(eirite~ tesi§tente';Rara.•.·S,4.pgrtar Pe~o 
de. lOO~g, com b()rc(~s··douradas dep()@dq,co111·.apli9qes, .... medindo·· 
cerca de 1,50 cm, com 06 renas esculpidas· em isopor 04 de 
a roximadamente 1 soem e 02 de 1 OOcm. 
SHO\,\t P~JlOTECNICO: . Espetácvlo pirotéç?Jç<:> .iPers~nalizado 
projetadopor blasterpara o evento. Abertura d9~9t~Lnomunicípio. 
Q mesmcrserá acionado eletronicamente e. terá :duraç~o total de 03 
(três) mjnutos contendo aberturas sincronizadas.de 23 a 38mm .com 
cores \iariadas e .· sequencias de lançamentos efeitos traÇantes 
coloridos e aberturas em le ues. 
ESPE"J"ACULO ··oe ·~.RT:t.lRA'XN~~~JI.L .- Espetáculq .. corn ... no 
mínimo uma hora de duração comtema Infantil. a serdefilJidô pela 1 ::;1arv11ço1 
contratante. 
KIT DE· ºULOSEIMAS: contendo pipoca, ichocolate, pirulito, bala 
111a5tig~vél .~.·· chiclete, acondicionado em sacolinhas com 
ersonaliza ~o a serem definida ela contratante. 
i::ORNECI~ENJO DE BJ9~QUEl)()S AS CRJ:A;NÇAS PE () A 12 
ANO~ RESIPENJES E p()~IC:Ip~DAS ·· .. ~O MU~ICÍ(JIÇ> [)E 
FARIAS BRIT0-sm9 unidades{l'l'lenor de 01 ano - l09meninos 
e. HL meninas - ch.ocalho infantil sonoro; 01 a 04 anos 7 p~O 
.meninos e 650 meninas~tuboplástico sifão·lumi9os9eciuca.tivo,O? 
a 08 anos - 720 menin()S e 630 men;inas ~ kit persoria!izado 
masc.lllin()Contendo .. 1 boneco, o+ 5opo e 01 bqla·(Hull<, Capitão 
,Améri.ca{.Ea••.Hqmen1Aran~a) g..kit.p7r~9r1alizado fem~l'li~o.·.cof;l~~p90 ,1 
bo.lsa;.01. çopo.epl·!Jola, eQQ.a13,anos~ ~;0'75.rpeninps··e 1.005 
meninas - reló io di ital com· ulseira emborrachada . 
FANTASIA 1)0 PAPAI NOEL •/Fantasia contendo calça, blusa, 
cinto, barba, peruca e gorro, confeccionada em veludo de primeira 
qualidade com detalhes em tecido lã de carneirinho. Tamanho a 
definir ela contratante. 
GORROS PAPAI NOEL - confeccionados em veludo de boa 
ualidade com detalhes em tecido lã de carneirinho. 

Und 

Und 

5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

1 480,00 480,0 

120 3,90 468,0 

TOTAL: 169.647 00 
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5.1. O futuro contrato terá vigência até 31/01/2023, a contar da data de sua assinatura, ou 
enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da vigência do mesmo. 

6. ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1. As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro 
Municipal, previstos na(s) Dotação(ões}Qrçameptªria{s) discriminada(s) no Edital Convocatório. 

7. DO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será efetuado pela Administração em moeda corrente!'. conforme o valor 
apresentado na j fatura correspondente e certificado pelo setor competent~. limitando-se o 
desembolso máximo em . çonformidade com a disponibilidade de reçursos financêiros do Tesouro 
Municipal, err) prazo não superiora 3Q{trinta) dias; 
7.2. o pagaíl'}ento será efetuado afrevéSdé"Transferência Bancária. 

8. DAS OBRIGA9ÕES [)A C()N ... RAT~l)~ 
8.1.• As obrigaçõe? da CQNTRATAtff~.sªº· ª? discrirriin9das.•.11a Minuta Contratu~I, parte int~grante 

.. do Edital, independente de sua transcrição. 

9 ... DASOBRIGA ÕES DA CONTRATANTE 
9.1. As obrig9Ções dq(a) ·coNTRATADO( 
integranté do .Edital, independente de sua 

Farias Brito/CE, 27deoutubrp d~ 2022. 
l 

GregorioA ~•, a ~bO 
Ordenador dê O,~~pe~âs ~o.Fu~do Gerár 

\~ 

na Minuta Cpntratwilt·irmrte 
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ANEXO li 
MDDELD DE PRDCURAÇÃD 

O(A) (nome da emprnsa/pessoa física) ................................................................. , CNPJ/CPF n.º 
................................................................. , com sede (endereço) à ..................................................................................... , neste ato 
representada pelo(s) (diretores ou sócios. coni qualifip9ç~g c.pTplet,~ - ~orne. RG. CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e r:nnstitui,<seu(s) Pror:urador(es) o(s) 
Senhor(es) (nome, RG. CPF. nar:ionalidade. estado r:ivil. profis~ão e endereço) 
.......................................................................................................... , a quem r:onfere(m) amplos poderes pgra junto a Prefeitura 
Munir:ipal de Far.ias Brito pratir:ar os atos ner:essários para representar a out9rgante na lir:itação na modalidade 
Pregão Prese~cial n.º 2022.ta.~ª.1, ~s~qdq pos recursos legais e acompaºhando-os, r:onfe~indo-lhes, ainda, 
poderes esper:i~is para desistir derer:ur~us. iat~rpâ-los, apresentar lanr:es verbais, negor:iar preços e demais 
r:ondiçães, r:nnfüs~ar. transigir, desistir, firmar compnpmissos ou acapdqs;r~eeber e dar quit~.~ãâ,podendo ainda, 
substabeJecer esta para outrem;cmrr·uu sernreservasde iguªis.pod~res,dªndqtudo por bom f;rme e.yaJioso. 

Lor:al, data e ª$Sinatura: 
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ANEXO Ili 

MDDELD DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO nas REDUISITDS DE HABILITAÇÃO 

A empresa ................................................................... , inscrita no CNPJ sob o nº ............................................. , situada na 
.......................................................................................... , DECLARA. sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura 
Municipal de Farias Brito, HO···Procedimenttflicitatório sob â íllodalfüade PregãaRrp§pncial nº 2022.10.28.1, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Processo Licitafãgja em epígrafe, estando 
ciente de todos os seus termos. 

Por ser verdade;firma a presente. 



ANEXDIV 
PRDPDST A DE PREÇOS 

Ao Munil::ípio de Farias Brito. Estado do Ceará. 
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Pela presente declaramo~ .. inteir~subrnissêo aos P.reG~itos leg~is~m vigor. especialmente os das Leis 
nº I0.520/2002 e 8.886/1883. bem ·como às cláusulas e condições da modalidadg Pregão Presencial nº 
2022.ID.28.t. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especifo::ados no Anexo 1, caso 
sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

D~jeto: Contratáção deiempre~a, ~specializada para prestação dos serviços Foncernentes à 
produção e re~lização do Natal 2022. noJduriicípig de Farias Brito/CE. conforme especificaçpes apresentadas 
abaixo. 

PRAÇA MENl~D JESU~ DE PRAGA: anjo iluminada revestido·~ete~lda tipa lurex c:am 
parled bram:µ; conjunta de caixas de presentes revestidas carptecidatipa lurex iluminadas 
com mangu13ira de led. Parled verde iluminando a símbolo da municípia.(farna da càl). 

PRAÇA JqAD MATIAS: Arvo~e .de NataLern estrutur~ d~ ferro. c:am altura .de 8~, toda. 
revestida em tecida lurex na cor verde bandeirÇl~ ilurpi~~da com mo fias de rnrn corntuU 
min.i J~mpµdas em LED cada fia na cor branca quente, carnci3rnadas rebardadµs COfllfita 
nean na cOr çimarela, com adereços de estrelas douradas, tenda dentro da estrutura U3 
canhões de parl~dnaqar verde realçando a beleza e impdnênc:ia da át'Varedenatal 2022. 

PRAÇA DA IGR~JA~~TRJZ: Anjareve~tid.qidBot~uída branca;~alllasasdauí'adas e aréola 
iluminada com fita de ... ne~n·. amarela .• medindq···ªpraxim~damente 3 metros d.e .. altura 

01 
iluminad.a.par parled·na carbranca .. ~am.conjuntpde caixas de presentesmedi~da U.40: 
0,80 e D,80 cm revestidas. em lurex, Decoração de OI Pinheiro de natal na.turaLde 
aproximadamente 2,5 metros de altura com microlâm~adas d~le.d na c:or branc:p .qpente. 
Nps partas da igreja 03 anjos tipa qµerubins em .isapar com cascata iluminada frontal na 
torre··.daigrejéJ, 

PRAÇ~ ENDDU5RDDRIGUES: Vil~ KórvatutlJri.-.. Cenária .. ce.nfraldaprojetQ Natallno 2H22. 
cam 02 saldadas de churnhQ em isapor com2.5c:m, OI mamãe. noel em is apor 2.IOcm, 01 . 
boneco de neve em isapor de LID cm, flores, margaridas, cogumelos em is opor, OS Gnomos 
em isopor entre 1.10 e L40 cm de altura, família ursa com 04 componentes em isapar, 06 
parled verde nos canteiros, 02 canteiros com cercas decoradas ambientando o bosque das 
duendes que ficará em frente ao mercado municipal. 04 casas da Vila do papai Noel em 
madeirite com aproximadamente 3m de altura, com base de madeirite ao redar da coluna 
central. todas adereçadas com aviamentos tipo galão, strasse, balas natalinas. festão 
aramado com laça em veludo aramada, apliques em isopor esculpido. iluminadas com 
cordão de microlâmpadas em led. OS parled branco e 12 parled verde, cascata com micro 



lâmpadas com queda de luzes e 04 estrelas vermelhas na torre central da praça. 
Decoração de OI Pinheiro de natal natural de aproximadamente 2.5 metros de altura com 
microlâmpadas de led na cor branco quente. Arvores Naturais da praça - decoração com 
bolas de isopor. com estrelas e iluminação em mangueira de leds. além de 03 kit's de caixas 
de presentes espalhadas totalizando 09 caixas ao todo. Trem Maria Fumaça medindo 4 
metros de comprimento com 03 vagões em tamanho natural totalmente decorados de 
acordo com projeto natalino para que as crianças tirem fotos no espaço totalmente 
decorado. 

PREFEITURA MUNICIPAL: 06 parled colorido. cascata com microlâmpadas banco quente ao 
redor de todo o. prédio. guirlanda grande decorada com bolas. galhos de pinho. flores 
rosetas em veludo e ursos. com aproximadamente 1.50 cm. toda aramada. 

MERCADO CENTRAL: cascata com microlârripad1rn bancq quente ao redor de todo prédio. 
guirlanda grande decorada com bolas; galhos de pinho. flores rosetas em veludo e ursos. 
com aproximàdamente 1.50 cm. todaàrE1mad8. 

PRAÇA DO llUINCUNCÁ (IGREJAkAnjnr~yestit1o d~ tecido.brnryco com asas dÔu.rada~ e 
aréola iluminada com fita de neqn amare.la medindo ªPfO~irpad~íj1~nte 3 m~tros de altura 
iluminada por parled na bram:a. com c;onjunto de caixas de presentes medindo 0.40; 0.80 e 
O.BU cmrevestidas em lurex. uma arvore de natal de aproximadamente 3 rnE!tros de altura 
revestida por lurex verde com parled verde dentro e estrela dourada rlilponta. 

P.RAÇAUO CARIUTABA (IGREJA): Arvore de natal de aproximadamente3 metros de altura 
revestida porlurex verde com parled verde dentro e estrela do~rada ha ponta. e conjunto 
de caixas de presentes medindo 0.40: 0.80 e 0.80 cm revestidas em lurex. 

PRAÇA DE NOVA BETÂNIA{l~RpA>:Arvore. pe nataide ap~oximàdamfmte·.~ .. metros d~ 
altura reyestida por lurex verde com·parled YE!rde t1en.trne estrefadouradé!• ~él•Po~ta,e 
conjunto de caixas de presentes medindo 0.40: 0.60 e 0.80cmrevestidas·emlürei 

P.RAÇA Dq MQNTE pm (IGREJA): Anjo revestido de tecido branco com asas douradas e 
aréola iluminada com fihfde neon amarela medindo aproximadamente 3 metros de altura 
iluminada por Pêrled na branca, conjunto de çaixas de presente~ rnedindaU,40; p.80 e 0.80 
cm revestidas. êm lurex. decoração de arvores já existentes com cordões 
lâmpadas de led. 

PRAÇAUDLAMAJU: Anjo revestido detecidobranco com asas. doµrada~ e aréQla iluminada 
com. fíta, de neon amarela medindo aproximadamente 3 metros de<alt~ra iluminàda por 
parjed nê .. branca. conjunto de caixas de presentes medindo 0,40; 0;;8U eH:BQ c111 revestidas 
m1rlurex. deçaraç?o de arvores já existentes com cordões cnmmini lâmpadas dele& 

OBSERVAÇÃO: dêv~rão ser incluídas as desp~sas com <a fornBcirnento ·de todos D§ 
materiais. serviços de mão de obra qualificada (decorador, cenógrafo. pintar. marceneira. 
carpinteiro. aderecista. equipe auxiliar e demais profissionais) para elaboração. logística e 
execução do projeto (decoração natalina). bem como alimentação, transporte e 
hospedagem dos profissionais e quaisquer outras despesas necessárias para execução dos 
serviços. 
TRENÓ VERMELHO: em madeirite. resistente para suportar peso de 100kg. com bordas 

02 douradas decorada com apliques. medindo cerca de 1.50 cm, com 06 renas esculpidas em Und 
isa ar 04 de aproximadamente l.50cm e 02 de WOcm. 



SHOW PIROTÉCNICO: Espetáculo pirotécnico personalizado projetado por blaster para o 
evento. Abertura do Natal no município. O mesmo será acionado eletronicamente e terá 

03 duração total de 03 (três) minutos contendo aberturas sincronizadas de 23 a 38mm com 
cores variadas e sequencias de lançamentos efeitos traçantes coloridos e aberturas em 
leques. 

04 ESPETÁCULO DE ABERTURA INFANTIL - Espetáculo com no mínimo uma hora de duração 
com tema infantil a ser definido pela contratante. 

05 
KIT DE GULOSEIMAS: contendo pipoca. chocolate. pirulito. bala mastigável e chiclete. 
acondicionado em sacoHnhas com personaliza ão a serem definida ela contratante. 
FORNECIMENTO D~ . BRINllUEDOS ÀS CRIANÇAS DE O A 12 ANOS RESIDENTES E 
DOMICILIADAS NDMUNICÍPID DE FARIAS BRITO - 5.0ID unidades (menor de OI ano - !OS 
meninos e 131 meninas - chocalho infantil sonoro. OI a 04 anos - BSO meninos e 850 

OS meninas - tubo plástico sifão luminoso educativo)D5 ª 08 anos - 720 meninos e 830 
meninas - kíf personalizado masculina contendn1 bon8:1m, D{;c9po e OI bola (Hulk. Capitão 
América e Homem Aranha) e kit personalizado ferninino qagtendp .1 bolsa. OI copo e OJbola. 
e OS a 12 anos - 1.075 meninos e LDD5 meninas '."" relógio digital com pulseira 
emborrachada). 
FANTASIA DD PAP~ NDEL · Fantasia •. cpnt~11d9•p~lça .••.. ~lqst1,:.cifut,~ •.. barha.·geruca~ gorr;o. 

07 confeccionada em veludo de primeira qualidade cpm detalhes em tecido lã de carneirinho. 
larnanho a definir pela contratante. 
GQRRDS PAPAL;NOEL - confeccionados em vs.ludo de boa qualidade çoi:n de,talhes em 
tecido lã de carneirinho. 

Valor Total da Propos~a: R$ ............. ~.~··i···•·"·:···· ( ... '. ............................... ~'. ...................... .) 

Proponente: ............................................................................. ;;; ..... '. .. ; ........... .. 
Endereço:·············.:· ... '. ............................................................ ; ........................... . 
CNPJ: .. ; ........... ~; ........ ; .................... . 
Datada. Abertura: ............................... ; .......... . 
Horário de Abertura: ....................................... . 
Prazo dé Entrega: Conforme EditaJ.~GDntrato. 
Validade da Proposta: BD (sess·enta) dia~. 

Assinatura do Proponente 

Serviço 

Kit 5uun 

Serviço 

Lind 
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ANEXO V 

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

A empresa ................................................................... , inscrita no CNPJ sob o nº ............................................. , situada na 
................................................................. ;~;;; .................... , UECLARA.sobas.·pênas da· lei. para surtir efeito junto à Prefeitura 
Municipal de Farias Brita, no procedimento licitatório sob a modalidade Pregão PresenciiJI nº 2022.10.28.1, o que 
segue: 

- Uue não incid~na proibição contida nqJnçiso.XXXlll do Art. 7º da Constituição dáRepública Federáti~a do Brasil; 
- Uue concordafntegralmente i::o111 ~ster;lllqs dgeqit?:l(e seus anexos; 
- Uue até a presente data. inexiste~Jat~s i!JJpeditivps~~~ra sua habiliJpçãI1 nn presente processoJifütatório, estando 
ciente da obrigatorie.dade de dedarªrrn::nrgSnpiaspasteriores. 

Por $Bryerdade, firma a presente. 

Local.Data e Assinatura. 



ANEXO VI 
MINUTA DD CONTRATO 

Contrato ds prsstação ds ssrviços firmado sntrn o Município ds 
Farias Brito, através da(a) ....................................... B a smprssa 

D Município de Farias Brito, Estado do Csará, psssoa jurídica ds dirsito público intsrno, inscrito no CNPJ/MF sob o 
n.º 07.585.572/DDnf-DD, através do(a) ....................................... , nsstB ato rspra§Bntada pslo(af t~~·: .................................. , 
o(a) Sr(a) ........................................ , inscrito(a).pp CPF n.º ....................................... , apsnás dsnominado de'ÇDNTRATANTE. B 
ds outro lado ................................................................................................... , sstab'.elscida na 
............................................................................................. :··•·Ins.crit~ no CNPJ/~F suh .º n.º ·························.····;/ .......... , nssts ato 
rsp.rssentada par ....................... ~ ............... '.u .. ·····:···········'.·~·······:· insc~itp •. no ... ~PF n.~·····:········ .................... t apsn.~s 9.~nominada 
ds ···.~~~TRATADA, rB~olvsm firmar<npressqte b~ntm1tp, t~gqq>emvista pr~s~1!99R .. q.9 U~itação na nJqq~./j.q~?s 
Pregão P~esencial n)L2Q22.ID~2BJ, tndodgaçordo com·as normas gsrais da [si n.º 8.888~~83, e sq~~ ªJ~rf~Çã.~s 
posteriores, bem cgmo com a Lei n.º ID.520/02 - Lei q~~ ij.a94lamenta o Pregão, nafarmadgs ~láusulasepon#iç~es 
seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA "" DD FUNDAMENTO LEGAL 
11. Processo de Licita~.ão .. na· mo.daHda.da. ~r~gão Presencial n.º 2022.10.28.1 .. de .. acor.dq cgrp.~§;flpçm~s gerais•aagef 
n.º 8.888/83., B suas alteraçãss pusteriur~s.bef1l como·.eomalein.~.IQ.520/02 ~Lei>~p~R~gp.fçmenta o Pregão,. 
devidamentB nomologado pelo(a) Sr(a) ....... : .......... ::: ................... , .......................................... . . . 

CLÁUSULA SEGUNDA ~na. DBJETD 
2.1~ ... 0pressnts···.···lnstrurnento•tem como.• .• ob)eto ····•ª• · cantrataçãa .... de empresa especializadã p~pa pres!~ç~g·;ªµs ...... ··· 
servi.ças .. c~.ncernentesJ1. ~~o~gçãuere~lb;açã~da Natal 2022(·º~ ~unicípia de Fari~~:Brita~~E.i .. ·qo~tog~s · 
espi::.cifiea,çães constantes.noAn~xq .•. l~a.Edi~al Convocatório, ng~qga~~ ~rG.µntrata9a sagqgu·se vencE:.d.9rn,.i::o~f-p~[11e 
discriminada no quadro abaixo: · . 

CLAUSULA•T~RC~.IRA···~••.•nA••fQ~·.MA····DE···E~.~CUÇÃB·· .. QH~··••SE~VIÇDS 
3.1. A CONTRATADA seHbriga.aexecutarns serviços na forma ds exscução inn•Mntl"I 

CLÁUSULA DUARTA - DD PREÇO, DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO, DD REAJUSTAMENTO E DD 
REEDUILÍBRID ECDNâMICD-FINANCEIRD 
4.1. D objeto i::ontratual tsm o valor total de R$ ......................... . 



4.2. O pagamento será efetuado pela Administração em moeda corrente, conforme a valar apresentada na fatura 
correspondente e certificada pela setor competente limitando-se a desembolsa máxima em conformidade com a 
disponibilidade de recursas financeiras do Tesauro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
4.2.1. Os pagamentos serão efetuados através de Transferências Bancárias. 
4.3. O valar do presente contrata não será reajustado. 
4.4. Poderá ser restabeleciqa a .relaçãuqüe as partes pactuararh inicialmente·entrª.Q§ encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração das serviços, desde que alijetjyanda a manutenção da 
equilíbrio ecanâmico,.financeira inicial da contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivas da execução da ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior. ca~a fortuita ou fato do prí~qipe,i configurando álea econômica extraordinária e extf;acontratual, nas 
termas da Art. S.5. Incisa li, alínea l/d'' qalei8.6[lpZH3, devendo ser formalizada através de ata administrativa. 
4.5. Para. a efetivação da quetr,at8:~ o item anteriqç. deverá a Cq~tratada apresentar reqy~ri~enta formal à 
Administração Munic.ipal solicitando oreegqilíbriu êponâ~ico.-f.in.ancêir,ado(~)preça(s) da ite~(ns) qye ~e fizer(em) 
necessário(s) para ajusta remupefBÇãqdo(s)fqrneclfl'IBntp~~),devenQDOfef:ridqpêgiqp Srr acompél~ha~ad8:fs) 
nata(s)> fiscal(is) de entrada da(sJ mercad.qrií3(s), da. período compreendida entre a datai:da cantrat9çêa·e da 
solieitaçãâ,que será formalizada através de Termo Aditiva~ q.µJ8:·Pufalicação do mesma; emf.ofü~a resutjlid~j'gÉyêf'á 
ser pravidenciadapela Contratante. em abediBncia ao #ispaStana §única, do Art.Sf. da Lei n.º 8.§88/83. 

CLÁUSULA OUINTA ··~· DD PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.J. ... ffpresentecantr~t9.terávigência até. 31/01/2023,·. a cantar da data de sua assinatYfe,QH~gqu9nta d8earr·e~a··< 
prestação da§ serviços, dentrgqa vigênciadarne&mo. · · 

CLÁUSULA SEXTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
6J.As.despesªs dpJuturo •. •Cuntrato correrão pór .. ·.eOlltade. retürsos oriundos doTêsâcihq: .. Mªrtítip.al, pr~yisl~s.fl~ 
segyinte IDotaçãaOrç.aíl]entál:'ia: 

ClÁHSUL~ SÉTIMA - DAS. OBRIÇAÇÕES Q~ CQNTR~T~~TE 
7~1Jxi~i~ .d~(a) Cantratada(a) ofief puTprimenta do. Ternm de Referêµcia>.EdjJªI e Contrato, ban1 i::.Llrryp4~·frrna 
prest~çã{J.•·.dos servi~os ê.Q.cumpriryJ~nta dos.·pra~as~ 
7.2 .. ·•• A•····· ConJ~atante• sa ••.• obfiya·.a .... ·•pruporcionar aa(à) Crintr~tado(a) ·todas.·•·•· a~: cg~pig~ij~ neçes~ári~~ ?fil\pteno 
cumprimento das obrigações dec:orrentes desse instrumento, consoante estabelece ª .Ll~ln:H 8.688783 e suas 
alterações posteriores. 
7.3. Solicitar a execução da objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço. 
7.4. Fiscalizar e acompanhar os serviços executadas pela contratada. 
7.5. Comunicar ao(à) Cantratada(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da abjeta contratual, 
diligenciando nas casos que exigem providências corretivas. 



7.6. Providenciar as pagamentos aa(à) Cantratada(a) à vista das Natas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela 
Setor Competente. 
7.7. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução da abjeta contratual. 
7.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumenta e nas demais caminações legais. 

CLÁUSULA DITAVA - DAS DBfflGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Executar o objeto em conformidade com as condições do Edital e seus anexas, frp. contrata e nas demais 
caminações legais. 
8.2. Dar início à execução da serviço conforme estabelecida na Ordem de Serviço 7xpedida pela·CqNTRATANTE. 
8.3. Utilizar. na execução da contrata, pes~[J[!Lespecializada e treinada para desempenha das respectivas funções. 
assumindo inte.gralmente a respqnsabilid8:~e purtpdp a ânus decorrente da prestação da serviço e administração 
das recursos humanas necessárips á execução .da contrata, que nãaJerãunenhum vínculo trabªlhista para com a 
CONTRATANTE. 
8.4 .. Providenciar a substituiçãad1r qu.9lq~er.pro.füs~Jppal .·enyalvidanàexeêUção da .PgJf!to cqntratualçu]fl caoquta 
sejaconsiderada indesejável pelaflscalizaçãqdª contratante. 
8.fü Cientificar, par escrita. dentro da prazo de 24 ho.rasf a fi~c~Jizaçãa da CDNTRATANJE.~ualquer ocmrrên:eia 
anar.nial verificad9 na execução da. serviço. independe~teme9t.~ q9r:umunicaçãa verbal, sob penade multa. 
8.6. ~anter. durante ta.da a execução contratual, E!íll r:unipatibilidade com as obrigações ass.umidas; tadas.<,as< 
condições de habilitação e qualificação Bxigidas na licitação. 
8~7.• Resp9nst1bilizat~E! pf!losda~ps .. cêpsa~as. diretªme~te ·à contratante ou.ª. ter.cgi{8.~· .. ~~Hg(:B~.nt~.s da sua. culp[! ···· 
ou d.ala, quando da execução da IJbjeta, • nã.o ppdf!ndu ser arguida para efeltgpiE! ~~Elff.~ª~ ~q.u rElduçãa de · s·µa 
responsabilidade a fato de a contratante proceder àfis.caliz[Jção au acomp8:nªªr a ex.e~~~~q.·~pqtr,~.tuaJ• 
8.8; Responder.par todas as despesas diretas e indiret~s que incidam ou ve..nm.ª~.:~.iqçiqJ.IT~abpe a~~El:p~.~~9: 
contratual, ini::lusiVr asobrigaçõe'.§ relativas a·· salários, previdência saciai, impostas, encarr~P~i§OCiªis, trap~pprt.e e . 
outras.pravidêni::ias, .• r13spnndenda abrigat~riamente pelq fiel i::µmprimenta das leis trabafhist~se espe.cif.icª~<.de 
acidentes da trabalha e legislação i::IJrrelata, aplicáveis ao pes.soalemprf!gada na execução cqptratual.. . . 
8.9.< A ausência ou amissãrr da fiscafizaçãa da contratante raãu eximirá. a pre$taçãa das sérvJços dás 
responsabilidades previstas deste instrumehta. 
8.1D;i A .. p.ONTRATADA não paderá.>subcpntratar. ceder du tr~nsferira omjetmdD ~antrata. na a 
tere~iras, sem anuênciªd.a Contratante, snb pena derescisãa; 

CLÁUSULA NUNA- DAS SANÇÕES 
9.1 - À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplii::adas as sanções das artigos 86 a 88 da Lei n.º 
8.666/83, e suas demais alterações. 
9.2 - D Atrasa injustificada na execução da contrata. inadimplementa, sujeitará a Contratada às seguintes sanções: 
1 - advertência, sanção de que trata a incisa 1 da art. 87, da Lei n.º 8.BBB/83, poderá ser aplicada nas seguintes 
i::asas: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na lii::itaçãa; 



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 Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas 
pela Contratante); 
a) de 1% (um por cento) sobre D valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação dos serviços ou 
indisponibilidade do mesmó, limitada a ID% da mesma valar: 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualql.fer cláusula ou condição 
do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reinciMmcia; 
c) de 5% (cinco por cento) do.valor contrat~altotal do exercício, pela recusa emporrigir qualquer§erviço rejeitado, 
caracterizando:§e a recusa, caso a r:nrreçã11 n~n se efetivar nos 5 (cinco) dias que se segµirem à data da 
comunicação formal da rejeição; 
Ili - suspensão temporária de participação em licUaç~Qe impeqimentode contratar com o MuqJéípio deJarias Brito, 
por prazo não superiór a 2 (dois}.anoS; 
IV -declaração de inidoneidade.•.para licjtar rm cuntratarcnma Administraçãa···Pública, ··enquanto pgr;#yr~re~ps 
motivos determinantes da punição ou até que seja PfºílJ~.YiQíl ~reabilitação per13nte a Giytoçidade qq~,.~~Jicawa 
penalidade, depois/do ressarcimento à Administração pelDs prejµ1zns resultantes e depois de dgcorrido npe9guda 
sançãoaplicada .cnm base no inciso anterior. 
9.3 - A Prefeitura Múnicipal de FARIAS BRITO, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá cré.~ito, p~ufü~Y~:~·ª 
cobrança judicial aµ extrajudicial a fini de receber multas aplicadas e resguardar-se qp§ q13qº,s<g p~rdas quetivet · 
sofrido pOr culpa da elllpresa Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
ID.1 .. Estecont.ràtqpqderá.ser.rescindido unilateralmente pela Contratante, por cOnvBfül~~~i13·~gmi~Jstrati\fí3 ÔQ pJ:Jr 
infring~ncia de q~alqUer dás cun{jiçõ:es pactuadas. ... . . . . ·.·· .· ...... ·· · .• 
10.2 ·• O não cumprimento.das dispasições~specificadas nesteÇnntr13tn implicará automatigamente .e~\q~e?.~~)de 
Contrato, ei1sejando resci~ãnadminlstrativa.prevista no art. 77 df)Lei .. Feder9LB.666/Sa,>reconhecidps ~.e~d~)á ps 
direitos da.Administração, com .. relação· as .nnrm@s r:nntratu9is· e as .. previstas emJei·ou Regulamenta.qiªpastas no 
presenJelnstrumento. 
10.3-.·0.•preseote contra.to .• é rescindív~l• ainda, igdependentem~ntê.de quafquerint~Pp~J9~êp.~µgj~ialinuExtrijjHgicial, 
nos casas de: 
10.3.1- Omissão depagamentopelaHONTRATANTE: 
ID.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
10.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias 
de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
10.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada 
poderá rescindi-la sem que se faça necessária uma camunicaçãa par escrita com a antecedência definida~ 
subitem anterior. ~" 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
11.1 - Uuaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
12.1 - Este contrato deverá ªEW publicado por <afixação em local de i::ustume; até q 5º (quinto) dia útil do mes 
subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DOS ANEXOS 
13.1 - lntegran;t o presente contrato Jnqªs 9S peças que formaram o procedimento licitat~rio. a proposta 
apresentada pela Contratada, ben1como ~veqlf.laiS i;;qrrespondencias trocadas entre as partes, inqependentemente 
de transcriçªº· 

CLÁUSULA DÉCIMA DUARTA .t llDFllRU 
14.f- O foro competente para dirirhir qaaisquer dúvidas oriundas do presente contrata 8 o ôa Comarca d~J~rias 
Brito-CE. 

Declaram as partes q~e este Contrato correspnqcl,~ àmanif~~tação finaL.completa e exclusiva de:Rcordment~~:i~lê~ 
i::elebrado e, por assim estarem de acordo. assinam n presente Contrato as partes e as testemunhas.abªl{~a 
firmadas. 

CONTRATANTE 

GDNlRATAllA 
TESTEMUNHAS: 
1) ..• 5., .•. "', ........ :.~·';·'·,.··· .... ~ .. ., .......................... , ......... CTPF "'"'·"·"'''·'Li. ...... ".·· .. o·.··:.·:···}''· .. 
2) ............................................................................ ,, ....... CPF .................................................. .. 


