
A PREFEITURA MUNICIPAL DEJARIAS BRITU, sito a Rua José Alves PimenteL n.º 87. Centro, Farias Brito - Ceará, 
por intermédio do(a) Pregoeiro(a) e Membros da equipe de apoio designados pela Portariam~º 030!0222/2022, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados será .realizada licitação na 
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA. do tipo MENOR PRECD que será regido pelo Decheto ID.024 de 20 de 
setembro de 2019, a Lei Federal n.º I0.5ZD, del7 de julho de 2002, e subsidiarian1ente pela Lei Feder.ai 8.868 de 21 de 
junho de 1883, Q que determinam é}Stei~ COnJplementares n.º 123/2006 e n.º 147/20!4 e suas alterações e demais 
exigências deste Edital. A presente licitáçãn será nu site https://bllcoropras.cam. 

LI. A presente licitação tem por objetna aquisição de combustível destinado ao atendimento d~s necessi~ijgps 
da ·secretaria de· Infraestrutura da município de Farias Brita/CE, conforme anexos, partes integrantes de~te 
edital. 



4.1. A Prefeitura Munil::ipal de Farias Brito está localizada na Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centro - Farias 
Brito/CE, CEP. 63.185-000, telefone: (88) 3544-1568. 

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

Orgãa Projeta/ Atividade Fonte de Recusa 
02 04.122.0002.2.0lB.OOOO 1s oooornrno 

6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciadas junta aa sistema BLL (Bolsa de 
Licitações e Leil~es do Brasil) nasite https://bHcompras.com. 
6.1.1. As regras para credenciamemto estarãadisporiíveis no sítio eletrônico constante na subiteq, 2.2. deste edital. 
6.L2. Dualquer dúvida em relação• aa ace?sa no si~tg111a uperacional(bl.lcompras.com) pgderá ser. ~sdarecida 
através. de uma empresa associada ou pelnJ~lefane (41) 3US7-4600, au aindaatravés da Balsa d~ Li~itµções go 
Brasil, pela e-mail: contatoOObllcllmpras.org.br. 
S.2. Poderão partiqipar desta licitação empresas sob à dertDl'TJÍl"laÇãàde sacie~E1des empresà~ias (soriie~aq~s:~.m 
nmne. coletivo, em camandita simples, em camanditª PPC· ações, ·anânimg.e··· limitada) e de spciedades.Sir]3pjes; 
ass•ociaçães, fundações e sociedades cuoperativasregülélr111ente estabelecidas neste País, cadas~radas 9µ llã8:cpp 
Cadastra de fornecedores dél Prefeitura MunicipaLde Farias Brita, e que satisfaçam a taQ.éls as cqndições<da 
legislaçãaemvigar e desteedital. 
6.3. A.licitante que participar desta licitação3mmsuas tandiçõesde. h[lbiHtaçãuvirynula~as [lOd:pçurnen,ta Certificada 
de Registra Cadastral, obriga-se, após a emissão da CRG. a dedarar sub as pen[llidades .da lei, a superveniência de 
fato impeditivo de<sua habilitação. 
SA. Podera participar desta licitação ta da e qualquer pessnajurídica idônea cuja natureza seJa. compatível ca111 a 
abjeto licitada. 
6.4.1. .. S.ome.nte poderão·· par~icipar• deste Certame Licitatório .· .. osJntt?r~ssados que:.possuírem lnslill~ÇtJ.I?~, 
equipament~s e condições ..... de .. ··armazenament~ . e d.is~r.i.h.uição/forn1?1:i01ijnto ... de< combustívei~ Dil . s.1?rl1? <do 
M1Jnicípio de Farias Brito/CE, dentro. rlils exigências do<órgão d1f Fisçalizaçãn Federal - Agênci8Ni1c:iom1lde 
Petróleo • ANP. 
6.a.;~erá garaqtido aas .li.citantes enguadradns cama.frHcra~mpresas.·.empresas .dffp.~quê11u purt.e e ª~ caaperª.t.lvas. 
que se enquadremnus.termas.·dq.art. 34.•da Lei FederaL.n.ºlL488/2007, camp i:::ritériude.g.~~~{!JPêt.~;preferêílcia de 
contratação, a prevista na lei Complementar nº 123/2006, em seu Capítulo V..., UD AGESSUADS MERCADOS I DAS 
AIJLIISIÇÕES PÚBLICAS. 
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequena parte deve rãa declarar na Sistema BLL (Balsa de 
Licitações e Leilões da Brasil) no site https:/ /bllcompras.com, o exercício da preferência prevista na Lei 
Complementar nº 123/2006. ~ 
6.7. A participação implica a aceitação integral das termas deste edital. - · 
6.7.1. É vedada a participação de pessoa física e jurídica nas seguintes casas: 



8.7.2. Sob a forma de consórcio. qualquer que seja sua constituição; 
8.7.3. Uue tenham em comum um ou mais sócios catistas e/ou prepostos com procuração: 
8.7.4. Uue estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência. concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial. dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação; 
6.7.5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração; 
6.7.6. Suspensas temporariamente de partir:ipar deHcitação e impedidas de contratar com a Administração: 
6.7.7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública. enquanto perdurarem os mâtivos determinantes desta 
condição; 
6.7.8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu q.yadro técnico sejam 
funcionários ou empregados públicos daAdministração Pública Municipal Oiretaôu Indireta: 
6.7.8. Estrangeiras não autorizadas .a comeécializar no país; 
6.7.IO. Empresas cujo estatuto ou contrato social nãu i1iclua o objeto destaJioitação. 

7.1. Us licitantes deverão. em::.aminhar, HxClusivàmente purmeio do Sistemr:rda Bdlsâde ifütaÇães do Brasil. nà sítio 
eletrônico hUps://bllcompras.com. os dm~umentos de habilitação exigidos neste JditaL.ÇoliJ relaçãcrà .proposta 
inicial, basta .que .. ª mesma seja cadastrada na plataf~rma, pom a descrição do objeto ofertado e seus res~r~~iyas. 
preços. até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. não sendo neçessáriu 11.en~io/ 
anexação da proposta inicial como arquivo digitalizado. 
7.LLAo .. in~.erira .pro~p.sta.np ~isternª.·.º licitante deverá .. pr~encher a "Descri~.ã~.Det~.lh~~~ ~~i.pb,jeto.Dfectad1J

11

, 
devendo.cons·tar os dados··necês.~árius.aoe}(amedeadeq~a,bilidad~ da.propq~ta cprn 9q.b~et~Jicit~i~º· 
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7.2. n •. envio da proposta. acompanhada dos·ducumentos .• â~ hahili.ta,çãoexigipo~ ~~~te,iF~·i~~!·i·PF~rre~á por meio d~ 
chave de f)Ce~soesenha. obtidas junto à Bolsa de. Licita,çõ~s do.Brasil {https://blf~~11W~~~:~~~), 
7.3. ·Os Jicitantes enquadrados .. como ME ou EPPdeverãuencaminhar a documentaçãud~ ..• ~f)Wli;~~çaq. ainda :quthaja·· 
alguma restrição de regularidade fiscaLou trabalhista. nos termos do Art. 43. § Iº. da [ei JJomplementar n.º 
123/2006. 
7.4 .. No.Gampo "lnformàções·adiT:inn~is".deverá constar necessariamE!nte•osegpi.nte: 
a) lndicação .. do lote e especifiaa.çãn.do.ubjeto Jicitadp comtodos.seuªitens. p.e.acorda Com o dispostonD.ANEXffl.·~ 
TÊRMD .. DE REFERÊNCIA deste EditaLdevando ser iadicªda a marca~/ ou fabricante do produto. 
b) Pryeçh.globaldo lote cotadp emJ1lgarismas; 
r:}Prazu ~~vaU4ªdeda.proposta. qµenãuppderá sepinferipr·a BU(sessentt1J dias; 
7.5. O licitante deverá informar a comliçãci.de microempresa (ME) ou empresadelpequégµppr.te.(EPP) que faz jus ao 
tratamento diferenciada da Lei Complementar nº 123. de 2006. ou cooperativa de que trata o artigo 34 da Lei n.º 
11.488, de 2007, no ato do encaminhamento da proposta e da documentação de habilitação. por intermédio de 
funcionalidade disponível no sistema eletrônico no site https://bllcompras.com. 
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão. 
ficando responsável pela ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pela sistema ou da desconexão da parte da 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 pública. 
7.8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, a 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 cqrnpõem a proposta e a habilitação: do licitante nieJhqr classificado somente serão 
disponibilizados para avê.liação do Pregoeiro e para acessa público após o encerramentddq envio de lances. 
7.ll. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerr;iáis e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na fornecimentados produtos/bens 
ou na prestação de serviços. 
7.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 
do licitante, não.lhe assistindo a direita #e pleitear qualquer alteração sab alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexta. 
7.13. A não apresentação dos dOcumentos de hahilita.ç~g exigiqas ne~teeditaL exclu~iyaTente por meio. do .Sistema 
BLL···.(Balsa ··de licitações. e .. Leilãesdu• Brasil},>no sítiº eletrônico.·· https://bllcampras.com,.até a datà ... e Qprá.l"io 
estahelm::idE1s para .abertura da sessão pública, acarretará na inabilitação/ desi::la~sificação do propone.rite, senµa 
convocado o licitagfe subsequente, e assim sucessivamente,.ahservada a ordemde classificação. 

8J .. A~ert9s a.spr.opp.stas,• a{a) pregpeiro(a).fará a.s devi~as. verificações, av~U~nd.~ ... ~·····~8~i~~'~.t!i9aµ.ê dasajesm~s: 

~e~~nº~::r:n~;~;0: :~~~ª:if ~li?~~~.dev~ra ~~ l4ndamenta9a eregistrada)ªºI~~te00:~~~j~9f R~nha:entDern 
8.2. Os pr.eças deverão ser expressos em reais, com até 2.. (duas) casas depiITlêÍS BIJl\~.ey~ yal.pres globais . e 
unitárias.Jnclu~ive ern.propostas de adequação; quando fora caso. 
8.3. n isistema .ordenará automaticamente. as propostas clas.sificadas pelo(a) pregoêira(à) somente estas 
participarão da etapa de lances. 
8.4. Na elaboração da proposta, a preçur::otado poderá ultrapassar o.limite iITláximo discri.minado no Anexa J-JERMU 
OE REFERÊNCIA presente llus autos do processo. en1epígrafe: entretanta,<na fas.e de lances, o lance final dêvéra 
atingir.preço igual ou inferior ao limite má.ximo c.onstªntenoJermode .Referênci~. caso o lote cota.da Sê]a t:o)1]p~sto 
de itens,opreçu.yn.itá.giu .. da .iterrrdeverà serJgHa,l.ouipferiar..àqu~le .. limite. Gaso ciijo .. s~Ja.r.eali;z9g9 9fased~r.làrices, 
o licitante que r::.otou.· na· .. proposta••esef'ita· a·menor··preço deverá redüihlo à.#IJJ "ªlpr lgtlªI pu inferipr a11 limite 
máximo do referidonoTermo deReferência; 
8.5. Serão desclassificadas as propostas que: 
8.5.1 - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que forem omissas, vagas ou 
que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; que se oponham a 
qualquer dispositivo legal vigente, marmente no que tange aos aspectos tributários; au que contenha preços 
excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços unitárias simbólicas, preços irrisórias ou com valor zera e ainda, 
preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes: ou que contenha identificação do licitan~ 



8.5.2 - Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total 
dos itens superiores aos preços no Anexo 1 (Termo de Referência). 
8.8. D sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

8.1. O(A) pregoeiro(a) dará início.àetapanumpetitivano horário previsto m1subiten1S.3, quando, então, os licitantes 
poderão em:aminhar lanees·que deverão ser apresentados exclusivamente por meio do sist.f!ma eletrônico. 
8.2. Para efeito de lances, será considerado o valor global do lote. 
8.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo GOfl~tante no Termo de 
Referência: e, caso o lote cotado seja cpmposto de itens, o preço unitário dil<item deverá serJambém igual ou 
inferior àquele limite. Caso não sejarealizada aJase de lances, o licitante que Cotou na propost~ o menor preço 
deverá reduzi-lo.ª um valor igual oü inf~rioraoJimite IJl~ximo do referidoJermo de Referência. 
8.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sur:essjyos,. desde que inferiores ao seu último lanr:eregistrado no 
sistema, ainda que este seja íllafür· queárnenorlancejª pfartagq por {]Utro• licitante. 
8.2.3. Emi::aso de dois OU.·maiálani::esdB igual valor, frsistema da BLL cnmpras··tarã D sorteio. 
8.3 .. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes ~erãujnformados, em tempo.real, do v.alor do IJIBnar lanpe 
registrado. D sistema não identificará o autor dos lani::esau(a)pregaeiro(a) nemaos demais participantes. 
8A No e.aso.de desconexão entre o(a) pregoeiro(a) e o sisterlla no decorrer da etapa competitiva. o siste.màpaderá 
permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o(~) pregoeiro{a), quando possível, sem ~rejuízosdp$.ato~ 
realizados. 
SAL Uuando a desconexão qa sistema ~l.etrânico para o Pregoeiro persistir por u111teijipf1 s~perior a ID (dez) 
minutos, a sessão pública serásllspénsa e reinfóiáda ·soment8 Q8cnrridªs 24 {'lírjte e<q~9trp) horas após •a 
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrôniGo utilizado paraadivulgàÇ~ci. 
8.4.2~. Caberá ..... acr licitante ··ª·.responsabilidade ·por qualquer> ânus decorrente··· da iperdEI ~ê'ihegái::io diaqte.da 
ino~serVância de,.9uaisquern1ensagens ~~itidas.·pelo si~tema··•aüdadesconexão da parte dâpFãpriµ•licitante. 
8;5. ffi modo de disputa adotado para este pertameserá o 11Aberto ehchado", nos termos do Açt.31, inciso li i::l'Ç ~rt 
3.3, do Decreto Federalfüº IDJ02412UtH; observado ns seguintes termos: 
8.5.LA.etapainicial de enviode.lancesdesta~essãapúhl.icaterá duração deJ5(quinze} minutos. 
8;5.Z .• Eni::e rrado o prazo previsto .no· item ai::Jmaru r si~tE?ma1~ncaminharyá EJ. aviso de fechamento iminente :~os lances 
e, Jransçorridg D.· p~rfodo de até ID (dez} minuto~. aleatoriamente qet~rrninªdo, a recepção. de Janp~~ será 
autOmatic emente. e ni::e rrada. 
8.5.3. EncE!rrâdu o· prazo aleatoriamente âeterminado,.canfnrme item acima {até IOJ]Ji09tp~}.. a sist8ma abrirá a 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertaseom valores até ID% (dez por 
cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 {cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
8.5.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 8.5.3, os autores dos melhores 
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e 
fechada em até 5 (cinco) minutas. que será sigilosa até a encerramento deste prazo. ~ 
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8.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente 
de vantajosidade. 
8.5.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.5.3 e 8.5.4, haverá o reinício da etapa 
fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance 
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta 
etapa, o disposto no item editalício 9.5.5. 
8.5.7. Na hipótese de n.ãn haver licitante classificado na etapa de lance fechado quà at.~nda às exigências para 
habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa 
fechada, nos termos estipulados no item 8.5.6. 
8.6. Após a etapa de envio de lances. q ~istema identificará, em coluna própria, as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes. proc.edendo fco@pªração com os valores da primeira colm::ada, se ~.sta for empresa 
de maior porte.assim como das del"nais classificadas, para o fim de apli.car~se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei 
Coniplem.entar n.º 123/2006, regulamentada pelo ffiiepretq n.º ~588/2nl5 .. 
8.7 .. Nessas .... cqndições, as propostas de.•micrnempr~sas .. e empresas•·•de• ..• pequeno .. port~ qulFSe encamrarem···com 
preço de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão considerqdas empatadas cum a 
primeka colocada, na caso desta não estar enquadrada como ME ou EPP. 
8.8. A melhor cla.ssificada .. nos termos do item anterloct~pá o direito de encaminhar uma.última oferfap,ra 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colm:ada; no prazo de até G. (cinco} minutos 
controlados pelo sistema. contados após a comunicação autop1ática pará tanto. 
H.H. Caso.a microempresa ou •. emp~es.~de. pequeno purtemelhor classificada .. ~e~.ist~ ~yp~p .. ~~ Tá~ifesteil1D pr~~g 
estabelecido, serão convucadªs ~s.demais licitantes(M~ ou .. •·EPP) ... que ..• se: .• encontref11 n~q~~l.~.i~ler;yalR. de 5% (cin.ca 
por cento), n~· ordem de classificação, ·pararrexercícindp.me.smodireitp, ryp prª~~ ~~t~q~,j~~i~~!~Hi~e~ ante.r.iur. 
S.10. No cªso)de .equivalência dos valores apresentados'. pelas microempresas µ~ e~P:r:.~sa~~~. g~Hue~o portêqu.ê~e 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado surteiº en.~r~ elas para que se 
identifique aquefa que primeirapoderá apresentár melhor oferta. · 
8.ll. A ordem de aprê~entaçãrrdaª· prapostas pelos licítàntes 8 utilizada como um dos critér.i9s de cla~sificaÇ~p. de 
maneiraque só poderá haverempate entre.propostas iguais ~não seguidas deJani::es), 04 .entre lances fina.isºª fase 
fechada do modo de disputa aberta eJechadu. . 
8J2. O ~istema informará a proposta de rn~nor.preço ao encerrar a fase de disputa. 

10.1. Encerráâa<a etapa de ellvilJ. dé lances .da sesSar1públicà. o(a) PregOEliro(á) dever~ ~hcafil;líHhar~ pelâ sistema 
eletrônico, contraproposta aa licitante que tenha apresentado o melhor preço, pàra que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 
ID.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 
ID.3. Encerrada a etapa de negociação. o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanta à adequação aa abjeta e à compatibilidade da preço em relação aa máxima estipulada para cant~ 

19 



edital e seus anexos. observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 8º do art. 28 do Decreto n.º 
ID.024/2Dl8 e verificará a habilitação do licitante, conforme disposições do edital. 
I0.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, através de e-mail 
(licitacaaOOfariasbrita.ce.gav.br) a proposta de preços e, se necessário, documentação complementar. devendo a 
proposta estar adequada ao último lance ofertado após a negociação referida no item IO.l deste edital. 
ID.4.1. O não cumprimento da entregada proposta final, dentro do prazo acima estª.b.~lecido (duas horas), acarretará 
desclassificação, sendo convocado o licitante subsequente. e assim sucessivamerite;L observada a ardem de 
classificação. 
ID.4.2. A não apresentação dos documentas de habilitação exigidas neste edital, exclusivamentErppr meia da Sistema 
BLL (Balsa de Licitações e Leilões da Srasil),na sítio eletrônico https://bllcClmpras.cam. atérna data e horário 
estabelecidos para abertura da sesSãu pública, aearretará na inabilitação/desc:lassificação do proponente, sendo 
convocado o licitante subsequente. e as$illJ sücessivám~nte, observada anrd~m de classificação. 

tU. A proposta final .deverá.ser apresentada Brnviá única ririginal, com as preçds ajuSfadas ao menarJ.ªrjçê, rins 
termos do Anexo li ~ Proposta de preços deste edital, cpmtodas ªs folhas rubricªdas; deven.do a últimáfglba yir 
assi~Bda pelorepresentante legaldo licitante citado n:~ ~0E!u111~ntaçãa·de habilitação, em linguag~m claraec.a~ciªa, 
sememrmdas, rasuras ou entrelinhas, com as especiTibBÇõestécnicas, quantitativas, devendo ser. indicada B [!Bri::a 
e/ ou fabricante do produto e demais informações relativas ele. 
U.11 A apresentaçãoda proposta em desai::ordo com nprevisto no item acima. acarretará.na.desc:lassfffoaçãoda 
mesma. 
ll.2. Prazo de validade não inferior a HO (sessenta}dias. contados a partir da datada suª arnissãu. 
11.3. O licitímte não poderá cotar proposta c:om quantitativo de item/lote inferior ao determinadg ngedjtal. 
11.4. ~a ~utaçãg dnµreço unitário, não será admitido afraciDna~entn da centavo. 
U.5 .• Nas preços propnstos já estarão inclt1fdas as despesas referentes a frete. tributos é dernaiªiônus atlnenfes ·~ 
entregado objeto. 
ILS ... Nu. casa da licitante>sercopperativa·que execut.ará (entregará) R•ahjeto••·dp}ii::itaçã.a através deenippeg9go~., a 
mesma gozará··das privilégiasdisi::ais e· previdenciárias .. pertinentes ªa regime das cooperativas, devendq a prapnsta 
apresentar· exequibilidade no aspeetotrlhutárioe suje.itar-~eao mesmo regime.de qualquer outra agênteecónômica. 
11.7.lpása apr~sentaçãoda.praposta não cab.erá d .. esistenela. 

12.1. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA: 
a) Registra comeri::ial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta Comeri::ial da sede da 
Licitante; 
b) Ata constitutiva, estatuto ou contrato saciai em vigor. devidamente registrado na Junta Comercial da sede da 
Lii::itante, em se tratando de sociedades comerciais, e, na i::aso de saciedades por ações. acompanhada de 
documentas de eleição de seus administradores: ~ 
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c) Inscrição do ato constitutivo. no casa de sociedades civis. acompanhadas de prova de diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. quando a atividade assim o exigir; 
e) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
f) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver. relativo ao domicílio ou sede do 
licitante. pertinente ao seu ramqd@ativiclade e campatfvelcum u aajetasuntratuéJJ; 
g) Prova de RegularidadEipara com a Fazenda Federal (relativa à Dívida Ativa da Uriiãu. e Secretaria da Receita 
Federal); 
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de seu domicílio; 
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de seu domicílio; 
j) Prova de Regµlaridade relativa à Seguridade Scipial (INSS); 
k) Prova de regularidade junto ao Fundo deGaranfia purT empo de Servi.ça{FGTS); 
1) Prova de regularidade junta à Justiça do Trapafhá. mediante a éJpresentaçãa da Certidãq,Negativ.ade Débitos 
Trabalhistas (CNOT), emitida pelo.Tribunal Superior duJrabal9}J -TST; 
m). Certidãa.·.Negativa deJalênciaou.·Concardata. expedida pela···distribuidur dasede.dàpêssaa jµrídica: 
nHomprovação de aptidão para desempenho de atividagep~rt.inent~.e.compatível ~111caracterf:sticas. q~a~fi#ades e 
prazos com o abjeto da licitação, sendo esta feita.mediant1Lil apresentação de atestada(~) farnecida(s} por 
pessua(s) jürídica(s) de. direito publica ou privada~. Nn ·frasa de atestado. emitido por pessoa jurídica de qireita 
privado, este deverá sár apresentado com firma devidamente reconhecida em cartório competentéau acampªnHijdo 
de dm:umentnde iq~qtidadeda. signatário para confrontação da assinatura: 
a) Cerfificadri de Posta Revendedar.êmitidopela. Agência Nagio.nal de PetróJeo•-iANP.@~iM~l~Q~âe .para a data 
Certame; . 
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p). Licençauucertificado de conformidade emitido(a).pelnCorpnde BombeirosMilitéJr: < .• (). 
q) Declaraçãa •. emitida.pelalicitante de que não possui em seu quadra de pessoaL e111gêzm~ºos menar~s.de·J~ . 
(dezaito) anos B[l1 trabalha noturna, µerigo~g nu insalubr~e menores de 18 (dezesseis) anos ~~.Hualque~t.raq9lbo. 
salvo na condição de aprendiz a partir deJ4 .. (quatorze) anas.noster111os do inciso XXXlll, do Art. 7º dª Constitpição 
FedBral; 
r) Declaração emitida pela Jirfüarite darndo ciência de que.r:µrnpte planamente psrequ.isffds de habilitaçãn; 

12 .2.• .•.•• 0·~· D.o cum·~·nt.o .. s ..•... q.ue ... não tiv·e.re111. ·p.r ª.z·a .. ·ª•~ ...•• v.~1 .. id.ade •• deplar~ d.º •. •. n(] .P.ró.·p r•i·a .•• da cu•m e .ntH ..•... 9.~ •.... rn~~.111·.~· .•. forma• g~·e não 
conste previs.ãq emJegislaçãp ··~s pecffica.deve rão .. tersida emi.~igos há, no• ~~xi111wBO••··(~p~r~ta).:êi?s,ic~nI~g9s.at8 a 
data da realização da.licitação· ou,se emitidas por prazuindeterminado, conf.orme l~gislação.dg .. @pgãuexpedidor. 
12.2.1. Ficam excluídos da validade de 80 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovações de inscrições. 
12.3. Os documentos que não possuírem campo próprio para anexação no sistema deverão ser inseridos no campo 
"OUTROS DOCUMENTOS". 
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13.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno porte ou 
da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34. da Lei Federal n.º 11.488/2007. será assegurado o prazo de 5 
{cinco) dias úteis. contados da convocação do(a) pregoeiro(a), para a regularização do(s) dacumenta(s), podendo tal 
prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar n.º 123/2006. 
13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na 
dEH:adêm:ia do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, senda facultaau ao.(a)pregoeiro(a) convocar os licitantes 
rnmaneseentes, por ardemde dassifkaçãa. 

14.l. Para julgamento das propostas se.r~ ado.tado o critério de MENOR PREÇD. observado ir .estabelecido nas 
condições definidas neste edital e o disppstp nlJJermo de Referência que norteia a contratação, t!lmando-se como 
parâmetro, paratanto, o menor. Preço culetado,rm sequência, ou a média d~ preços, sempre busêando alcançar a 
maior vantajosidade. 
14.Ll. Adisputa será realizadapor lote, sendu us preços registrados B(]lata. 
14J2. A proposta final para o lote não poderá eonterjtem com valor superior ao estimado p.ela Admini~'traçãlJ; .sub 
pena de desslassificação, independentemrrnte do valor tatªI dµlatet devendo o licitante, read~q1aªr o valor do lote íJOS 
valores constantes no mapa de preços. 
t4l3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo çonstante .dªqH~le 
Termo de Referência; Caso não seja realizada a fase de laAces, o licitante que cotou na proposta escrita Q méífor 
preço deverá reduzi:lu a umvalor igual ou inferior ao lfrnite rnáximo do referido T7~mo q7g7Jerênçia. 
14J4. Se a proposta de mEnmrpreçu não. for aceitável.. ou .. ainda, se o licitante ~e~atender às exigências 
habilitatárias, o(a) pregoeiro(a) examinará···a•prOposta suhsequellte,yerifieandosua GºTiPª~i~í]!g.ade •••.~ a h~bili!~çãp 
doparticipante. na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de LIITIª pcopnst9 que atenda a 
este edital. 
1415 .. n licitante .. remanescente que esteja enquadradn nu percentual estabelecido nd Elrf 44. § 2º~ d~ilei. 
Complementar n.º•·•·123/2UO.Et .no.di~···~·····••para ·desJgnados·· pelo(a) ...... pregoeiro(a), será con~m:ado .. na urdeqr de 
classificação; no "chatde me11sagem".parao.fertar novo lanceJnferiaraa .• [)1elhor lance registrado, para(nn(prazo 
de 05 (cinc:o) .. minutos. utilizar"s.e dudireffa·de pr~.ferência. 

ISlAs proposta~serãodBàdassifiqadas qüando apresenta,das er11C:ondiçães. ifagªis,crifJ)qll]iSsge$. fau.conflit@S com 
as exigências desteedital. 
15.1.l. Com preços superiores dos ITENS/LOTES aos constantes no Termo de Referência no processo em epígrafe, 
após a fase de lances ou comprovadamente inexequíveis. 
15.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 



16.1. Os pBdidos dB BsclarBcimBntos rBfarBntBs ao procBsso licitatório deverão ser enviados ao(a) pregoeiro(a), até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, exclusivamente par meio eletrônica, na 
endereço licitacaoOOfariasbrito.ce.gov.br, informando o númBro deste pregão no sistema do bllcompras.com e o 
órgão interessado. 
16.2. Nos pedidos de esclarBcimBntos encaminhados. os interessados deverão se identificar (CNPJ. Razão Social e 
nome do representante que pediu e.sclarecimentos; se pessoa jllrídica e CHF.pf,!r.f,!. pessoa física) e disponibilizar as 
informações para contato (endereça completo. telefone e e-mail). 
16.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a), por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram 
solicitações. no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
16.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data .fixada para abertura das propostas. qüalquer pessoa ppderá impugnar o 
presente edital, mediante .·petição prir >escrito .. por meio eletrônico, através da platàforma no site 
https://bllcompras.com, ou pelo·e-maillicitacaoOOfariasbrito.ce.gov.br. 
16.5.Acolhida a petição contrqn• atocanvaciatária.Hg.ectsão será.comllriibadfJ fJOS interessado~. 
16.6. As respostas aos pedidos de impµgnµções e esclµrecimentDs adere.m. a esse Edital tal como se deJe fizessem 
parte. vinculando a Administração e os licitantes. ·.· 
16.7.Dualquer modifü::ação no Edital exige divulgação p~ID f[lesmoinstrumento de publicaçãp e~ que se·geuHte~·ÍD 
originah reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecida~ expeto quando. inquestionavelmente. a ;C1Jteraçãa 11ãg fJf?tar 
a formulf)ção das.propostas. 
16.l Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo légal e/ou subscritas por rªpresentantenão 
habilitado legalmente, exceto setratar de matéria de nrdernpública. 
IB.B. A· impugpação nãa• possut efeito suspensivo e· caberá ao(à) Pregoeiro(a)·decidi.r ~ijbf'~ a lllte~ma no prazo de 2 
(dois.} dias úteis. contado da data de recebimento desta~ 
ISJO. Acoloidª a impugnação contra o edital. será designada nova datá para a reiªlizâÇê@Qll #ªf'tam,e. exdetn §ea 
alteração não afetar aformulação das propostas. 

17.J.·.:Oedarado o venefrdor. qúàlquerlifritante.•poderá>manifestar. def~rl11â~o~iyêda. a i~temção de int~rporr~qu~.sq. 
em campo próprio do sistema, qu.andolheserá.cqm::~didoa prazo d.e.q (trêsldias .. para apresentação.da§r13zães.par 
escrito ... par .. meio eletrônico. atrayés da platafarn1a na site https://bllcompras.cam, ou pela ~'7rnail 
licitacao@fari.asbrito.ce.gov~br .. Us ·d.emais• .. 1.iciJgfltªs ficamde~d~ •. lugn .convid9dos ªm··~Pf.~~ê.l;Jtqpmcontra.r~~zões 
dentro de Jg~al •.• prazo. ·.que· começará a.contar a PfJ rtir• do término do ··prazo .d.a recorrent~1§eíld~~lpes·. fJS§egurado 
vista imediata dos autos. 
17.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente 
ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente. 
17.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer. nos termos do 
disposto no item 17.l deste edital. importará na decadência desse direito e o(a) Pregoeiro(a) estará autorizado a 
adjudicar o abjeto ao licitante declarado vencedor. 
17.4 a acolhimento de recurso importará na invalidaçao apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento~ 
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17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, no endereço 
eletrônico constante no subitem 2.2, deste edital. 

18.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregaeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a 
adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só pddeç~ ser realizada depois da 
adjudicação do abjeto ao vencedor. 
18.3. Na casa de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular da origem desta licitação, 
decidida o recurso, este homologará a julgamento do( a) pregoeiro(a) B adjudicaráa objeto ao vem:êpar. 
18.4. O titular da origem desta licitação sereservaªa direito de não homologar ou rBvogar o presente processo por 
razões de intere~se público decarrent~ de fato sllpe~v@niente devidamente comprovado e mBdiaqte fundamentação 
escrita. 
18.5. n ~istema gerará ata circünstam:iada, na qqal estarãu registradas todos os atos do procepf111ento e as 
ocorrências relevantes. 

ISJOlicitante que Bnsejar o retardamento da execução.da cêrtamB, não mantiver a proposta, falhar ou kaudarna 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo; fizer. declaração falsa ou comBter fraude físcal, garantidna 
direito prévio da citação e daampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com ªAdmini~tração; pêJa pfazo 
de até· 5 {cinco) anos, enquanto perdurarem as motivas determinantBs da ·piiniçãÜ qú até q#ª seja promovida .a 
reabilita.ção perante a própria autoridade que aplii::IJu a penalidade. sBm prBjufznidas multas preyistas. no Bdital B no 
termo de contrato e das demais cominações legais .. 
18.2 A Contratada ficará, ainda. sujeita às seguintes penalidades; em casa de inexecuçãa total EIJ;I parcial da culltrata, 
erro. dr:! exBcução,·.·.•execuçãu·••ímperfeita.· mora de·. execuç.ãa, ·inadimplemBnto cantratual acl hªoveracidade das 
informações prestadas. garantida a préviadefesa: 
1 - advertência. sançãude que trata a inciso l d1rart. 87. da Lei ~·~ B.888/H~, poderá ser aplicada nas seg~intes 
casas: 
a) de.scy~~rimento das obrigações e·responsabilidad~s·assurnidas na licitação; 
b) . oytra~. ucurp~ncias ... que. pas.smn •.• acarret~r ... trªnstqrnos •. ao des.envolviment.a·. do$ .seryigq~. dpC1Jgtratànt~~·desde 
quenªocpibaa.ªplicaç~o·desagçãnmaisgrave. 
li - multas (que pnderãn sBr recolhidas em qualquer agência integrante Aa Rªdé Arr.epªdadara de· Receitas 
Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchida de acorda com instruções 
fornecidas pela Contratante); 
a) dB 1% (um par cento) sobre o valor contratual total do exercício. por dia de atrasa na prestação dos serviços ou 
indisponibilidade do mesmo, limitada a ID% do mesma valor; 
b) de 2% (dois por cento) sabre o valar contratual total do exercício. por infração a qualquer cláusula ou condição 
da contrata. não especificada nas demais alíneas deste incisa. aplicada em dobra na reincidencia: ~ 



c) de 5% {cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, 
i::arm::terizando-se a rei::usa, i::aso a i::orreção não se efetivar nos 5 (i::ini::o) dias que se seguirem à data da 
i::omunicação formal da rejeição; 
Ili - suspensão temporária de parfü:ipação em lii::itação e impedimento de i::ontratar i::om o Munii::ípio de Farias Brito, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade p.ara lii::itar ou contratar cum a Administraçãa.pµºlica, enquanto perdurarem as 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante; B\putoridade que aplii::ou a 
penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois d~decarrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
18.3 No proi::ess.nde aplii::açãa de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à amplâ defesa, garantida 
nas prazos de 5. (cinco) dias utei~ pár8aáSanÇãé$ previstas nas incisas 1, li e lll da item 18.2 supra e lD (dez) dias 
corridos para a s.anção prevista na incisa IV do mesrnditem. 
18.4 O valar da mUlta aplicada deverá $Br reclJlhid[] ap Tesouro Munir:ipalno prazo de 5 {cio.cri) día$ a contar da 
notificação ou decisão do recurso.··· Se···aválor• da .. rn4lta J"lãp· .. for •Pt1ci#r IJEl.depositado, $erá aufü.1J1aticamente 
descontado do ... pagamento .. a• que a .. Cantratad~fizer jús .. Em caso de inexistêm:ia []LJ. insufip.iênciade.\.cr~ditp da 
Contratada .. a valor .. devido será cobrado administrativé]tpente at1inscrito como OívidaAtiva d[]Município ê tjqbr;pdo 
mediante process11de execução fiscal, com os encargqs i::orrespondentes. 
18.5 As. sanções previstas nos incisos Ili e IV du itemlH.2 supra, poderão ser aplicadas às empre$aS que. em ~àzão 
do contrato objeto destá licitação: 
1- praticarem atos ilícitos, visando. frustrar os objetivas dá lrcitação; 
li - demonstrarem não· possuiridonBidade pE1ra c.ontratar com él AdministrélÇao HObliÇa{glll \iirtWde de atos ilícitos 
praticados; 
U.1 -sofrerem condenação definitiva par praticarem. par meios dolosos: fraude fi.ScalnárE!prilfüirjlenta de quaisqúer 
tributos. 
IH.B As sanções .previstas nos incisos.LtU e.IV da• item IH.2 suprapnderão ser aplicadas junfámªnt •. ~ Com a 90Jp§i$a li 
domes mo item. facultadaa.defesaprévi8: du.interes&:ado na respectivo .. pracessa, no prazo de gx(cinca)diµsúteís. 
IS .. 7 A··licitapte. adjudicatária.que•serecu~Elr,injustificadamente.em tir~ar gCantrata d~gtro da pr~zq.de 5 {~i~.c9.) 
diasúteisacontar da natificaçãa.queJhesgrá.eqca9JinhE1dE1.g.~tar~~4J~i~aá1T1ult.~defi% (cinco por.ceot~) d.Pvalar 
totaLadjudii::ado, sem prejuízo das.demaispenalidade~ cabíveisi pur i::aracterizélrdescumprimenta tatalqaabrigµçãa 
assl.lmtdí:l ... · .. ·. ..·.·....•......... . •...•.. · ... ·. . ..•... .. .·. 
IH.8.AS~ançães •previstas. na•·item JSJ supra hão. se .aplicarnàs demais lie.itant~s. que, ape.~arjde .~ãox~nqedaras, 
venham a ser i::onvoi::adas para ceJehrarem o Termo de .. Gantrato, de acorda com este e.dj~9lí e na prazo de 4Bh 
comunicarem seu desinteresse. 

20.1. A adjudicatária terá a prazo de 5 (cinco) dias úteis, i::antadas a partir da convocação, para a assinatura da 
contrata. Este prazo poderá ser prorrogada uma vez par igual período, desde que solicitado durante a seu 
transcurso e, ainda assim, se devidamente justificada e aceito. 

2.5 



20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas neste edital, as 
quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação. 
20.3. lluando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias 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, prarn contratual. reajuste; recebimento e demais.condições aplicáveis à contratação 
estão definidas no Anexo V- Minuta do Contrato. parte deste edital. 

21.l. Esta licitaçãD não importa necessariament.e em contratação, podendo a autoridade competénte revogá-la por 
razões de interesse público, anu!á"'.là pur il~galidaq~ de ofício ou por provocação de terceiros, rnediante decisão 
devidamente fundamentada. ser11q1.1aisqll~(re~Ja1l1.~ções ou direitos à indenizêção ou reembolso. 
21.2: É fa~ultada. ao(a) pregoei.sn(a)nu ã autnridade~PPêçior .. ergqualqq~rfa$e ga licitação, a Porriílloç?o de. diligência 
destinad1:ra esclarecer ou a 1::Bmplementar a instrução dº pfoeessu licitatário, vedada. a inclusão pust~rior de 
documentos. que deveriam curistàruriginar'iarnerltànaprapusfa ·e na documentaçãó de hábllitação. 
2L3. U desnttmprimento de prazos estabelecidos nestELeditaL e/ou pelo(a) pregoeiro(a) ou rl não atendir:nE?nto .às 
solicitações ensejªrá DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO. 
21.4.Joda a docurnentação fará parte dos autos e não ~erádevolvida ao licitante, ainda que se trate. de originais. 
21.5; Na. contagem das prazos estabelecidos nesté edital excluir-se-ão IJs dias de início e incluir~se-ão os pias de 
vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital .se iniciam e se vencem somente. ~IJJ .9iª.de expediente ina 
Prefeitura Municipal d1fFarias Brita. 
21.B. Os.licitantes são responsáveis pela•fidelidade e· legitimidadedas• informaçõ~s.eiqos quçq~µntosapresentada~ 
emqualquerfase da licitação. 
21.7. O desateodimenta de exigências formais não essenciais não implicará no afastamentqdrJ licitante, desde que 
seja possível aaferiçãO da sua qualificação e aexata compreensão da sua proposta. 
21.8. Toda a documep~açãu exigida 9everá ser apresentada em origin~I. ou por qualquer prqpesso de reprog~~fia 
autentii::adapor cartárin competente •. Caso .• •esta·dni::umentaçãatenha.sidctemitida pela internet. sá seráaceitaapás 
a i::onfirmaçãa de sua autentii::idade. 
2LS.Caberá ao lii::itante acompanh~r· asuperaçãêS· rtpsi~taajaeletrâniwa.ficaqqo.responsável pela ºnq§ de~BE)ênte 
da perdade negócios di.ante .. da. inqbs.eryância d~. qHaisquermens.~.ge~s ernitidaspelo .~iSJê.rn.~p.H911~uadesi::qn~~ãa. 
21.10. TQda~ ~ quaisquer •. i::omunica~ães.nom ·o(a)· .. ·pr~gueiro(a)qeverão sedar .• p~r>µssr;itp;i~prn .• odrvi.gppgptoeolo 
com sede na Comissão Permanente demUr:itação. via e-mail institucional licitacao!ID.fariasbrita.ce~gav.br, ou no 
próprio chat da plataforma do site https://bllcampras.cam 11sala virtual" onde estará acontei::endo o i::ertame. 
21.11. Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar quaisquer informações sobre o pregão já publicado 
e/ou em andamento. sob qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia fixa ou móvel. como forma de garantir a 
lisura do certame. 
21.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da legislação pertinente. 
21.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disp~ 
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21.14. A apresentação. por parte dos licitantes. de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao cumprimenta das requisitas de 
habilitação, aos impedimentos de participação au aa enquadramento cama microempresa au empresa de pequena 
porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar n.º 123/2006. 
independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização penal. com fundamento no art. 288 do 
Código Penal Brasileiro. 
21.15. Serão considerados como não apresentadas as declarações. não assinadí:ls pelo representante legal das 
empresas ou seu procurador. considerando-se, diante da ausência de assinatura. dBscl.assificada a prapasta ou 
inabilitada a empresa. conforme a fase em que a declaração deva ser apresentada. 
21.16. O foro designada para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste editalserá a da Comarca 
de Farias Brito. Estado do Ceará. 

22.l. Constituem anexos desteeditaL delefazenda parte: 
ANEXO •l -·Termo de Referência(Hrçamento Básicu) 
ANEXO H- Proposta de Preços 
ANEXO Ili .,. Modela de Declaração Relativa ao Trabalho d~ Empregada Menor 
ANEXO IV- Modela de Declaração de Cumprimenta das Requisitos de habilitação 
ANEXO V - Minutada Contrato 

Farias Brita/CE, 04 de novembro de 2022. 

Tiago de AraújElleite 
Pregoeiro UfJcial 



ANEXO 1 

Ierl110·•····•.••d:e.· .... ··.Refe r.ê.llcia 

Pregão El.etrâniC:IJ ij)l2U22.1lJl4.1 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1 Aquisição de combustível destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de 
Infraestrutura do município de Farias Brito/CE. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. CONTRATAÇÃO 
2.1.1. A presente aquisição se justifica face· à necessidade de fornecimento dé combustível para 
abastecimento> dos veículos e máquinas pesadas pertencentes à Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, e interrompê-lo, pode causar prejuízo para a Administração Pública, bem como 
devido a quantidade do mesmó ter sidó licitado em quantidade insuficiente para fazer frente a real 
necessidade do serviço público. 

2.2.DALOCALIZAÇÃO.GEOGRÁFICA(SEDE DO .. MUNICÍPIQ) 
2.2.1. ·A ·exigência referente· à fütura•.·•C::ontra~adá.póssuir equipamentos e ·instéllações Jlcl$edf?ydo 
município de Farias Brito/CE se faz necessári.él. t~OP() em vista a obtenção ga propq~~ lll?is 
vantajosa para 9 município, pois, se a distância entr~ a .. sedé e o loc9.Ldb abasté~imentof9r ljlélior 
qµe a determi~ada, a.· vantagem do "menor pr~çp" ficará prejudicada em razão do aume~tOjdO 
custo com o deslaçamento dos veículos e máquinas pesadas. Por fim, ressaltamos que a Hmit9çêp 
geográfica, in casu, mostra-se razoável e éjustificada pela especificidade do certame, µ11)~ v~z 
que eventuais .ga~tos no.desloca.menta dos veículos e máquinas pesa~as dP.Q)HDicípio dé Earléls 
Brito/CE para o abasteçirnento .. · de> .• coi-qbustível··· em .... · ... 9ut~9s •... rr1upiprpi()~Yfl1f?$!J'1()•· que vizinhos1 
comprometeriam a economicidade dos contratos, o que não atenderia ao intêres~e pú[)lico. 
2.2.2. Arestrição ora citada não fere os princípios expostos na Lei FederaFr1. $.666/~3, já que.o 
inc. I, do § 1°,do art. 3º do diploma em exame, apresenta que não sãp élPfJ'liti(:f~$ restrições qy~ 
sejam irrelevantes ou impertinentes. para o objeto contratado, obSePlars~ a relevância >e 
pertihência de tal condição, considt=rando .ª área ge9gráfica temos um léqúé {considerável de 
licitantes aptos a fornecerem os produtos à Prefeitura Municipal de Farias Brito/ÇE 

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANT:([)ADES E VALORJ:STIMADQ 
3.1. Conforme exigência·· legal, o Muílicípio .. de .Farias Brito realizou pesquisas de preços de 
mercado e . estimativa de cu§tos junto a empresas· atuantes no ramo do objeto a §~r .. Jiçitado, 
utmzando-se como.· base legal a. lns~rqção Normativa n° . 73, d~ os de .A.gost9 9@2Q20. 
3.2~ Foiutilizétda como metodologia para· obtenção ·do preço estimado para afytyra contratação a 
média dos valores ,obtidos na$ pesquisas de preços, conforme Art .. 6° da supracitada instrução, 
sendo assim, o valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 226.200,00 (duzentos e 
vinte e seis mil e duzentos reais), conforme planilha abaixo: 

Item Valor Unitário Valor Total 
01 7 54 226.200 00 

Total: 226.200 00 
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3.3. Os quantitativos acima estabelecidos são estimativas, não configura responsabilidade do 
município de Farias Brito/CE em contratá-los, pois a efetiva contratação será em função da 
necessidade da contratante, que poderá ser reduzida ou aumentada, sendo mera estimativa de 
consumo. 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1. O futuro Contrato. terávigêhêià até 31 de dezembro.dê 2022, .. a contar da data de sua 
assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

5. DO FORNECIMENTO DO PRODUTO/COMBUSTÍVEL 
5.1. O forneci.menta do combustível deverá estar disponibilizado à CONTRATANTEirnediatamente 
após a assinatura do CONTRATO~ 
5.2. O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível da CONTRATADA, 
no endereço indicado na proposta. 
5~3. A CONTRATANTE encaminhará sel.19 v~íçplos pficiais e máquinas pesad~s até.o posto de 
abastecimento, dentro do >horário· de . fundonarnento deste, o qual não poderá ser Jn~erior ao 
intervalo de horário da.s sete às vinte e urnçthora5. 
5.~. O combustível será recusado hócasó de depsidªcte fora dos padrõe§i,erro qpantoac1pro?üto 
solicitado, volume menor que o solicitado, contarninaçãp por quaisquer elemento~>não permitipps 
em sua composição ou. a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em 
sua. composição. 
5.5. O combustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) hora$, 
contado a·•··· partir do. recebimento pela. cqNTRATADA da formali?aç.ã.Q.< ctêl recusa p~la 
CONTRATANTE, · árcando a CON1RATADA com os custos dess~f op~raÇãói if'lclqsive os de 
reparação. 
5.6. Para o abastecimento deverá ser especificado< o quantitativo em litros. do coml:>ustível 
fornecido, berp cpmo deverá ser fornecidgódeviclo comprovante. 
5.7.Não será adf11itidarecusª.de abastecimento emdecorrência de sobrecargfr·nasµa capáçiqáde 
instalada. 
5.8. Em caso de pal'les1 Jal~ doi c:ombustível, casos fortuitp~ .ºu de força mai9r1 a CON!MJ:)\PA 
dev~rá .Providenciar· .... altern9tiyas· .• 8eC1bastecimento·•.nas ... rr1~srnasc:?ndiçõe~0 acordad~s, .•.. QO.~rêlzo 
máximo de 1 (uma) hora, após o recebimento da. formalizaçãp de descontinuidade çlos serviços 
emitida .. pela CONTRATANTE, sob.pena· desofrerassançõespr~MJstasno contrato. 

6. ORIGEM DOSRECURSOS 
6.1.· As·· cJespesas ..• ·.·da .• Juturo Contrato correrão por···conta·· de .. reC:u{R9S<()riuqclos do .. ·Tesouro 
Municipal, previstosnas.·PotaçõesOrçamentáríasdescritas no EditqlConvoç:atério. 

7. PAGAMENTO 
7.1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, obedecidas as 
requisições, em moeda corrente, conforme o valor ~esentado na fatura correspondente e 
certificado pelo setor competente limitando-se o des mbolso máximo em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Mu icipal, em prazo não superior a 30 (trinta) 

dias. ~ 



7 .2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

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

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as discriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Este Termo de Referênçié3Visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório 
na modalidade Pregão, emsuáforma eletrônica, que será regido pelo Decreto 10.024/2019, a Lei 
Federal n.0 10.520/ 2002, subsidiariamente.pela Lei FederaLnJ> 8.666/1993, e º.ÇJúe determinam 
as Leis complementares n.0 .123/2006< e n.0 147/2014 e suas ~Iterações, cqnstand9. todas as 
condições necessárias e suficientes, ficando. proJbidq ppr este termo exigir cláusulas ou condições 
que· comprometam, ... restrinjam, ou.·frustrem·•.•·p··caráter competitivo··e···estabeleçcim prefer~pdas ou 
destinações em razão de naturalidade ··dos licitantes ou de qualquer Outra cirC:un?tância 
impertinente ouirrelevante para sua especificação. 
10.2. Reproduza-se fielmente este Termo de Referência/Projeto Básico na minutáçio edital e seus 
anexos. 
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Ao Munii::ípio de Farias Brito, Estado do Ceará. 
Pela presente dei::laramos inteira submissão aos prei::eitos legais em vigor, espei::ialmente os do 

Dei::reto nº I0.024/20!8 e das Leis nº I0.520/2002 e 8.666/1883. bem i::omo às i::láusulas e i::ondiçães da 
modalidade Pregão Eletrônico nº 2D22JMl4J 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu 
fato que nos impeça de partii::ipar da mencionada licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens espêGifii::ados no Anexo 1, 

caso sejamos vehi::edor(es) dapresenteJicitaçªº· 
Objeto: Aquisição de combllstfveLdestinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de 

lnfraestruturad[J município de farias Brito/CE, cpnforme espei::ificaçtles apresentadas abaixo. 

lterri 

Litro 

Valar Total da.Proposta: R$ ............................ ( ......................... ~ ................................. ) 

Proponente: .. u. ...... '.'.''.'. .•.•. '. ... '. ............................................................................... .. 

Endereço: ........................... ; ........ • ............. ; ...... ; ......... ; .................................... . 
CNPJ.: ............................................. . 
Data da AbBrtura: ......................................... .. 
Horário de Abertura: ..................................... . 
Prazo. de Entrega: Conforme Edifale Gontra.to. 
Validade da Proposta:HD (sessenta) dias; 

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

Assinatura.da Proponente 

lltde. 
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(NOMINA E 11UALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA. para os devidos fins de direito. especialmente 
para fins de prova em processo licitatário. Pregão Eletrônica n.D 2022.11.04.1. junto ao Município de Farias 
Brito/CE. que não possui em seu quadro de pessoal. emprªgados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menores delB (dezesseis} anos em qualquer trahálho. salvona Gpndição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze) anos. nos termos do inciso XXXlll. do Art. 7º da Constituição Federal. 

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

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

33 



(NOMINA E QUALIFICA D FORNECEDOR). DECLARA. para os devidos fins de direito. especialmente 
para fins de prova em processa licitatória, Pregão Eletrônico n.º 2022.11.04.1. junta ao Município de Farias 
Brita/CE. que cumpre integralmente as requisitas para ~ua haºilitaçãa. conforme prescreve a incisa VII. da artigo 4º. 
da Lei n.º ID.520 de 17 de Julho de 2002. estando ciente das penalidad8s aplicáveis nos casos de descumprimento. 

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

Cidade/Estado ....... ~.~.;; ................................ . 

DECLARANTE 



3 ~-·· 0 

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 da Ceará, pessoa jurídica de direita pública interna, inscritana CNPJ/MF sob a n.º 
07.585.572/000l-OU, através da(a) ................................... , neste ata representada pela(a) ................... :.:.~ .............................. , a(a) 
Sr(a). .. .................................................... , inscrita(a) na CPF n.º ................................ ; .... p................ apenas· denominada de 
CONTRATANTE, e de outra láda .................................................................................................. , estabelecida na 
................................................................................. ; ...... ~ .. ; ins.crita na CNPJ/MF sob a n.º ........................................... , neste ata 
representada· par .... ~~ ............................................................... : ..... inscrita(a) na CPFn.º·.; .. ; ............................... , a.p1rnas. denominada de 
GDNTRAT~DA. resolvem firmar o presfmte Contrata, terida em vista 1:1 resultada da Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.0 .2022.U.04 .. t tudo de atardo com asnorrnas gerais da LeLh.º 8.HSS/H3, e suas .alterações .pp~terigres, 
bem cama com a Lei n.º ID.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes~ 

ti. Processa deficitaçãuna modalidade Pregão Eletrônico n.º 2022.ll.04J, de acorda com as norma~ gerais daLef n,g 
8.BBH/83, e suas alterações posteriores. bem cama com .a Lei n~º ID.520/02 - Lei que Regulamenta a PregãO, 
devidamente homologado pela(a) ................... ~ ................... '° ....... ;;; .... ;; a. Sr(a) ............................... '..~ .......... ; ... ,; .. ü:, 

2.1. O .presente .Instrumenta tem cama objeta ... ª aquisi~~o·•· .. de .combustível de~~i~a~~i '··~ ~t~~dim~ntL'J d~s 
neces$id~des· da Sacrat11ria ..... ~1t J~f.raestrutura. do .rnuni.:ípio de Farias Brito/CE~ çg~f pr~.e espeçiflc~ç.ães 
constantes na Anexa·l·.do.Edital.Çpnvncatória, .. nos .. ·quais a .. Contratada sagrou-se vencedora, conforme discrimín9dp.na 
quadra abaixa: 

3.1.H objetaC:antratu.al.te.m o valar.trital .deR$ .................. { .. ~; .......... ~'.'. ......... ; ... ~ ............ ). 
3.2.•0 valor da presente.·cuntrata não.será. f~~justada. 
3.3. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialméhte ~~tre.as.eti~argus da ci:mtratada e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração da fornecimento, desde que objetivando a manutenção da 
equilíbrio econâmic:a-financeira inicial do contrata, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis. ou previsíveis porém 
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivas da execução da ajustado. ou ainda, em casa de força maior, 
casa fortuita ou fato da príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nas termas do Art. 85, 
Incisa li. alínea 11d" da Lei 8.BBB/83. devendo ser formalizada através de ata administrativa. 
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3.4. Para a efetivação da que trata a item anterior. deverá a Contratada apresentar requerimento formal à 
Administração Munir;ipal salir;itanda a reequilíbrio er;onômir;o-finanr;eira do(s) preça(s) da item(ns) que se fizer(em) 
ner;essária(s) para a justa remuneração da(s) forner;imenta(s). devendo a referida pedida ser ar;ampanhada da(s) 
nata(s) fisr;al (is) de entrada da(s) merr;adaria(s). da período r;ampreendida entre a data da r;antrataçãa e da salir;itaçãa. 
que será formalizada através de Termo Aditiva. r;uja publir;açãa da mesma. em forma resumida. deverá ser pravidenr;iada 
pela Contratante. em abediêm::ia ªª dis.pnstanu §único, du Art. Btda Lei n.º 8J]SH/H3. 

4.1. D presente Contrata terá vigênr;ia até 31 de dezembro de 2022, a r;antar da data de sua as~jnatura, ou enquanto 
der;arrer a forner;imenta das produtos dentro da vigênr;ia da mesma. 

5.1. O fornecimento .da combustfvefdeveráBstar dispgnibJlizado à CONTR~TANTEJmediatamente ª.pásª essinatura do 
CONTRATO. 
5.2.0.abastecimentoserárealizadndlretamente· nas hambas•de.cambustível·daCONTRJ\TADA~ na end.ereÇJ:ifndic9da 
na proposta~ 
5.3.A CONTRATANTE encaminhará .. seus veículos oficiaisemj§qllinas pesadas até a posto de abastecimenta .. d~n~.rada 
horário ide funcionamento deste. o qual não poderá ser inferior áa intervalo de horária das sete às vinteff.Qma 
horas. 
5k Hcombustívelserá recusada na caso de densidadeforadas padrões, erro quanto ª.ª p~~q~.tasalieitadn; \f.alüm~ 
menor que a solicitada; r;antamirtaçãu par quaisquer elementos n.ãa permitidas e1T1suaca111posiçªa ou a presença qe 
outras substâncias. em percentuais Elfémdus autorizadas em suat:ampusJç~a. .. . . 
5.5~ O combustível recusado deverá ser substituíqunnprazqmáximade 24 (vintee quatra}h[Jras,cantada ~:·partir 
dn re.cebirnerita pela. CONTRATADA da formalização da recusa pela CONTRATANTE. arcando EJ CQNT~ATADA1::nmns 
custos dessa operáçã.o, inclusive os de reparação~ 
5.6~ Para o abastecirmmta deverá ser especificado o quantitativa em litros do combustível fornecida, b~m cpma 
deverá ser fornecida tl d~vida.cnrnprnvante. 
5. 7. Nãoserá admitida recüsa d8. ahastecime.nta em qeca.rrêpcia desahrecarga nasµ.a capacidade insJalad.a. 
5.8. fm c~sa de panes. falta da co.mbustíveLc~sosfprtuitasuu.de.força ~aiar.a CONTRATADA devepápra~id7p~iar 
alternativas .de .• abast~r;imenta n~1s . mesmas. condiçõe.~/ .. acurdadas, na prazo ~áxirn .. ª ...... ª~·'····(~ma) har.~.apás a 
recehimento.·•·da···fprrnalizaçãa.·de descontimridadedas s~ryiças. emitida pela CONTRATANIErso~ ~e~·~ .... de satrer as 
sanções previstas na contrata. 

6.1. As despesas deste Contrata correrão par canta de recursas oriundas da(e) Tesauro Municipal, previstas nas 
seguintes Datações Orçamentárias: 



7.1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as requisições, 
em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente 
limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiras do Tesauro Municipal, 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
7.2. O pagamento será efetuada através de Transferência Bancária. 

8.1. A Contratada para fornecer o(s) produta(s)/bem(ns), abjeta do presente Contrato, obrigar-se"'.á a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumenta e da Edital Convocatório. 
8.1.2. Responsab.ilizar-se pela perfeição do(s) produto(s)/bem(ns) objeta deste Cuntrata, sendo ainda responsável por 
quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento. 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pêlo pagamento de süas dívidas em favor .deJerceiras envolvidos na execução do abjeto 
contratual. em particular no que se refere às contribuições devidas< à Previd~ncia Saciai, Obrigações Trabalhistas, 
Seguras e aos Tributos à Fazeqdapúhlicaerngeral. 
~J.4.·Mapter, durante •• to.d.~ .. ª ex~ctlçãn •. desté.Çgntratô,emc~rripªJihilidade··.cam as obrigações pôr ele asstI!Jljdas, todas 
as condições de habil.itação e qualificaçãoexigidas na licitação. 
8.1.5~ Fornecer com presteza e dignidade o(s} praduto(s)/ijem(nsYobJeto.deste Contrato. 
8.1.6~ Aceitar nas.mesmas candições contratuais. acré$pi1IJas ausupressões que se fizerem neçessárias.nª:fopma 
estabelecida.na Art.B5. §fº da Lei nº 8.BHB/93, alteradaecm1solidada. 

9.1.A Contratante obrigar-se.:á a: 
9.1.1. Exigir a fiel cumprimErnta da Edital e deSte Cantratn.hemc:amozeloJ"l[)fprnecirnento eDc:u1nprilll~ntodas prazos. 
9.1.2~.Nafificara CpNTRATADA sobre qualquer irregularidade na fornecimento da(s) prodµt,o(s)gb~~t11qes9~ Contrafü. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizarjunta a Contratada, através di:i Secretaria/Funda Municipal cQntrqtante. a execução.do 
abjeto contratual. 
9.1.4. Efetuar. OS pagamentos devidas· nas condições .estabelecidasnestelnstrumenta, bem COmQ zelar pelo cµmprirn~nta 
de todas as cláusulas contratuais; 

10.LA Contratadatotal ou parciálmente .inadimplente .. serão•.·aplic.adas.as sançõ~ádos.ªrtigas.8B a 88 .da lei n.º 
8.BBB/H3 ... e suas .. demais.alterações. 
10.2. O AtraslJinjustiHcado.naexer:uçãodo contrato. inadimplemento. sujeitaráaCµnt,mit,adª ª~seguintes·sanções: 
1 - advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 87. da Lei n.º 8.666/83. poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornas ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que 
não caiba a aplicação de sanção mais grave. 



11 - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por 
meia de Documenta de Arrecadação Municipal - DAM. a ser preenchido de acorda com instruções fornecidas pela 
Contratante); 
a) de 1% (um por cento) sabre a valar contratual total do exercício, par dia de atrasa na prestação das serviços ou 
indisponibilidade do mesma, limitada a ID% do mesmo valar: 
b) de 2% (dois por r:::ento) sobre q valor contratual total do exercício, por infração.a qualquer r:::láusula ou r:::ondição do 
contrata, não especificada nas demais alíneas deste incisa. aplicada em dobra na reincidêru:ia: 
e::) de 5% (cinr:::a par c.enta) da valar r:::antratual total da exercício. pela recusa em corrigir qúalquer serviço rejeitado. 
caracterizando-se a recusa, casa a correção não se efetivar nas 5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação 
formal da rejeiçãn: 
Ili - suspensão temporária de parti~ipaçãa em Hr:itaçãa e impedimento de contratar tom a Município d~.Jarias Brita. par 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV. - declaração dê inidaneidade para licitar nu r:untf'atéir ~pm a Adminis .. tr.ação Púplica, enquanto ~ .• ~~durarg~ os motivas 
determ.inaptes da punição ou at~ que sejaprpniovida a rg9.pilitaçãgperant~~ a.utqpidade que aplicou a pen9lida~~· depois 
do ressarcimento à Administração pelos prejqfzus re:mltantes e d~paJs de decorrido.·. o prazo dª sanção aplicada>POíll 
base na inciso anterior. 
IU.3~ A Prefeitura Municipal de .Farias Brito. sem prejuízo das sa11Ções aplicáveis. reterá crédíto.pramoverár:::niJrança 
Judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas eresguardar-se das danas e perdas que tiver sofridq por 
culpa. da empresaCantratada. 

Ili.Este·· contrata poderá ser<.rescil'1didaunjfateralmente pél9 Contratante; plJr••caJ1Yeriiel1#iª ~dminislrativa ou ·por 
infringênr:::ia de qualquer das condições pactuadas. 
11.2. O não cumprimenta das disposições especificadas neste .Contrata implicará autamaticqll"lente em quepr.a de 
Contrata, ensejando. rescisão admmistrativa prevista na art 77 da lei Federal 8.BBB/93, q7c[Jbfrn~jdas desde )á.us 
direitas da Administração, com relaç.ãa. as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento di~postéJS na 
presenté Instrumenta. 
U.3. U pres~nte contrata é rescindTveJ.·aindá,Jndependentemente.··de qµalqµer interpelação.Judicial ou Extrajpdiciâ!.rnos 
casos de: 
IL3.LDlJ1issãa de pagamento pela C.DNTRATANTE: 
11.ª:2·•••1µadirnpl·ê;pçia ..•. d.e .... Qu.a.lqµer. .. de .. su.as ....• c·lá.usula~.•P9f· •. qualquer.•·µmª .• ·.da·~•P8:~te.s: 
H.3.3. Acerta ern comum .acnrdo par.iniciativa de uma das p·artes;mefüante ayiso pnr Etsc:ritq cnlll ... ·~.O(triptª)idias de 
antecedêndà, sem··ânusparaamhas.a~partes. 
11.3.4. Na caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato. a parteque se sentir prejudicada poderá 
rescindi-lo sem que se faça necessária uma comunicação por escrita com a antecedência definida na subitem anterior. 

12.1. Quaisquer alterações que venham a acorrer neste Instrumenta serão efetuadas mediante Termo Aditiva. 



13.1. Este contrata deverá ser publicado por afixação em local de costume. até o 5º (quinto) dia útil da mês subsequente 
ao de sua assinatura. 

14. 1. Integram o presente cantri3tD todas as peças queformari3m o procedimento licitatqrio, a proposta apresentada pela 
Contratada. bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes. independentemente de transcrição. 

15.1. D Faro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrata é a da Comarc11 de Farias Brito -
CE. 

Declaram .as partes que este Contrato. c.arrespande àmanifestação finaL completa e exclusiva µe acprda entre elas 
celebrado .e. por·assim estarem de acarda,ás.siI1a111•llpresente.Cantratoas partese·as testemunhàs abaixafirm.adas. 

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

CDNlRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

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

2) .......................................................................... ; CPF .; ........................ ~ .. ;;; ......... . 


