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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centro, 
Farias Brito - Ceará, por interméciiq do(a)Pregoeiro(a) e Membrps dª equipe de apoio designados 
pela Portaria n. 0 03010222/2022, torna público, para conhecimento dós interessados, que no dia e 
hora abaixo indicados será realizada licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, 
do tipo MENOR PREÇO que será regido pelo Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, a Lei 
Federal n.0 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993, o que determinam as Leis complementares n.0 123/2006 e n. 0 14712014 e suas 
alterações e demais exigências deste Edital. A presente licitação s~rá no site 
www.licitafariasbrito.com.br. 

1.1 A presente licitação tem por oqjeto a aqai$i~ãQ d~ çlerivados de petrólep destin~clp~ ao 
ateodimento das necessidades dos veículo$ e máquinas pe$adas vinculad~s às Uniclades 
Gestoras do município de Farias Brito/CE, conforme anexos, partes integrantes Çeste edital. 

2.1. O edital está disponívelgratuitamente nos sítios: 
www.fariasbrito.ce.gov.br/licitacoes 
https:l/municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br 
2.2. Ocertame será realizado no endereço eletrônico: 
www.licitafariasbrito.com.br. 

3.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DASPROPOSTAS: 09 dEljaneiro de 2023, a partir çla$.17h. 
3.2.ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19 de janeiro de 20231. às 9b30min. 
3.3. INÍClODA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: 1.9 dejaneiro de 2023, às 10h. 
3.4.REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será 
observado o horário de Brasflia/DF. 
3.5~ Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualqrn~r fato SUp$rvE:}nieJ')t$ que irnpeça a 
realização.9ocertame.na.·data prevista, a sessão·ser.á·remarcada,. pªranomfrtirn94&h ªcontar da 
respectiva data. 

4.1. A Prefeitura Municipal de Farias Brito está localizada na Rua José Alves Pimentel, n. 0 87, 
Centro- Farias Brito/CE, CEP. 63.185-000, telefone: (88) 3544-1569. 

5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias const1an··· ... t.es 
no quadro abaixo: , 

'";- ,,." 
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Orgão Unid. Orç. Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recuso 
02 03 20.122.0002.2.011.0000 3.3.90.30.00 1500000000 
02 04 04.122.0002.2.012.0000 3.3.90.30.00 1500000000 
02 06 26.122.0002.2.016.0000 3.3.90.30.00 1500000000 
02 06 26.122.0022.2.017.0000 3.3.90.30.00 1500000000 
03 01 12.122.0002.2.020.0000 3.3.90.30.00 1500100100 

1500100100 

03 01 12.361.0039.2.024.0000 3.3.90.30.00 1553000000 
1540000000 

. 1571000000 

03 01 12.361.0040.2.027.0000 3.3.90.30.00 1500100100 
1540000000 

03 01 12.362.0039.2.029.0000 3.3.90.30.00 1540000000 
03 01 12.364.0039.2;030.0000 3.3.90.30:00 1500100100 
03 01 12.365.0041.2.031.0000 3.3.90.30.00 1540000000 
04 01 10.122;0002.2.036.0000 3.3.90.30.00 1500100200 

04 01 10.301.0025.2.041.0000 3.3.90.30.00 1500100200 
1600000000 

04 01 10.301.0025.2;043.0000 3.3;90.30.00 ·• 1600000000 
. . .. 

1500100200 04 01 10.302.0024.2.046.0000 
.. 

3.3.90:30.00 1600000000 
04 01 10.304.0027.2.049.0000 3.3.90.30.00 1600000000 
05 01 08.122.0002.2.052.0000 3.3.90.30.00 .· 1500000000 
05 01 08.243.0002.2.055.0000 . 3.3.90.30.00 1500000000 . . 

1500000000 
.. • 

05 01 08.244.0031.2.058.0000 3.3.90.30.00 
1660000000 
1500000000 

05 01 08.244.0032.2.061.0000 3.3.90.30.00 1660000000 ... 

··. ·.·· 1661000000 · ... 

05 01 08.244 .0033;2.062.0000 3.3.90.30.00 
... 1500000000 
. 

1660000000 :.· 
·.·.· ... 

6.0DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃO 
6.1 .. os interessados.em.participar destece.rtame deverão estar credenciadosjuntgao Portal de 
Compras do Muniçípio de Farias Brito/CE,. com suporte técnico do sistema GMTECNQLOG.IA 
(GMTECNOLOGIA& INFORMAÇÃOLTDA -AvenidaRepública do Líbano, n.0 251, Sala14()8-
Recife/PE, inscritá no CNPJ/MF sob o n.0 tS.464.263/0001.-29)~ 
6.1.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral. no Portal de Compras doMunic.ípio 
de Farias Brito, que permite a participação dos interessados narnodalidade licitatória Pregão, em 
sua forma eletrônica. 
6.1.2. Para efetuar o cadastro no Portal de Compras .do fv1unicípio pe F~1riéls Brito, o •tornE;?c;edor 
deverá acessar a página.www.llcitafariasbrito.com.br, no lirik "!)eja um fornecedor", deverá 
preencher o formulário com as informações obrigatórias (carnpos sinªliiéldos comb ·"campo 
obrigatório") e anexar a documentação de credenciamento descrita na página. 
6.1.3. O fornecedor deverá enviar todos os arquivos em um único documento e em seguida, clicar 
no botão "Salvar". 
6.1.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a ·exatidão dos seus dados cadastrais no 
Portal de Compras do Município da Prefeitura Municipal de Farias Brito e mantê-los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizado' 
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6.1.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 
6.1.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha,ainda que por terceiros. 
6.1. 7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imecjiatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
6.1.8. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
6.1.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ~er esclarecida 
através da empresa associada (mel1cion9da no item acima) pelo telefone (81) ~877-1397, ou 
através do e-mail: comercial@gmcontato.com.br. 
6.2. Poderão participar desta licitação empresas sob a denominação de sociedacjes. empresárias 
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples,> em comandita por ~ç;õesl anônima e 
limitada) e de sociedades simples, associações, fundações e sociedades cgoperativas 
regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou não no Cadastro d~ FornE}ceqore~r cja 
Prefeitura Municipal de Farias Brito, e que satísfaçam a todas as condiçõ~s da legislação e111vigor 
e deste edital. · 
6.3. A licitante que participar desta licitação>com ?.uas condições ··de habilitação vincülacj~.§ élº 
documento Certificado de Registro Cadastral,obriga;.se, após a emissão do CRC;.a declªra($ot} 
as penalidades da lei, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação. 
6.4. Poderá participar desta licitação toda e qualquer pessoa física e jurídica idônea çuja.nafüre?'.a 
seja çompativel como objetoJicitaqo. 
6. 5. Será garantido aos licifamtes enq u9drélqos como micrpefTlprnsas, eHnpr~~.él.~ de pequeno port~ 
e as cooperativas, que se enquadrem nos termos doart. 34, da Lei Federaln.Q J1.AS8!2007, como 
critério de desempate, preferência de contratação, o previsto na L.~i Cornplym~mélr n. 0 123/2006, 
em $eu Capítu1o V - DO ACESSO AOS MERCADOS /DAS AQUISIÇÕES PlDBL.IGA§. 
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverãódeclarat no Portal de 
Compras do Município (Sistema GM Tecnologia} no site www.licitafarias..brito.corrnbrJ. o 
exercício da preferêncic:i prevista na tei.Complementarn~ºJ23/2006. 
6.?~Apa[ticipação implica a aceitação.integral dos terQ'l()S de~te edital .• ~ 
6.8~ É vedada a participação de pessoa física e jurídicanos segui11tes c(isos: 
6.8.1. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição; 
6.8.Z. Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procurél9~9; 
6.8.3. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concqrqata, 
recuperação·judicial ou extrajudicial, dissolução, fusão,·· cisão,···incorpo.raçªoeHquicj(ição; 
6.8.4. Impedidas de liCitare contratar com a Administração; 
6.8.5. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a 
Administração; 
6.8.6. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes desta condição; 
6.8.7. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu 
quadro técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal 
Direta ou Indireta; 
6.8.8. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país; 



6.8.9. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação. 

7.0 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
7.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Sistema da GM 
Tecnologia, no Portal de Compras do Município através sítio 
eletrônico www.licitafariasbrito.com.br, os documentos de, habilitação exigidos neste Edital. 
Com relação à proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada (preenchida), com a 
descrição do objeto ofertado e seus respectivos preços, até a data e o horário estabelecidos no 
item 3.2 deste Edital, não sendo necessário o envio da proposta inicial como arquivo 
digitalizado em anexo. 
7 .1.1. Ao cadastrar a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a "Descrição Detalhada 
do Objeto Ofertado", devendoconstaros dados necessários ao exame de adequabilidade da 
proposta com o objeto licitado. 
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidqs neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, obtida jupto ao Portal de Compras qoJv1unicípio, 
atrnvés do Sistema GM Tecnologia, no endereço ejetrônicówwwJicitafariasbrito.com~br. 
7.3. Os licitantes enquadrados como ME ou EPP·. deverão .encaminhara docume,o~ação qe 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, nos·t~rmos cJP 
Art.43, § 1°, da Lei Complementar n.0 123/2006. 
7.4.No campo "Informações adicionais", deveráconstarnecessariamente o seguinte: 
a} Indicação do lote e especificação do objeto licitado com todos seus itens, de acordo:Con:l o 
disposto no /\NEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA.deste Edital; 
b} Preço global do lote cotado em algarismos; 
c )Prazo devalidaqe da proposta, que. não poqerá ser inferior a 60 {sessE)nta) di(:ls; 
7.5. O licitante deverá informar él condição de microempre9a (ME) qg.ernpre,sª cJ;E)pequeno potj:e 
(EPP) que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei< ComplemE}ntar n.~ .123, de 2006, . ou 
cooperativa de. que trata o artigo 34 da Lei. n. 0 t1 .488, de 2007, no ato do enSélf"Jlinhame.ntoda 
proposta e da· documentação de habilitação, por intermédio de func.ionaH.dad.e disponível no 
sistema eletrônico no site www .licitafariasbrito.com.br. 
7.6. Jncumbiráao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico dqrante a ses.~ão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrE;1nte da perda de n.egócios, cji(:lnte da 
inobservância de quaisquer .mensagens emitidas pelo si9terna ou da dE}§GOnexão ds,partedo 
próprio .. licitante. 
7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir.as propostas e os documentos de habilitçção, por 
eles apresentados, até a abertura da sessãopúbtica. 
7 .8. Não será estabelecida nessa etélPª do certame, ordem de classificaç~p. entrE} .as P.ropqstas 
apresentadas, o que· somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negqqiação e 
julgamentodas propostas. 
7.9. Será vedada a identificação do licitante. 
7.1 O. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
7.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens/prestação de serviços. 
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7.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração 
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.13. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente 
por meio do Sistema GM Tecnologia, no Portal de Compras do Município, através do sítio 
eletrônico www.licitafariasbrito.com.br, até a data e horário estabelecidos no item 3.2 deste 
Edital, acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente,sendo convocado o licitante 
subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. 

8.0 DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1. Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando a 
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser fündamentada e 
registrada nosistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais ern seus valores 
globais e unitários, inclusive empropostasde adequação, quandoJor o caso. 
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a) e 
somente estas participarão da etapa de lances. 
8.4 .. Na elaboração da proposta, opreçocotadopoderá ultrapassar o limitem~ximo di~çrímip~çjo 
Anexo 1 - TERMO DE REFERÊNCIA presente no~ autos do processo en1 ~~ígr(lfe; entrE}tf111to, na 
fase de lances, o lance final deverá atingir prE}ço igualou inferior ao limite máximo const(lnte no 
Terrno de Referência, caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitáriq do item g~y~rá 
ser igual ou inferior àquele limite. Casonão.sejarealizada a.fase de lances, o licit~nte qµê<:;9t9l1 
na prpposta escrita o menor preço deveráreduzi-lo a um valor igual ou inferior aodimite rriáxirpp 
do referido no Termo de Referência. 
8.5. Serão desclassificadas asprqpostas que: 
8.5.1. Forem elaboradas em desacordo p9m os termos deste Edita.1 e d~. s~LJ~ é3De?<o~; que forem 
omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insa11fiveis ,qu defeitqs Cé3Pª~.E}S de dificultar 
o Julgamento; que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente; mqr[Jl~nte>p9que tangEt(lQS 
aspectos tributários; ou que contenha preços excessivos ou manifestamente inex:Elqljíveis, preço$ 
unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços óü\rantag.ens baseadas 
nas ofertas dásdemaiSlicitantes; ou que contenha identificação do licitante. · 
8.5.2. Que após a fase de Jancesoü negociação, quando houver, permanecerem com seus 
preços unitários e total dos.iten~ superiores aos preços no AnexoJ {TERMODE REFE~ÊNCIJ\}. 
8.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca dé mensagens entre o Pregqéiro 'e os 
licitantes; · · ··· ·· ·· ·· · · 

9.0 DA ETAPADE LANCES 
9.t.O(A}pregoelro(a} dará início à etapa competitiva no horário previsto no sübi,teJn3.3, quando, 
então, os licitantes poderão encaminhar lances que deverão ser apres~ntadqS~x:ClusiVamente por 
meio do sistema eletrônico. 
9.2. Para efeito de lances, será considerado o valor global do lote. 
9.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo 
constante no Termo de Referência; e, caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitário 
do item deverá ser inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que 
cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do 
referido Termo de Referência. 



9.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance 
registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante. 
9.2.3. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, o Sistema da GM Tecnologia fará sorteio. 
9.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao(a) pregoeiro(a) nem 
aos demais participantes. 
9.4. No caso de desconexão entre o(a) pregoeiro(a) e o sistema no decorrer da etapa competitiva, 
o sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retorncando o(a) pregoeiro(a), 
quando possível, sem prejuízos dos atos realizados. 
9.4.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por um tempo 
superior a 1 O (dez) minutos, a- sessão pública será suspensa e reiniciada somepte decorridas 24 
(vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para a divulgação. 
9.4.2. Caberá ao licitante àresponsabiJidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou dadesconexão da 
parte dopróprió licitante. 
9.5. O m.odo de disputa adotado para este certame seráa "Aberto e Fechado", nos.temnos do 
Art. 31, inciso li ele Art. 33, doDecretoF~deral n~º 1Q:024/2019,observado os seguint~§l@Jrn()s: 
9.5.1 ~ .A etapa inicial de envio de lances ·desta sessão pública terá dljraçãp de 15 (gúinze) 
minutos. 
9.5.2; Encerrado o prazo previsto no item acima, p §istema encaminhará o aviso de fecha~~mto 
iminente dos lances e, transcorrido o período de até 1 O (dez) minutos, aleate>riarngpte 
determinado, a .recepção de lances será automaticamente encerrada. 
9.5.3 .. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (at~ 10 min~~(JS),< o 
sistema abrirá a opo.rtunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das 
ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores ~quela p()ssamgfe~r·üm lance final· e 
fechado em até 5 (cinco) minutos, que serásigiloso até o epcerraíl)ento d~~t~pr~z.o. 
~.5A. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condiçõe§ cje qlle tré)ta ().item 9:5.31 os 
autores dos. melhores. lances subsequentes, na ordem de classificaçãorat~.p f11áxim.o de 3 (trê~)i 
poderão oferecer um lance Jinal e fechado em até 5 (cinco) minutos, que §ará sigiloso. até o 
encerramento deste. prazo. 
9.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará osJances em 
ordem-crescente de vantajosidade. 
9.5.6. Na ausência de lance final e fechado clas~ificado nos termos dos itens 9.5.3 e 9.fü4, havE:f.rá 
orein ício da etapa fechada para que os demais licitantes,_ até o máximo de 3 (três), na c>rdeíll de 
classificaçª9, possam ofertar um lances final e fechacfo em. até 5 Jcinco) minuto~,iqu~ será 
sigiloso até o encerramento deste prcizo, observado; após esta etapa, o disp()§to no item edital ício 
9-.5 .. 5~ 
9.5.7. Na -hipótese<de-não haver licitante classificado na etapa de lance f~gti~ .. cjoqúe atenda 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 9.5.6. 
9.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 
o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n.º 123/2006, 
regulamentada pelo Decreto n.º 8538/2015. 
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9. 7. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem com preço de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada, no caso desta não estar enquadrada 
como ME ou EPP. 
9.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
pferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
até 5 (cinco) minutos controlados pelos.istema, contados apóê a comunicação automática para 
tanto. 
9.9. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes (ME: ou EPP) que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificaçãó; para o exercício 
do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 
9.1 O. No caso de equivalência dos Vàlores apresentados pelas microempresas oü empresas de 
pequeno porte que se encqntrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifiqlje ~queJ9 que primeirqpoderá apresentar fl"l~lhor oferta. 
9 .• 11.Aordem deapresef}taçãodaspropostaspelosJipitantes éutilizada como ym dosicritérios de 
classificação, de maneira que só pqderá hélver empate entre propostas iguaiê (não seguidas de 
lances), ou.entre lances finais.da fase.f~çhadado mqqo de disputaabertoefecpado. 
9.1.2. O sistema informará a propostademenor preço ao encerrar a fase qe disputa. 

10.0DO LICITANTE ARREMATANTE E DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA 
10.1. J:ncerrada a etapa de envio de lances V(9rbais da sessão. pública, o( a) Pregpeiro(a) .. QeYer~ 
encam.inhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhqr 
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições qiferentesdal? 
previstas nO EditaL 
10.2. A negociação será realizadapór me.iodo sistemê3 e pqderáseracomPê3ílhfi.qa pelos demais 
licitantes. . ........ ····· .. · ..... · .. . ...... ·. 
10.3. Encerrada a etapa de negociação, o(~)Pregoeiro(a) exami119r~ él prC>R99tf! g1a~sific~pél ~rr1 
prinJ.(9iro lugarqllapt() à adequação ao objeto e à compatibilidade do preç().(9f]'l [E9lélç~p ao(rv~xirr19 
esti~ulado para q9ntr9tação<no edit9I e seus élnexos, ()b?ervado o disposto r1p Rflr~grafo Úf1iq9d9 
art. ]º e no § ~º qo/art. 26 d,o Decreto. n:º · 10.02412019 e verificará a habilité~ção dq.Jicit~mte, 
conforme c:lisposiçê)es qo edital. 
to.~. A partir da süagonvq9ação, o çirreni9tante deverá enp?O)inhat no p~~zo de 2 {~ll~~)m~orêls, 
atrav~smqe we-mail (licitacao@fariasbrito.ge.9ov.br) ...• a. proposta· cje pr~9os··· final e, se Jles.essário, 
documentação complementar,. devendo a propo$ta estar adequada ao último lance .ofer}ªdo após 
a negociaç?lo referida no item 10.1 deste edital. 
10~4~1 ... q•· não ·•cumprimento••da ~ntr~ga. da.pr()f.)qsta JinélJ, ... cieptro. do .•. PrÂf:R ~c.itr?aI~s~ap~l~cido 
(duas .. ·.horas),\acarretará.·desclas?ificação, sendo convocado o ... liçitélnte Sl.J.QSE:}qqente, •. e>assim 
sucessivamente, observada a ordem de classificação. 
10.4.2. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente 
por meio do Sistema GM Tecnologia, no Portal de Compras, através do sítio eletrônico . 
www.licitafariasbrito.com.br, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante 
subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. 

11.0 DA PROPOSTA DE PREÇOS FINAL {PROPOSTA CONSOLIDADA) 
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11.1. A proposta final deverá ser apresentada em via única original, com os preços ajustados ao 
menor lance, nos termos do Anexo li - Proposta de preços deste edital, com todas as folhas 
rubricadas, devendo a última folha vir assinada pelo representante legal do licitante citado na 
documentação de habilitação, em linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, com as especificações técnicas, quantitativos, devendo ser indicada a marca e/ou 
fabricante do produto e demais informações relativas ao bem ofertado. 
11.1.1. A apresentação da proposta em desacordo com o preyisto no item acima, acarretará na 
desclassificação da mesma. 
11.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua 
emissão. 
11.3. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao determinado 
no edital. 
·11.4. Na cotação do preço unitário, nãoserá admitido o fracionamentp do centavo. 
11.5. Nos preços propostosjáestarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais 
ônus atinentes.à entrega do opjeto. 
11.6_.No caso da licitante ser cooperatiyaqu~ ~xecutará .{entrE)gará) o objeto qalicit~~() através 
de empr~gados, é1 mesma gozarél d()S priyil$gi()S fi§C,;(lis e pr~viclenciári?s pe~inentes<ªP regime 
das cooperativas, devendp étpropost9 apresenta~ exem.iibiHdade no aspecto triputário e spjelt«;1r-:se 
ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico. 
11.7. Após a apresentação da proposta não caberá desist~ncia. 
11. 7. t. No pregão eletrônico, a desistência de proposta somente pode ocorrer até a aberturª da 
sessão pública (Art. 26, § 6°, do Decreto Federaln;º 10.024/2019) c/c entendini~nto rec(:ínfedo 
Tribunal de Contas da União - TCU, Acórdão n.0 2132/2021; 

12.0 DAHABILITACÃO 
12.1.0S DOCUMENTOS.DEHABJLITAÇÃODEVERÃO $ERAPRE:SEtffAIJQSl)ASEGUINTE 
FORMA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual. devidamenteregistraqpnª.Junta Comercial 
dá sede do Licitante; 
b) Ato constitutiyo, estatuto ou contrato socié:lL em .. vigor, devidamente r~.~istr9do ncf Junta 
Comercial da .sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acor11panhadade d?cumentos de eJe.i~ão de seus admirJistradore~; 
c) Inscrição do ato constitutivo,. no caso de sociedades ciyis, acornpanhadªs de prova ge qiretoria 
em fü<ercício; 
d) Decreto de autorização, em se trat~ndo q~ . ernpre~a ou sociedade estr~~geira ~m 
funciqnam~nto no País, e atode·.registro ou autorizaç~o parafuricioqamento expedido"p~logrgão 
cornp~Jepte, quapdoa(ltividªde assirrio exigiF 
e)Prova q~lnscrição.no.Çada§tro NªcionaLdePess?aJurídica(CN~J); 
f) Prova de Inscrição f10Gada~tro de Contribuintes Estadual· e Mt.Jpipip~J~ §~ h.puver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (relativa à Dívida Ativa da União 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 Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
k) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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1) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
m) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
n) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s.) juríçHca(s) de direito público ou privado. 
Nos casos de atestadq emitido por pessoa jurídica de direito privadó, este qeverá ser apresentado 
com firma devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhacfo de documento de 
identidade do signatário para confrontação da assinatura; 
n.1) Referente às quantidades e prazos exigidos no item "n", serão estes considerados apenas 
para fins de parâmetro habilitatório, não devendo ser exigível que seja exatamentejgual ao objeto 
licitado mas sim compatíveis, conforme disposto no Acórdão 1.942/2.009, Plenário ~ TCU. 
o) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito)· anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e rne.nores de 16 
(dezesseis)anos.em qualquer·trabalho, salvo.na cor1diçãO•cie apr~ndiz a partirde 14(quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXlll, do Art.7° da Con§tituiçãq federal; 

12.2. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado nq próprio docürn~nt9; .da 
mesma forma 9ue não conste previsão em legislação ra.~pecífica, O§ referidos deverão traf.SÍêO 
emitid()S há; no máximo, 90 (noventa.) dias, c9ntagps até a data da realização da licitação o(J, se 
emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor. 
122.t. Ficam exclüídos da validade de 90<{no\lenta) dias os<atestados técnicos e çomprgvaçõ~ê 
de inscrições. 

13.0 OUTRAS DISPOSIÇÕES 
13.1. Havendo restrição quanto à regularidadeJiscal etraba,lhista da rni9roe111presa, :da empresa 
de pequeno ~orte ou da cooperativa que se enquadre· nos termos do áfi. ~4, êa Lei Fed~ral n;º 
11 A88/2007, seráassegurado o prazo de 5 {cinco) .dias úteis, contado§ ciê} cqnv()caç~o do(êl) 
prego~ko(a),paraa regularização do{s) documento(s}, podendo tal prazo serprqrr9gado por i~u9l 
período; conforme dispõe a Lei Cornplementar n.0 123/2006, devendo ser enviada a referida 
documentação \lia e~mail oup.elaplat9formado bllcompras.com. 
13 .. 2.A não comprovélção da regularidade fiscal e trabalhista, atéo final go prazo ~§tê}pelecido, 
implicará na decadência do d;r~ito,>sem. prejuízo délS sanções Qélbíveis, sendo faq.1ltC1do ao{a) 
pregoeiro(a) convocar os licitantes•remanescentes, por ordem de classificação. 

14.ÓDOSCRITÉRIOS.DEJULGAMENTO 
14~1••.•· .. Paré1julgamento das propostas será ..... (3dotadoo··critério· de .. l\llE('.JOR .. l?~EÇ().ob§.ªJ\fado o 
estabelecido nas .·.condições .definidas neste . edital· e o d is posto no Trarri-19 pe Referência que 
norteia a contratação, tomando-se como parâmetro, para tanto;·. o menor preço coletado, na 
sequência, ou a média de preços, sempre buscando alcançar a maior vantajosidade. 
14.1.1. A disputa será realizada por lote, sendo os preços registrados em ata. 
14.1.2. A proposta final para o lote não poderá conter item com valor superior ao estimado pela 
Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total do lote, devendo 
o licitante, readequar o valor do lote aos valores constantes no mapa de preços. 
14.1.3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo 
constante daquele Termo de Referência; Caso não seja realizada a fase de lances, o licitant~ 

~ 
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cotou na proposta escrita o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite 
máximo do referido Termo de Referência. 
14.1.4. Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente, verificando sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital. 
14.1.5. O licitante remanescente qlj.e esteja enquadrndo no .perpenJual estabelecido no art. 44, § 
2°, da Lei Complementar n.º 123/2006, no dia e hora designados pelo(a) pregoeiro(a), será 
convocado na ordem de classificação, no "chat de mensagem", para ofertar novo lance inferior 
ao melhor lance registrado, para, no prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de 
preferência. 

15.0 DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS: 
15.1. As propostas serão desclassificadas .quando apresentadas em condições ilegais, com 
omissões, ou conflitos com as exigências d.este edital. 
15.1.1. Com pre9os superiores dos ITENS/L,OTES ê.os constêntes no Termo de Referência no 
processo em epígrafe, apósa·fasede lanpe§.oucofl'lP(OVa<:i?("lleJ1te inexequíveis. 
15.2. Adesclassificação serásempre fundamentadaeregistrada nosistema~ 

16~0 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAJMPUGNACÃO DO ATO CONVOCkTÔRIO 
16. t. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão sér enviadoS·é!o(a) 
pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura qas pr;qpo§tas, 
exelüsivamente 
por meio eletrônico, no endereço licitacao(§fariasbrito.ce.gov.br, informand9 g múm.~r9 d~ste 
pregão no·· Portal de Co01pras, >·ªtravés \do Site www.licitafariª~brt~Q·•FQ'Jl~Pr e o órgão 
interessado. . .· .. ··.····· ·.·· . ····.· .......... · .. · ...• 
16.2. Nos (pedidos de esclarecimentos épcaminhados, C?~ Jntere~~ac:jos q~v~r~8 se identi!icar 
(CNPJ, ~a;zãp Social e nome do representante que pediu esclareÇifJ16:nt9~, ?~/P~?s9a jurf?iAª ~ 
CPF para .pessoa . física) e disponibilizar as informações para contatp .(ef1Qereço cpmptetq, 
telefoneffaxe email). 
16.3.· Os esctarecirpentos serãp prestados peló(a) pregoeiro(a), por escrito, por meio de é::mait 
àqueles que enviaram §Olicitaçôes. 
16.4. Até>3 (três) dias úteis antes da datafixada paraa~~rtura da~ prop9stas, qualqyerpepsoa 
poderá impugnar o presente edital, mediante petição por escritq, por 01eio eletrônic9,através do 
Portal de Compras no site www.Ucitafariasbrlto.com.br, ou pelo e-mail 
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br. 
1{).5 .• Acolhidc;fa· petiçãoc9ntra•.o.at.o.convoc<:Jtóri9,··.a deci~ª() êerâ corpyniçB9.9.f19Sint~r~ssaqps. 
16.6 .. As• ~Y~postas aos .. · pedidos de impugna9ões· e esclarecimentps<aderern a esse Edital tal>como 
se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 
16.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo lristrúmérito de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
16.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por 
representante não habilitado legalmente exceto se tratar de matéria de ordem pública. 
16.9. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a 
mesma no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento desta. 
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16.10. Acolhida a impugnação contra o edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas. 

17.0 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
17.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção 
de interpor recurso, em campo próprio do Portal de Compras, quando lhe será concedido o prazo 
de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, ppr meio eletrônico, através do 
'Portal de Compras no site www.licitafariasbrito.com.br; ou pelo e-mail 
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br. Os demais licitantes ficam desde logo cohvidados a apresentar 
contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurado 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 emotivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
nos termos do disposto no item 17.l deste edital, importaçána decadência desse direito e o(a) 
Pregoefro(a) estará autorizado aadjudicaro objeto aq)icitante decl<;irado vencedor. 
17A O acolhimento de recurso importará nª invalidação apenas dos atos insuáÇ(i3tíveis de 
aproveitamento. 
17 .5.A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos liÇitantes; no 
endereçoeletrônico constante no subitem 2.2, désteédital. 

18.0DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
1R1. A adjudicaçãó dar-se-á pefo(a) pregoeiro(a}quando não ocorrer interposiçãq de recursós; 
Caso contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 
18:2. A homologação da licitação é. d.e responsabilidade da autoridade competente e s6 poderá 
serrealizada depois da adjudicaÇão do objeto ao vencedor. 
18.3. No caso de interposição de recurso, sendo a adjudip(3ção da co111p~tên()ié3 ~o titular da 
origem···desta licitação, decidido o recurso, este homologaráojl).lgamentq do(ª) pregoeiro(ª) e 
adjudicará o objeto ao vencedor. 
'18.4. Q titular da origem d(3sta licitação se reserva .é3º direito de não homol()gar ou réyqgJ1r o 
presente processoporrazões·•d(3 int(3resse público decorrente de fato supervenie.rite devi.darn(3nte 
comprovado e mediantefundªrnentação escrita. 
18.5. ü sistema gerará ata>circünstanciada, na qual estarão .. registraqos todos c()s éltOs do 
procedimento e as ocorrências r(i31evántes. 

19.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.t~···o. lieitante·•que ensejar o r~tarqamento da execução do•· ?ertarne,·.•.não 111a~ti\,'Elrá~rdRosta, 
falharouJraudarna.execução.doContrato, .comportªr:~se de modo ir1idôn(30,,fi?-'.erq(}qlar~9ãofalsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da arnpt(;i g~f~§(3, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois}anos~ enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de 
contrato e das demais cominações legais. 
19.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou 
parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 
contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa: 



1 - advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 87, da Lei n.0 8.666/93, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais, por meio de Dqcumento de ArrecadaçãpMunicipal - DAM, a ser preenchido 
de acordo com instruçõesfornecidas pela Contratante); 
a) de 1 % (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia deatraso na prestação 
dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do.mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infrci)ção a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alírl.eas deste inciso, aplicada em 
dobro na reincidência; 
e) de 5% (cinco por cento) dó valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer 
serviço . rejeitado, caracterizando-se à recusar caso a corrêção não se efetivar nqs 5. (cinco) dias 
qu~,se seguirem à data da comu11icaçãoforrpaLda r~jêiçãp; ..... ·. . . .... · ...... . •... 
Ili -- suspensão temporária. de · participação em Jicitaçãp e hnpedimento de contrªtar com o 
Município de Farias f3rito,por pra?:o f1ã() .. §t.JPeriora 2(dois) anos; 
IV ._declaração de inidoneidade para licitar ou contr~tar com a Administração\Pública; ~nqu.anto 
perdurarem. os motivos determinantes da punição ou até que seja promovicja a reapili~.(.lÇ~o 
peré,lnte a auto.ridade que aplicou a penalidacje, cj~pois do ressarcimento à AdrT)inistraçã9 p,~los 
prejuízos resultantes e depois. de decorrido o prazo da sanção aplicada com base nq il1ciso 
anterior. 
19.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, garantida nosprazosde 5 (cinco) dias úteis para as sançõe~ prey.isté}Sppsincisosl,ll e·m 
do item 19.3 supra e 1 O (dez) dias corridos para a.sançãq prevista no inciRo 1Vê9 rpesmo item. 
19.4 O valpr da multa aplicada deverá ser recolhido a9Tesoum.Mugicipalp9pra~ope 5 (cinco) 
pias a. contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor dé,l n1ult(l l)~Ç) fqr pa~Q, ou 
depositado,. seráaut9maticamente descontado do pagamento a que a Çpotr(.lta(ja .. fizerJqs; Ern 
caso de inexistência ou in§uficiência de. crédito da Gpntratada, o valor d~yicjo será qobçad() 
administrativamente ou.inscrito comoDívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
19.5 As ~anções previstas nos incisos Ul e IV do item· 19 .. 3 supra, poderão ser aplicadas às 
empresas que, em razão do COf11ratoobjE}tocjesta)icitaçãO: 
1 -praticarem atos ilícitos, visandofrüstrar os objetivos da licitação; 
H ~ 9êmonstrarem não possuir idoneidade para coptratar com a Administração Públlca; $r;n.yirfüde 
d.e.ato§il ícitqspraticados; 
llF ~ sofrerem .condenação definitiva por praticarem, por mei()§ cjo.lQ§()§, frªude ·fi§cál no 
recolhiménto de quaisquer tributos. · · 
19.6 As sanções previstas nos incisos 1, Ili e IV do item 19.3 suprà poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso li do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
19. 7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à 
multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades 
cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida. 



19.8As sanções previstas no item 19.8 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de 
não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com 
este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse. 

20.0 DA CONTRATAÇÃO 
20.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a 
assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que 
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente jUstificªdo e aceito. 
20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 
exigidas neste edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante.todo o período da 
contratação. 
20.3. Quando 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 r~speitada à ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos 
habilitatqrios e.feita a negociação, assinar o contrato. 
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condições 
aplicáveis à contratação estão definidas no Anexo IV-Minuta do Contrato, parte deste.edital. 

21.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21. t. Esta licitação não importa necessariamente em contrataçªo, podenpo a aLlt9rJcjaqe 
cornpetente .revogá-la por razões de interes$e pypUco, anulá-la por ilegalidade pe ofício e>y.>por 
provoçação de terceiros, m~diante deci~ão devidamente fundamentada, $em qµªl$qµer 
reclªmações ou direitos à indenização ou reembolso. 
21.2> É facultada ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase ôa lipitação,·~ 
promoção de ·diligência destinadaa .esclarecer ou.ª compleme9tar a iq~truç~p do proces~o 
1 icitatc)rio, vedada a inclusão posterior cje documentos que deverian1 C()n$tªr prigJnariamente na 
proposta e na documentação de· habilitação; 
21.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital é/oupªJo(a)pr§go.eiro(a) oUoJ)ão 
atendim~nto àssoUcitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABIUTAÇÃ(). 
21.4. Toda a. documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao TieitapteLaindá que s~ 
trate de originais. 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e iílÇluir:... 
se-ão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e• se .verlcem 
somente em dia de expediente naPrefeituraMunicipal qé Farias Brito. 
21.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçõeá e dos 
docµm~ntpsapresentados eni qualquerfaseda licitação. 
21 . .-7 .• 0 desatendimento ..• de exigências formais não essen~iaisnão implicªrá n9 ~f<astárf1er1t() do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compr~ensªq da> sua 
proposta. 
21.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original óú por qualquer processo 
pe reprografia autenticada por cartório competente ou por Servidor da Administração. Caso esta 
documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua 
autenticidade. 
21.9. Todas e quaisquer comunicações com o(a) pregoeiro(a) deverão se dar por escrito, com o 
devido protocolo com sede na Comissão Permanente de Licitação, via e-mail institucional 
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br, ou no próprio chat do Portal de Compras no site 
www.licitafariasbrito.com.br "sala virtual" onde estará acontecendo o certame. ~· 
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21.10. 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. 
21.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da legislação 
pertinente. 
21.12. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa. 
21.13. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema életrôniço, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
21.14. A apresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao 
cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou ao 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar n. 0 123/2006, independentemente 
da adoção de providências quanto à re$pOnsàbilização penal. 
21.15. O foro designado parajulgamento dé quaisqu~r questõesjudiciais resultantes d~ste edital 
seráo da Comarca de FariasBrito, EstadodoCeará. 

22.t. Constituemanexos deste edital, dele fazeriqópart~: 
ANEXO 1 .,...Tenno de Referência (Orçamento Básico) 
ANEXO 11.,... Proposta de Preços 
ANEXO Ili - Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menor 
ANEXO IV.,... Minuta do Contrato 

Farias Brito/CE, 05 de janeiro de 2023; 

~ 
Tiago de Araújo Leite 

Prég oei ro Oficiat 



ANEXO 1 

Termo>de Refe .. rência 

Pregão Eletrõni.ç()·.n~9 2023 .. 01~:05.2 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

le OBJETO DA CONTRATACÃO 
1.1. Aquisição de derivados de petróleo destinados ao atendimento das 
necessidades dos veículos e máquinas pesadas vinculados às Unidades Gestoras do 
município de Farias Brito/CE. 

2. JUSTIFICATIVAS 
2.1. CONTRATAÇÃO 
2.1. A presente contratação objetiva suprir a necessidade de manter os veículos e 
máquinas pesadas vinculados às Unidades Gestoras do município em perfeito 
funcionamento, visando garantir a regular execução das atividades essenciais 
desempenhadas diariamente com a utilização dos mesmos. 

2.2. LOTE ÚNICO 
2.2.1. Considerando que a presente aquisição é de necessidade fundamental para 
as Unidades Gestoras, torna-se imprescindível a necessidade da compra dos diversos 
itens relacionados e unificados em um único lote conforme consta neste Termo de 
Referência. 
2.2.2. O não parcelamento do objeto em itens, ou seja, a compra por lote, nos termos 
do art. 23, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, neste caso, se demonstra técnica e 
economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da 
licitação/ visa/ tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, a 
competição necessária em um processo licitatório e atingir a sua finalidade e 
efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da Administração 
Pública. 
2.2.3. Tais itens foram agrupados em LOTE ÚNICO, de forma que favoreça a logística, 
a fiscalização e o gerenciamento do contrato. Em contraponto, seria 
desproporcional a administração gerenciar a aquisição pretendida, quando da 
demanda ser única em relação à especificidade da finalidade buscada. Por fim, 
ressaltamos que a competitividade resta amplamente preservada, pois o 
agrupamento dos itens leva em consideração as características comuns dos 
produtos pertencentes que se unificam em um único conjunto. Essa didática tem 
como finalidade facilitar o processamento do certame, além disso, com a maior 
quantidade fornecida através da formação do lote/ a administração poderá 
contratar por preços menores uma vez que a maior quantidade representa maior 
margem de lucro à contratada e preços mais vantajosos para a contratante durante 
o fornecimento dos produtos. 
2.2.4. No objeto em tela/ caso fosse adotado o critério de julgamento por item, 
poderia se gerar um número muito grande de vencedores para o atendimento de 
um mesmo objeto, o que dificultaria coordenação das atividades, pois a(~ 

'"''~""""'*'i,',,H''"'"0'-0"\0{'\~· ·--~~·-~ 
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Secretaria(s) solicitante(s) não conta(m) com servidores suficientes para fiscalizar e 
acompanhar um elevado número de contratos. 
2.2.5. No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contratar a proposta 
mais vantajosa, individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a 
Administração Pública e encarece o contrato final, uma vez que os licitantes 
possuirão uma margem de negociação bem maior por estarem comercializando 
uma maior parcela (Lote) do objeto licitado. 

3. ESPECIFICACÕES. QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
3.1. A empresa a ser contratadaF deverá fornecer os produtos conforme 
especificações na planilha abaixo: 

i Valor l 
item/ Especificação Unid. Qtde. Unitário/ Valor Total 

LOTE 01 - DERIVADOS DE PETRÓLEO 
1 Arla 32 embalagem 20 litros Balde 45 185,00 8.325,00 

2 
Óleo lubrificante para motocicleta (motor 4 tempo) 

Und 97 28,00 2.716,00 
embalagem l litro 

3 
Óleo lubrificante para motor à gasolina (l 5W-40) 

Und 275 32,00 8.800,00 
embalagem 1 litro 

4 
Óleo lubrificante para motor à diesel (15W-40) embalagem 

Balde 230 500,00 115.000,00 
20 litros 

5 
Óleo lubrificante para caixa de marcha (SAE-90) 

Balde 120 590,00 70.800,00 embalagem 20 litros 
6 Graxa lubrificante para rolamento embalagem 1 O kg Balde 85 196,00 16.660,00 
7 Óleo hidráulico A TF Tipo A 1 litro Und 327 28,00 9.156,00 
8 Óleo hidráulico 68 20L Balde 250 485,00 121.250,00 
9 Óleo de freio (DOT 4) embalagem 500 mi Und 155 25,00 3.875,00 
10 Óleo hidráulico para máquina pesada (SAE-140) 20 L Balde 50 650,00 32.500,00 

11 
Óleo lubrificante para caixa de marcha 75w80 

Und 133 33,00 4.389,00 embalagem 1 litros 
Óleo lubrificante para motor à gasolina (5W-30) l 

12 
embalagem 1 litro Und 690 1 

40,00 27.600,00 

13 Óleo lubrificante 85w 140 20 L Balde 20 845,00 16.900,00 

14 
Óleo lubrificante para motor à diesel (5W-30) embalagem 1 

Und 80 45,00 3.600,00 litro 
15 Óleo lubrificante 80W 1 L Und 180 40,00 7.200,00 
16 Óleo lubrificante 50W 20 L Balde 20 795,00 15.900,00 
17 Óleo lubrificante 1 OW40 20 L Balde 80 650,00 52.000,00 

516.671,00 

3.2. Conforme exigencia legal, o Setor de Compras do município de Farias Brito 
realizou pesquisas de preços de mercado e estimativa de custos junto à empresas 
atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando-se como base legal a Instrução 
Normativa n.º 73, de 05 de Agosto de 2020. 
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3.3. O valor máximo admitido para esta aquisição é de RS 516.671,00 (quinhentos e 
dezesseis mil seiscentos e setenta e um reais). Foi utilizada como metodologia para 
obtenção do preço estimado para a futura contratação o menor dos valores obtidos 
nas pesquisas de preços, conforme Art. 6º da supracitada instrução. 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.L O futuro contrato terá vigência até 31/12/2023, a contar da data de sua 
assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência 
do mesmo. 

5. ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela 
contratante, devendo os mesmos serem entregues junto à sede das mesmas, ou 
onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração 
no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, 
sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 02 Cdoisl dias, a contar do 
recebimento da respectiva Ordem de Compra. 
5.3. A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem 
a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a 
sua aceitação. 
5.4. A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, 
sendo que os produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a 
identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
5.5. Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá 
dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento 
dos produtos. 
5.6. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
produto com a especificação; 
5.6.2. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo 
setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

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

7. PAGAMENTO 
7.1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, 
obedecidas as requisições, em moeda ~orrente, conforme o valor, apresentad~ 
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fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o 
desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros 
do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
7.2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

8. OBRIGACÕES DA CONTRATADA 
8.1. As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as discriminadas na Minuta Contratuat 
parte integrante do EditaL independente de sua transcrição. 

9. OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 
9. lG As obrigações da CONTRATANTE são as discriminadas na Minuta Contratual, 
parte integrante do EditaL independente de sua transcrição. 

10. GESTÃO E FISCAUZACÃO DO CONTRATO 
10.1. A gestão do(s) contrato(s) será exercida por representante da Administração, 
formalmente designado pelo(a) ordenador(a) de despesas, para acompanhar a 
execução do instrumento contratuaL com vistas à promoção das medidas 
necessárias à fiel execução das condições previstas no instrumento contratual: 
10.2. A fiscalização da contratação será exercida por representante da 
Administração, formalmente designado pelo(a) ordenador(a) de despesas, ou 
pessoa física ou jurídica contratada, com as atribuições de subsidiar ou assistir o 
Gestor de Contrato, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n.º 
8.666/1993. 
10.3. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui nem reduz a 
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior .. e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade dos órgãos ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70, da Lei n.º 8. 666/1993. 

11. DISPOSICÕES FINAIS 
11.1. Este Termo de Referência visa atender as exigências legais para o procedimento 
licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, que será regido pelo 
Decreto n.º 10.024/2019, a Lei Federal n.º 10.520/ 2002, subsidiariamente pela Lei 
Federal n.º 8.666/1993, e o que determinam as Leis complementares n.º 123/2006 e n.º 
147/2014 e suas alterações, constando todas as condições necessárias e suficientes, 
ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam/ 
restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 
destinações em razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificação. 



GOVERNO MUt:-1 lC~ PAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farh~s Brito para todo~ 

11.2. Reproduza-se fielmente este Termo de Referência na minuta do edital e seus 
anexos. 

Farias Brito/b~-{p de janeiro de 2023. 

Gregorio Alves da Cu~ha Filho 
Ordenador( a) de D~spesas 

Fundo Geral \ 

Aliomar Uberalino e Almeida Júnior 
Ordenador( a) e Despesas 

Secretaria Municipal de Educação 

Maria Marcle1 do Nascimento 
Ordenado~de Despesas 
Fundo Municipal de Saúde 

Antônia da Penha Sena Pierre 
Ordenador( a) de Despesas 

Fundo Municipal de Assistência Social 
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Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 

especialmente os do Decreto nº 10.024/2019 e das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993, 
bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 2023.01.05.2. 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação 
preliminar, não o.correu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os> produtos/bens 
especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de derivados de petróleo destinados ao atendimento 
das necessidades dos veículos e máquinas pesadas vinculados às Unidades 
Gestoras do município de Farh:1s <Brito/CE, conforme< especificações apresentadas 
abaixo. 

.. .. 
_.·· . 

Valor 
Item Especificação Uni d. Qtde. Marca 

Unitário 
ValorTotal 

.. .. 
.. 

LOTE 01 - DERIVADOS DE PETROLEO 
.. 

. · .. · . 

1 Arla 32 embalagem 20.litros 
. · 

Batde 45 
1 

. • .. .. 

Óleo lubrificante para motocicleta (motor 4 tempo) .. 

1 

.. 

2 Und 97 
.· embalagem 1 litro .·· ·. .. . .. 

3 Óleo lub.rificante para motor à gasolina ( 15W-40) Und 
1 

275 
.. embalagem 1 litro .. .. ·.· 

• 1· 

Óleo lubrificante para motor à diesel (15W-40) .· ·.· 

4 · .. Balde 230··. 
embalagem 20 litros · .. .. ·. .. · 

5 
Óleo lubrificante para caixa de marcha (SAE-90) 

Balde f >120···-··_- ..... 
.. 

.·· 

embalagem 20 litros ... --·· .. .. · . 

6 GraxaJubrificante para rolamento embalagem 10 kg Balde 85 
· .. . 

.. 

7 Oleo hidráulico ATF Tipo A 1 litro 
•. 

Und 327 
.·. .· 1· 

_._ .. _ .. . 
,_. 8 Óleo hidráulico 6820L Balde 250 

•.· .. 

. ; i .. ·· . 

9 Óleo de freio (OOTA)•embalaçiem500íl11 __ - Und 155 
· .. · . ··. 

10 Óleo hidráulico para máquinapesada(SAE-140) 20 L Batde __ 50 .· 

Óleo lubrificante para caixa de rnarcha75w80 
.. 

11 .· 1 

Und 133 
.• 

embalagem 1 litros .. · ... _ 
·. 

.·· .· 

12 .. 1 Óleo lubrificante para motor à gasolina (5W,-,30) 
·.·. 

Und ·.·. 690 
embalagem 1 litro 

13 óteo lubrificante 85w140 20L · .. 

Balde r 20 
._. 

- .. . . ·. 

Óleo lubrificante para motor à diesel (5W-30) .·. ;. 

_.•_-· 

·. ·. 

14 Und 80 - ... 
.·· embalaaem t litro ._ .·._· .. -·· 

15 óleo lubrificante aow 1L ·. 

Und 180 
16 Óleo lubrificantef50W 20 L 

·-.. 

Balde 20 
.. 

17 Óleo lubrificante 1 OW40 20 L Balde 80 
Total: 

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

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



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

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

Assinatura do Proponente 



(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão Eletrônico n.º 
2023.01.05.2, junto ao Município de Farias Brito/CE, que não possui em seu quadro de pessoal, 
empregados menores de 18 (dezoito) anosemtrélbalho noturno, perigoso ou insalubre e menores 
de 16 (dezesseis) anos er:n.qualqüertrabalho,salvo· ná condiçãoQ.Ea<aprendiz a partir de .. 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll, do Art. 7° da Constituição Fed~ral. 

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

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

~ · ••• •·•·•· ........... ·-· ·-····· •·•·•· •· •.•• •·•·• ................ , .... " • ··:·· ••••.• •· •. -,, •• •·Ili) • ·-. .••.• . •:.• • •••••••• 

DECLARANTE 



Contrato que entre si celebram, de um lado o 
Município de Farias Brito/CE, através do(a) 
................................... , e do outro 

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n.0 07.595.572/0001-00, através do(a) ................................... , neste ato 
representado por seu(sua) Ordenador( a) de Despesas, o(a) Sr( a). 
·····················~··································, . inscrito( a) no CPF n.

0 
....... ~························.·.············· ........ , 

apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 
..................... ;'"···················0co ........ ; .... .; .............. , .. .:. ............................... , estabelecida na 
........................ ~ ...................... , •• ,.~ ••••• ~ ........ + •••••••••••••••••••••••••• ,. inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
........................................... , hes~e .... ·.. .. . ato . .. . representada por 
••••• , ••••••••••• ; ............................................ , .... < •••• ;, Inscrito{a) >noCPF ....... <n. 0 

.•••••••••••••••••••• :, ......... , •••••• , 

apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo ~r:n yis~a.o 
resyltado da Licitação na modalidade Pregão El.etrôpiço. p.º 2023.01.~9.2, tµdo pe acord<19.om as 
normas·· gerais da Lei n.º 8.666/93,. e suas alteraçõ~s posteriores; bem como com a L~i n.0 

10.520/02 "'.""'Lei que Regulamenta o Pregão, naforma das cláusulas e condições seguintes. 

1.1. Proyesso de Licitação na rriodalidade Pregão Eletrônico n.º.2023.01.0~·f:' 9e acordoconi· (3S 
normas gerais da ·Lei n.0 8. 6661931 e suas alterações P?st~riore9,· p~m C.9rn9L.cóm a Lei n .º 
10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, devidamentehomologªdp pelp(a)Ord~nador(a) de 
Despesas do( a), o Sr( a) ................................. , ....... ; ...... ; ... n. 

2.1 .• 0presehtelnstrumentotem como objeto a·aquisição de derivados de·petr~l.eb destinápos, 
ao .atendimento.·· das. R(!)c.essidades dos · veículos e máquinas pesada~ ·vincula~os ils 
u.nidades .Gestora~ do111unicípio de Farias Brito/CE, conf9rrpe especific:;ações c9nstant~s no 
Anexo 1 · do Edital Convocatório, nos quais a Contrªtada sagrou-se >vencedora, coçifprme 
disqriminado no quadro abaixo: 

3.1. O objeto col1trãtua1temovãf()rfotal de R$ .: ............... . 
3.2. O valor do presente contrato não será reajustado. 
3.3. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratuali 



termos do Art. 65, Inciso li, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato 
administrativo. 
3.4. Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento 
formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do 
item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo 
o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do 
período compreendido entre a·.data da contratação e da solicitação, .. que será formalizado através 
de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deveráser providenciada pela 
Contratante, em obediência ao disposto no§ único, do Art. 61, da Lei n.0 8.66q/93. 

4.1. O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2023, a contar da data de sua 
assinatura, ou enquanto decorrer o forrtecim13nto dos produtos dentrd da vigência dqmesmo. 

5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo corn> as< solicitações requisitadas pela 
Secretaria/Fundo competente, devendo os r11esnios ~er entreguesjuntq à se,de desta, ou 99de for 
mencionaçjo nas respectivas Ordens de Compra,. ficando a Administração no direito çje ·solJcitar 
apenas aquela quantidade que lhe for estritamentetneqess~ria, sendo as despesas coma entrega 
derespünsabilidade da empresa Contratada. .. .. . ... 
5.2. Os produtos dever~o ser entregues no prc:izodE:} até02 (dois) dias, a contar .. do recél:>i.m~nto 
da r13spectivaOrdern de Compra. 
5.3~ A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos queyierern as~r 
recusados por jlj~to nJ()tivo, sendo que o ato d() r13cebimento não importará, ª §Hé).aCeitaçãó. 
5A .. A Contratada deverá, efetuar as entregas em transporte adequªdopar~>taf"lf(), se,ndo que c;>s 
produtos deverão estar todos ern .embalagens fechadas{ copt13pd9·ª id13ntifiq1ç~o .da data de 
industrialização e o prazo de validade, quandoJor o caso. 
5.5. Caso a Prefeitura venha optar por entrega programadá a contratadª de,yerá 
instalações COf'ldizentes e compatíveis para.aguarda e armazenamento dosprodQtbs .. 
5.6.0 recebimentbdosprodutos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.~. Provisoriament13;• pªra .efeito de posterior ·verificação da conformidade do produto com·•a 
especificação; 
5 .. 6.2. ··Definitivamente, após verificação da qualidade e quantiçjªde do produto, p13lo. setor 
responsável pela solicitação e· c()nsequentement13.aceitaçãb. 

6.1. As despesas deste Contrato correrão p()r .· conta> de 
Municipal, .previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias: 

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

8.1. A Contratada para fornecer o(s) produto(s)/bem(ns), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á 
a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório. 
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição do(s) prodüto(s)/bem(ns}qpj(3to deste Contrato, sendo 
ainda responsável porquaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos 
durante seu fornecimento. 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em fovor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições 
devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fªzenda Pública 
em geral. 
8.1.4. Manter,< durante toda.a execução deste Contrato, em pompatibilidade com,âs obrigações 
por ele assumidas., todas as condições de nc:ipilitação e qualificação exigidas na li9itação. 
8.1.5 .. Fornecer com presteza ê dignidade o(s) produto(s )/b~rn(ns)objeto deste Contra~o. 
8.1.6. Aceitar nas mesmas condições contrªtl1ais, acréscimos ou supre~sõ~s que s~ fizerem 
necessários na forma estabelecid~ P? Art 65, § 1° da Lei nº 8.666/93, alterada··~ consql.idfiçlª. 
8.1.7. Entregar no prazo máximo de até 02 (~ois) dias, a contar do recebim~nto dar~1êpectiya 
Ordem de Compra, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo. os mesmos ser 
entregues na sede da Secretaria/Fundo competente, ou no local indicado na antedita Ofqérn de 
Compra, sendo asdespesas com a entrega de sua responsabilidade. 
8.1.8. Trocar, as suas expensas, o(s) produto{s)/bem(ns) que vier(em) a ser recusacio(s).porjustô 
motivo,.sendo que oatode r~cebimento nãoimportará em sua aceitação .. ·········.·• 
8.1.9. Efetuar a entrega. d()(s) ·produt?(s)/pem(n5}em transpo~eatjE1quªçiO.J?Bíª·t~ptq, sendo qLJe 
os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, cqntend9 a icien!ifiçªçãq da data de 
industrializ9ção e o prazo de validade, quandóJor ()Caso.< ····•······· J. /i 
8.1.10. Ca50.ª Contratante venha optar p9rentrega programadaaÇ9ptrat~99pi~vetá dispor~ª 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenament9 P9s produt9s/t>en5 
pondo:.os a salvo de possível· deterioração. 

9.1. A Contratante obrigar-se-á à: 
9.1.t. Exigir o fiel cumpíimento do ·Edital e deste. Gontratg, bem como zelo no fornecimento e o 
cumprimento dos prazos. 
9.1~2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquerirregulariqade no fqrnecimento dÇ>(§}.proguto(s) 
objeto deste Contrato. 
9.1.3~< Ac<)mpanhar e)fiscalizar····junto a· Contratada, através da Secretaria/Fundq Municipal 
contratante, a execução do objeto contratual. 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como 
zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

10.1. A Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 
a 88 da Lei n.º 8.666/93, e suas demais alterações. 



10.2. O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às 
seguintes sanções: 
1 - advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 87, da Lei n.0 8.666/93, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
JI - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante dá.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 o valor contratual total do exercício, por dia de atra~m na prestação 
dos serviços ou indisponibilidade do rnesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) .. sobre.o valor.c;ontratual total do exercício, por infraçªo a qualquer 
cláusula ou cqndição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste incisp, aplicada em 
dobro na reincidência; 
c) de 5% (cinco por cento) do valor contrªtyr~ltotal do exercício1 pela recusa ern corriQir qualquer 
serviço rejeitado, caracterizando ... se a recusª1 cªsq. a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias 
que se seguirem à datada comunicação formal da rejeição; 
Ili .·~ .• suspensão temporária de pàrtieipação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Farias Brito, por prazo não superiora2(dois)anos; 
IV ..,.. 9ec1aração de inidoneidade paraJicitar. ou contratar com a Administração Pública, ~nql..l.cint() 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida< a reabilit.~çªe 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à AdminJstraç.ão pelo.? 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada qprn base .. n() inci?O 
anterior. 
10.3.A Prefeitura Municipal de Farias Brito,.semprejuízo das sanções aplic;âveis;reterá crédito, 
promoverá cobrança judicial ou extrajudicial,. a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se 
dos danos e perdas que tiver sofrido por culpada empresa Contratadª.: . 

11.1. Este contrato poderá serrescihdidb Unilateralmente pela Contratante, 
administr?tiva ouporinfringência de qualquer das condiçõ~$·Pactuadas. 
11.2. O não cumprimentqdas· disppsições esp~c;ificªdªs···.••······· neste /Contra!~ Ift1plicélrá 
automaticamente em quebra. de Contrato1.ensejandprescipªoadmi~.iptrativa previstapg?~·· 77dà 
Lei f=E39eral 8.666/93, reconh~cidos .desde já os direitos daj\drninistração, com relação as normas 
co~tratuais e>as previstas em Lei ou Reg ul~mE3nt9 di.spostap np pres~nte lnstrumE3~to'. 
11.3. O presente. contrato é·.··rescindfvelainda1 .indepenqentemente de .qµalquêrinterpelação 
Judicial ou· Extrajudicial, nos casósde: 
11.3.1. Omissão de pagamentopela CONTRATANTE; 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3. 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. 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se 
sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito, 
com a antecedência definida no subitem anterior. if' 



12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante 
Termo Aditivo. 

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

14.1. Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a 
proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trpcadas entre as 
partes, independentemente de transcrição. 

15.1. O Foro competente . para dirimir quaisquer dúvidas. oriundas do presente cfontrato é o da 
Comarca de Farias Brito '.".CE. 

Dedaramas>partE}s ·que .este Contrato 9orresponde à manifestação final, completa e E}XÇllj5:Í.\t'.~ de 
acordo entre elas celebrado e, por assim estarE}m de acordo, assinam.o. presente Co.ntrµto .as 
partes e as testemunhas abaixo firmadas. 

Farias Brito/CE, .................................................... . 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1) ........................................ '. ....... • ......................... ; ...... ÇPF ............ 7 ...... ;;~·······•················· 

2) ·~·'..········::• .... ~ ............................ ; ............................. ÇPF ........................................... . 


