
GOVERNO MUN!Cll'At 

FARIAS BRITO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à 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 Portaria n.0 02200123/2023, 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 PRECO 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.º 123/2006 e n.º 147/2014 e suas 
alterações e demais exigências deste Edital. A presente licitação será no site 
www.licitafariasbrito.com.br. 

--IV4:~41ltiitl!IWlEt-'liltlt:'.~illllf~~'lll 
1.1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de copa-cozinha destinados 
ao atendimento das necessidades das Unidades Gestoras do município de Farias Brito/CE, 
conforme anexos, partes integrantes deste edital. 

---1!!'.~~4111P~--~ §., ,dl!ii:,é•1m~~m,9J,D,l'°à~~'WZ~-~-· 
3.1. INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 07 de março de 2023, a partir das 17h. 
3.2. FIM DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO: 17 de março de 2023, 
às 8h30min. 
3.3. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será 
observado o horário de Brasílía/DF. 
3.4. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h a contar da 
respectiva data. 

-JTJ-IP.,B.....,......,,,~4111 
4.1. A Prefeitura Municipal de Farias Brito está loca1izada na Rua José Alves Pimentel, n.º 87, 
Centro - Farias Brito/CE, CEP. 63.185-000, telefone: (88) 3544-1569. 



GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para tc.do.s 

F-9rgão Unid. Orç. 
1 

Projeto/ Atividade 1 Elemento de Despesa 1 Fonte de Recuso~ 
02 01 í 04.122.0002.2.002.0000 1 3.3.90.30.00 

1 

1500000000 
1 02 02 1 04.122.0002.2.006.0000 3.3.90.30.00 1500000000 1 

02 03 20.122.0002.2.011.0000 
1 

3.3.90.30.00 -t- 1500000000 1 

02 04 1 04.122.0002.2.012.0000 1 3.3.90.30.00 1500000000 
02 05 04.062.0002.2.015.0000 1 3.3.90.30.00 ' 1500000000 1 

02 06 26.122.0002.2.016.0000 
1 

3.3.90.30.00 
1 

1500000000 
02 

' 
06 26.122.0022.2.017.0000 3.3.90.30.00 1500000000 

02 07 13.122.0002.2.018.0000 1 3.3.90.30.00 r 1500000000 
03 01 12.122.0002.2.020.0000 

1 
3.3.90.30.00 1500100100 

03 01 12.361.0039.2.022.0000 3.3.90.30.00 1 1500100100 
--

03 01 12.361.0039.2.023.0000 3.3.90.30.00 1500000000 

03 
1 

01 12.361.0040.2.027.0000 3.3.90.30.00 
----~15001 oofóo--

.. 1540000000 
03 01 12~365.0041.2;031.0000 

1 
3.3.90.30.00 1540000000 

03 01 12;366.0042.2.033.0000 1 3.3.90.30.00 =i= 1540000000 
~ i 01 .10.122.0002.2.036;0000 1 g,3.90,30.00 1500100200 1 

04 •. ! .-... 01 10,301.0024.2:038.0000 

1 

3.3.90.30.00 1500100200 

J 
1 

.. 

1500100200 04 01 1.0.301'.0025.2.041.0000 3.3.90.30.00 
1 .. ·. .. ... . . 1600000000 

H;f 01 10.301.0025.2.043.0000 ! 
.. 

3.3.90.30.00 1600000000 
01 10.301.0025.2.044.0000 1 3.3.90.30.00 

--C---• 

1600000000 
--04 l ' 

1 . 04 .. 01 
1 

10.302.0024.2.046.0000 l 3.3.90.30.00 1500100200 
1600000000 

·. 

i 

1 • 05 ·. 01 .. · .. 08.243.0038.1.042.00óO 1 3.3.90.30.00 1660000000 
L 05 -_- ... 01 08.122.0002.2.052.0000 .· 3.3.90.30.00 1500000000 
1- 05 01 08.122.0002.2.053.0000 3.3.90.30.00 1500000000 .·· 

05 01 ._._·.·.· ... 08.243.0002.2.055.0000 3.3.90.30.00 1500000000 
/. 

.. . 1500000000 

l 
1 

05 
1 

01 i 08.244;0031.2.058.0000 3.3.90.30.00 

1 
1660000000 

1 

1 
1 

1500000000 
05 1 01 08.244.0032.2.061.0000 3.3.90.30.00 1660000000 

1 . 1661000000 . ·. __ . _· ... · . 
.·· ·. 

··-· .. _· 
··•. 1500000000 . 

05 01 
.··_·-··· ... 08.244.0033.2,062.0000 

1 

3.3.90.30.00 : 1660000000~ .·. 

-05 02 ... 08.243,0038.2.064.0000 1 3.3.90.30.00 1500000000 
. .•. _._ 

6.0 DAPARTICIPACÃO,DO.CREDENCIAMENTO E DA DECLAR~CÃO 
6.1. Os interessados em participar deste certa111e dt!verão estar credencíados juntoaoPortal de 
Compras do Município de· Farias Brito/CE, com suporte técnico do sistema GM TECNOLOGIA 
(GM TECf\l.OLOGIA & INFORMAÇÃO L TOA. - Avenida República do Líbano, n.º 251, Sala t408 -
Reçif~/PE, inscritan<>Çf\f PJl1V1F sob .º n,º tS.464 .• 263/0001-29). 
6.1.1. O..Çredepciamento é o nível básico do_ registro cadastral-no .Pprtal <W(;ompras do IVlµnicfpio 
de Farias Brito, que pefn1iteap~rticipação dos interessados namodallclad~ licítatóriaPregão, em 
sua forma eletrônica. 
6.1.2. Para efetuar o cadastro no Portal de Compras do Município de Farias Brito, o fornecedor 
deverá acessar a página www.licitafariasbrito.com.br, no link "Seja um fornecedor'', deverá 
preencher o formulário com as informações obrigatórias (campos sinalizados como "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". rf 
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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 tomem desatualizados. 
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 ~te9~9· .· / • . > : 

6.1.6. o uso da senJ1f1 dé acessô pelo licitante é de sua. respol1sàbi1ida~e exclusiva, incluindo 
qualquer transaçã().efetuada diretamente ou por seu representante, não ca~ndo ao provedor do 
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabillctade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. · : 
6.1.7. A perd~·da senha qµ a quebra~e sigilo deverá ser comunicáela imediatame~te ao provedor 
do sistema p~ra imediato b109µei()~e:~~~C>· ·.. · 
6.1.8. A não .. observância qo·êlt$i)Qsto.flo.$µbitem anterior poderá ensejar descl~ssificação no 
momento da habilitação. }tJ \;i.(>:.·· ;e :. :>:.... ·•·· .. ·.··.·'•:?<·. . •.. :: 
6.1.9 ... Qualquer dúvida ~i\'1'~~~!~(),:#)·•a~~ no. §i.stertj~·9~(~cional poderá sef e~clarecida 

:!~::::S:e:~~i~f~:;;ri°t!t~~~~~t=!3:m1~r~~~:ael~~~·~tô telefone (~1) 38~~(J~9~.· . ~.~ 
·a.~: Poderão pa11icipar·· desta UcitaçaG empresa·s sob a. ~enominação de .. socjedades ·êJ1l~t~~rias 
{sQÇied;fldês. elTl nome coletivo, em comand~l1f::~!t:rlt:>•~~· 7m comaqditâ upor,ações, a119riff'ha e.·.·· .•. :· 
limitada) E•• de sociedades simples, as~>;fi.Jndaçõe~ . e sociedades coopéi'atJvâs< ·. 
reg\Jlai'rnente .estabelecidas· neste País, cada$trac:tos ou não. pó.Cadastro de Forneceg9~sL~a .> .. 
Prefeitura Murjicipalde Farias s·rito,e quesatisfaçám a todas as condições da legisl~ção em.vigor·> > .. · 

e deste editê:il: .. · .... ··.·· ..... ···•· .. ·· ... ·. . . • .. · .. · .· ....•••. < .·· ... ·.·· .·.· ···. > > >; 
:6.~. A licitante qt;t~.f.)'~~IÇ·p~ttfit!~,a. Upi!ação .• C9rn suas condiçé)~ .d7:. q'bi~!~q. vi.ncllladas ~O.··.. ·•···. 

~e= ~~~rs~i{ 
.6.4,; Podêrit:participar desta licitação toda eqüSlqlJerpessoafisí~.êJ4rJt,fj~'Jqgl'\~cuja n&tUr~za <···· .. 

··/sejaçompa\fvêt~m9objeto licitado. < ' .. ·•• > ·.··.·· ·.••.. ·· .. ·. •• d/),;' .:;.< .:· • > .;:'• 

· 6.5. Será gàranti~~;~p$.}iç~~ntE}~ Eln9:u~drados.corrio microempresas, empresEi!$:C.ie ... i:>equen~ p9rt19······· 
··· .•.•• é as.co()peratív~s·.~µ~~~~J'lqµa~f#J'.11.nos terrrios.(t9 art. 34, da Lei Federal n.0 •··11,488/2QQ7, Ç(?JJ'lO< 
··critélio de desemp~té;\p .. ·· ~·c;íê .• p<.lntr$ação, opreyi~tlna Lei Complem~tar n .. ~1~312~96, · 
em $eLJ Câ~ítulo V i.;·.pc:r ··.·····< ••.•••.•..••• ;t\9S ~ERCADOSIDA~ J\9µ191.cões .l?OBLICAS; •. · .. · ........ i • < 
6.6:Tratançto-se de rriicrç~mp~s'ê efT1presas ÇI~ ~uElnb pqJ't~ d(:lv~ráo d~arar•nqif>Qrta1. ~e 
C()~pras •... do Município (Sistema}·GM ·te<:noiog~) 'nosite>.JNWW~licitafariasbritõ.çgfl\~b~7 ..... o 

!Tl1ifflil$ãl~l-1tt':,J,i';,'í~\ 
6.8.2. Que tenham emcorriúrri um ou mais sócios catistas e/ou prepoátos corri' procuração; 
6.8.3. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata, 
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação; 
6.8.4. Impedidas de licitar e 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 
determinantes desta condição; 

motivos 

~ 
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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 .<'< ., ... ·· ... · . . ... ·. ··<<cc·,<:· .,, 

7 .1. Os licitantes çtêverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio fio Sistema da GM 
Tecnologia, . f}o Portal de Compras do Município o, através sítio 
eletrônico www~Jfcitafariasbrito.com.br, os documentos de habilitação exigidqs neste Edital. 
Com relação ,. proposta inicial, .\l:>a~ta que a mesma seja cad~~rada (preellçhida), com a 
descrição do/objeto ofertado ~ ~ij~s.r~~.çtivos preços, até a data e o horário est,~belecidos no 
item 3.2 deSte Edital, não serifg n&'cessário o envio da proposta inicial como arquivo 
digitalizado éQ) anexo. ,··•;; ')/''. :'···;..•·>:;:}······••··;)>:,;.' \·•.. ·. ,,.·.•·•·•.\ ··.•:"•·····.•.. . .....•. <······ 

7 '.1.1,Ao cada~r a prq~ªi~9i~~ê~i·BJieitante,. de"'~:pr'1"npher a "Desçriçãô [)etalhada 

·.~~~:~%g~:fe~i.i~Cg~·0t~~~~·~'.~·.;~~(;1'7~~j$>~·. exame de .rdequ~~~lid1~~····•~·~ 
7,2. O envio da propósta, acómpanhada dos ~~~mentos de habilita~p exigidos ~~e t:~tta,I, 
ocqrrer~ por meip de chave de acesso e sen~ •. :gt)ti~ªj4nt,p ao Porté:ilde'Cômpras do l\ll(Jf'li9ípiÇ, 

·. · at~avés do Sist~a GM Tecnplogia, no ender~.~!~ré)('liÇÔ www.liçitafariasbritd~:eom.br: : :.\ ··••· 
7.3. 'Os Jicitarttes f!f!quadrado~ como ME oo ;epp· deverão encaminhar a dooumentaÇª9's~~: •....... ··. 
habilitação, ajndatiue haja algumarestrição•deregularidade fiscal ou trabalhista,n.os teQl)q~·(:lt')·· ••. · 

•.. Art. 43.§1º;Pª Lei C9fTlPlf31Tientar n.º 12312906· ·.· ... . < ; ...••. · ..• • •... ·.·.·•··.··••··· .... ··.······ 

i~ã:i~~~~~!~-~~~-~~roo com~. 
· c)Prazodeyáti#~f! da.proposta, que nã() pÓderá·serinferior a 60 (séss~~~)~~$.; · ... >.•.·•·••· 
·7.s.·.o.1iÇitant7•~~~·r(lfQf111.ªL~·90l1diçãodetT1icroempresa (ME} ou empre~~de.pequeno,po~~ 
(EPF>J.•que faz ju~.ae;tr;~t~rn~~19'{fifereryciadoçtaLei Complementar n.º ··.·12.3,.· de .. ~ooàJ;. oú 

·.cõoperativa de qµ7lta(,.\? · ·. ~daJ .. ei n.0 11.1138, de,.g()o7, no ato do e,ncaminHan'}eht(rda 

:~~~tª~i=tr~~ic~~~~==~~t~ftâ~~;~~~~,~~.!~~r~~~··~~;fu~~i~p,tidade di{~?f'!i~~I· ···~() 
7,f>,. Incumbirá ao licitante····açOmp~n!lar<ás:o~r~Çc:>e~ nà~isteína>eletrônico durante<~se~~~o 
pô~ii9'·d()Pr7gão, ficandof~spc>ns~vel pelo õ#p~.~ecqrre,n~ dá. P~fda de negócio~;j:liªfil1~da 
inob$e['vância. dél quai~v~r mensage,ris emitidas ·.···pelo. slste,mé:i·' po .. <fa·d~nexãct<fa· .parte do 
próf)riq:1i~i~~'lt~; .i ,;.:·/.U .. · .. J) / < .··· .. ··. · •.. Y<· >···········.(··· ... ···········i·•·• : .. · .. i<·>· '.::\·.: ·,;:::;: .. •: .. ·. :··•••>.. .. \ 
7. 7. Os licitantes pd<:JEt;~ fE3ti~t:".o(J substitüir"EU!i propostas e ·6$. t1()Çtjme*tt.l$ ·pf1' habilitação, por 
eles apresentados, até a abertura da sessão pública. ,,., ' '' ' ' ' 
7 .8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento das propostas. 
7.9. 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. ~ 
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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. 
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 dosdocumentos<dehabilitação.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 proposta$, o(a) >Preg9éíro( a) fará as. devidas verificações, .. avaliando a 
aceitabilidade das mesmas. Gaso ocorra <alguma desclassificação, deverá ser fl!ndamentada e 
registrada no sistema, cornacornpanhamentoem tempo reªtportoqos os participantes. 
8.2. Os preços deverão s~rexpressos.ern recais, com até 2(c:l(JéiS}casas decimais em seusvalores 
globais. e unitários, inclusive em propostélS éje adequação, quando for 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, o preço cotado poderáultrapassarô limite máX:ímo discriminado 
Anexai-TERMO DEREFERÊNCIA presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, na 
fase de· lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante. no 
Termo de Referência, caso~. lote cotado seja composto de itens, o preço unitário do item deverá 
ser igual ou inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lapces, c>licitante que cotou 
na proposta escrita o menor preço deverá reduzi-lo a um. valor igual ou inferiorao limite máximo 
do referido no Termo de Referência. 
8.5. Serão desclassificadas as propostas que: 
8.5; 1. Forem. elabo.raqas em desacordo corn ostermos deste Edital e de seus anexos; que forem 
.omissas, vagas o.uqueapresentarern .. irregularidades insanáveis ou defeitos °ªpazes de dificultar 
o julgamento; que se oponham a qualquer dispositivo. legal vigente, mormente no que tange aos 
aspectos tributários; ott.que···co()tenhca preços excessivos ou ... manifestamente inexequíveis,· ... preços 
unitários simbólicos, preços .irri~óriospu com valor zero e qinda,preços Ol!vantagens.baseadas 
nas ofertas das demais licitantes; ou que contenha identificação do licitante. 
8.5.2. Que após a fase de lances ou negociaç~O, quando houver,·· permanecerem com. seus 
preçpsunit~rios e total dos itenssuperiores .aos preços no AnexoJ (TERMO DE REFERÊNCIA). 
8J5. O sistema dispcmipilizará campo próprio para· troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes: 

9.0 DA ETAPA DE LANCES 
9.1. O(A) pregoeiro(a) dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 3.3, quando, 
então, os licitantes poderão encaminhar lances que deverão ser apresentados exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico. 
9.2. Para efeito de lances, será considerado o valor global do lote. 

41 

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 limlte. Caso não seja realizada a fase de lances, o licltante ~ 
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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 icl.entificaráoautor 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 poderápermanecer acessível à recepção dos lances, retornando 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 somente decorridas 24 
(vinte e quatro) horas após a Ç()Jl'lünicàção do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para a divulgação. 
9.4.2. Caberá ao licitante 'respônsabi.lidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio 
diante da inobservância ele. quai~quer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da 
parte do próprio licitante. 
9.5. O modo de disputa adotado para este certame será o "Aberto e Fechado", nostermosdo 
Art. 31 •• inciso li c/c Art. 33, do Decreto Federal n.1> t0.024/2019, observado os seguintes termos: 
9 .5.1.· A etapa inicial de.· envio de lances desta sessão pública terá duração de 15 (quinze) 
minutos. 
9.5.2 ..• Encerradoo prazo previsto no itemacima, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 
iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente 
determinado, a recepç~o>deJances. será automaticamente encerrada. 
9.5.3. Encerrado o prazo .aleatoriamej"lte determinado,. 00nforme item acim~ (até<10.minutos), .o 
sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor rT1ais baixoi e ps autores das 
ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela.possam ()fertarum lancefinal e 
fech(:ldO ~maté5(cinco) minutos, queserásigiloso até o encerramento clest~prazo. 
9.5.4. Na ausência.de, n() mínimo, 3. (três) ofertas nas condições de que tr(:lta o item 9.5.3, os 
autores dos melhores Jé:lnçes subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3(tr&s), 
poderão oferecer um.b:mce<finale fechado em até ·5: (cinco) minutos, que será sigiloso até·o 
encerramento desteprazo'. 
9.5.5. Encerrados os prazosestabetecidos·nositens anteriores,·.C>·sistema ordenará oslances.em 
ordem crescente de vantajosidade. 
9.5.6. Na ausência de lancefinaLe fechado .classificado nosJermos dos itens 9.5.3 e 9.5.4,haverá 
o r~início. da ~tapa feo~.a(ja para que. os demais licitantes,. até o.· 111áximo de 3 (tr~s), na.· orde.m de 
classificaçã?, poss~rn ofe~ar um lances final e fe5hado em até .s (cincol)minutos, que será 
sigiloso até o encerramentodesteprazo, observado, após esta etapa, o disposto no item editalício 
9.5.5. 
9.5.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 
exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela Equipe de 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, t 
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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. 
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 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
até 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após 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 classificação, para o exercício 
do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 
9 .1 O. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
9 .11. A ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
9.12. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa. 

10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE E DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA 
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances verbais da sessão pública, o(a) Pregoeiro( a) deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas no Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
10.3. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro( a) examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação no edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do 
art. 7° e no § 9º do art. 26 do Decreto n.0 10.024/2019 e verificará a habilitação do licitante, 
conforme disposições do edital. 
10.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, 
através de e-mail (licitacao@fariasbrito.ce.gov.br) a proposta de preços final e, se necessário, 
documentação complementar, devendo a proposta estar adequada ao último lance ofertado após 
a negociação referida no item 10.1 deste edital. 
10.4.1. O não cumprimento da entrega da proposta final, dentro do prazo acima estabelecido 
(duas horas), acarretará desclassificação, sendo convocado o licitante subsequente, 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. ri 
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11.0 DA PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (PROPOSTA CONSOLIDADA) 
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 demai~ inforrnaçPes relativas aQ. bem ofertado. 
11.1.1. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto no itern acima, acarretará na 
desclassificação damesma. 
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 inferiorao determinado 
no edital. 
11.4. Na cotação do preço unitário, n~o será admitido o fracionamento do centavo. 
11.5. Nos preços propostos; já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais 
ônus atinentes· à entrega do obj~to. 
11.6. No. caso dalicitante ~Eff cooperativa que executará (entregará) o objeto da licitação através 
de empregados, a mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinentesaoregime 
das cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributário e sujeitar-se 
ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico. 
11. 7. Após a apresentação dél proposta não cab~rá 9esistência. 
11.7.1. No pregão eletrônico, adesistência de p.roposta somente pode ocorrer até a abertura da 
sessão pública (Art. 26, § 6°, do Decreto Federal<n.º 10.024/2019} c/c entendimento recente do 
Tribunal de Contas da União - TCU, Acórdão n.0 2132/2021. 

12.0 DA. HA.BILITACÃO 
12.1. OS DOCUMENTOS DE.HABILITAÇÃO DEVERÃO SERAPRESENTÂDQS'.DASEGUINTE 
FORMA: 
a)R~gistro çomercial, no caso de empresaindividual,.devidamente registradoria Jünta Comercial 
da Sede do Uçit~mte; 
b) Ato constitutivo, 19stat.uto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial. da sede do>Licjtant~. ef11 se tratando de sociedades comerciais,· e, no caso de 
sociedades por ações, acornpanhadade documentos de eleição de. seus administradores; 
c) Inscrição.do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria 
em exercício; 
d} Qec;ret9 > de autorização, .. em se tratando de empresa ·. ou sociedade estrangeira ·em 
funcioramentonoPaís, t:l·ato qeregistro .ou· autorização para·.funcionamento. expedido pelo órgão 
compet.ente, quando a l!tividadeas~ím o exigir; 
e) Prova de Inscrição nç padastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNP J)i 
f) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se ·houver, 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; t 
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de seu domicílio; 
j) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
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k) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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) jurídica(s) de direito público ou privado. 
Nos casos de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser apresentado 
com firma devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhado 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 exatamente igual ao objeto 
licitado mas sim compatíveis, confor111e disposto no Acórdão .1.942/2009, Plenário -TCU. 
o) Declaração emitida pelaJicitante de que n;3o possui em seu quadro de pessoal, .empregados 
meno.res de .18 (dezoito) 8:no~ ~m trabalho. noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualqt.J.ertrabalho •• salvo na condição de aprendiz a partir de 14 ·(quatorze) 
anos,nostermosdo incisoXXXlU, doArt.7° da Constituição.Federal; 

t2.2. Os Documentos que não tiverem prazo de vatiqad~ declarado no próprio documento, da 
mesma forma que não .conste previsão em legislação específica, os referidos cleverão tersido 
emitidos há, np máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização da licitação ou, se 
emitidos por prazoindeterminado, conforme.legislação do órgão expedidor. 
12.2.1. Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovaÇões 
de·.lnscrições. 

13.0 OUTRAS DISPOSIÇÕES 
13 .1. Havendo restrição quanto à regularidade·• fiscal. e trabalhist;:1 da microetl1presa,. da empresa 
de pequeno.porte ou.da cooperativa que se enquadre.nos termos doart .. ·34, da.Lei Federal .n.0 

11.488/2007,>será aSS~QUféld9 9 prazo de S {cinco) dias úteis, contados da>convocaçãO. do(a) 
pregoeiro( a), para aregylari:zçiçãoclo{s)documento(s),podendo tal prazo ser prorrogado porigual 
período, conforme.dispõe ÇIJ .. ei pomplementar n.0 .. 123/20.06,. devendo ser enviada.·a referida 
documentação via e-mail ou pela plataformado bllcompras.com. 
13.2 .. Anão. comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, 
impli~ará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) 
prego~iro{a) convocar os licitantes remanescentes,. por ordem de classificação. 

14,,() DOS CRITÉRlOS DE JULGAMENTO 
14.1. Para Jl.Jlgamentó das propostas será adotado o critério de MENOll>PREÇO, observado o 
estabelecido nas condições definidas neste edital e o disposto no Termo de 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 
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o licitante, readequar o valor do lote aos valores constantes no mapa de preços. ri" 
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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 licitante que 
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 que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, § 
2°, da Lei Complementar n.0 123/2006, 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 deste edital. 
15.1.1. 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. 

16.0 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
16.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(a) 
pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura .das propostas, 
exclusivamente 
por meio eletrônico, no endereço licitacao@fariasbrito.ce.gov.br, informando o número deste 
pregão no Portal de Compras, através do Site www.licitafariasbrito.com.br e o órgão 
interessado. 
16.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 
(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e 
CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, 
telefone, fax e email). 
16.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a}, por escrito, por meio de e-mail 
àqueles que enviaram solicitações. 
16.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa 
poderá impugnar o presente edital, mediante petição por escrito, por meio eletrônico, através do 
Portal de Compras no site www.licitafariasbrito.com.br, ou pelo e-mail 
licitacao@fariasbrito.ce.gov.br. 
16.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados. 
16.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como 
se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 
16.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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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. 
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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. 
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, qualquerlicitante 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, por 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 convidados a apresentar 
contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurado visfaimediata dos autos. 
17 .2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não 
habilitad.o legalmente ou não identifiC<idonoprocesso licitatório p;:lra responder pelo proponente. 
17.3.Aausência.de manifestaçãpimediatae motivada dolicitantequanto à intenção de recorrer, 
nos termos do disposto no/item 17.1.deste edital,importarána qecadência desse direito. e o(a) 
Pregoeiro{a). estará autoriz~do a adjudicar o .objeto aolicitante .declarado vencedor. 
17.4 O acolhimento de recurso< importará na invalidação apenas dos atos insusêetíveis de 
aproveitamento. 
17.5.·Adecisãoem grau.de recurso será definitiva, edélqdar-se-á conhecimento aos licitantes, no 
endereço eletrônico constante no subitem 2.2, deste edital. 

18.0 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOL0G1'CÃO 
18.1.A adjudicação clar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição>de recursos. 
Caso .contrário, a adjudicação ficaráq cargo daautorid~de çompetente. 
18.2. Ahomologação da licitação é de responsabilidade da autoridade c:Qrnpetepte e só podera 
ser realizaqa depois da adjudicação do objeto ao .vencedor. 
18.3. No Cé\so de .interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular da. 
origem destaHcit~ção, decidido o .. recurso, este•. homologará o julgamento do(a) pregoeiro(a)····e 
adjudicara o objetoa9ve11cecior. 
18 . .4. O titular da origem de~ta. licitação se reserva ªº. dir~ito de não homologar ou revogar o 
presente processo porrazõesde.interesse público decorrentedef.ato superveniente devidamente 
comprovado e medianteJ~ndamentação ~scrita. 
18.5 .. O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 

19.0 DAS SA~CÕE~ ADPAINISTRAllVAS 
19. 1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do Cêrt;:lme, nãp mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 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. ó?! 
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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.º 8.666/93, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar. transtprnos. ao desenvolvimento dos serviços da 
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais,.por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, ·ªser preenchido 
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante); 
a) de 1% (um por cento} sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação 
dos serviços ou indisponibilidadEtcjo mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobr~ o ~alor. contratual total do exercício, por infração a qualquer 
cláusulaou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em 
dobro na reincidência; 
c) de 5%. (cinco por centofcio.vatorcontratual totatdoexercíçio, pela recusa em corrigirqualquer 
serviço rejeitado,. caracteri~ando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias 
que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; 
Ili -- suspensão temporária de participação .ef11 licitação e impedimento de contratar com. o 
Município de Farias Brito, ·por prazo não superiora2 (d()is)anos; 
IV - declaração de injdoneidade para licitar ou contratar coma Administração Pública, enquarlto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade qye aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos 
preju.ízos resultantes e depois de decorrido o pra:zo da sanção aplicada com base no inci~o 
anterior. 
19.3·Noprpcesso de aplicação.de.penalidades é asseguracjp()direítcfaocontraditório e à ampla 
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos. incisos 1, U e UI 
do item 19.3 supra e 10 (dez) dias corridosparaasanção prevista no inciso IV do mesmo item. 
19.4. O valor da multaapli~da.deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 {cinco) 
dias a contar da notificação ou ~ecisão do recurso. Se o valor da multa n~o forpago,> ou 
depositado, seráautomaticarnc:intedescontado do pagamentoa que a Contratada fizerjus.Em 
caso de inexistência ou in~uficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 
administratiyamente ou· inscrito como·. Dívida Atiya do Município e cobrado mediante prqcesso de 
execução fiscal, com os encargos C()rrespondentes. 
19J; As sanções previstas nos incisos HI e IV do item 19 .3 supra, poderão ser aplicj3çla5 às 
empresas que, em razão.~º contrato objeto degta licitação: 
1 -praticar~ITl .. atos ilíçito~ •• visandofrustraros •. objetivosda licitação; 
li - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pllblíca, ern virtude 
de atos ilícitos praticados; 
Ili - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
19.6 As sanções previstas nos incisos 1, Ili e IV do item 19.3 supra 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 
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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 DACONTRATACÃO .. :. . .•. ,.· ··<:· ··>••> .....• , •. ·.····.··.•· 
20.1. A adjudicatária te,ráoprazo de 5 (cinco) dias úteis, contâdôsâ'partir.~a convocação, para a 
assinatura do contrafo. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por iguat período, desde que 
solicitado durante, ô seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e.aceito. 
20.2. Na assioatura do contrato será exigida a comprovação .. das condiçõet; de habilitação 
exigidas nest~>edital, as quais .~e~f!rão s.er mantidas pela contratác;la durante tod~ o período da 
contratação. /> •·· · .. .; :, ; > . > • 
20.3. Quandt> a adjudicatárj~t')~;~p~v.~t~s condições habilitatórias consignadas neste edital, 
ou recut;ar'.'.se;~ assinar. 9.Ê9Ó@*~;· J>9d~r•·.~r convidaqÇ?)P~O licitante pelo(aJ pregoeiro( a), 
de,~d~ que>resf>eitada ~···º · · .·q.~ Ç(as;.ífiÇàÇão,. para, .itiàpai~Jie compro~dos os requisitos 

.~~~l~t~ór;~ri:afeà~ ª~~~êntó:•··:l:~~'1n~~=~~:;~~J~~ê;:.;i~bimento···.··.e. •.demais/ÇotidiÇ9e,s 
;apli~'(eis; ~ contljtaÇãô e$tãó definidas no Anexo· 1v - Minuta do Contrato, partet deste·êc::íitaf Y.· · · 

.•·.··21 .• o····D~S··o.ls~Ôs1cõES.·GE.RAIS . ··.... . .. · .. i.;:x:;:;)j(l!:;:;;·:· .•••••...• ·.·.·.· . ·•·.·······,·. ,··· ... ········· .·. · .. ···········•···. ·.·./.. . ·· .. ·· .. :"> >r• ...... ···· .•. ··\······.·········· .. 
21.1> ~~a lic;jtaçã9. não importa n~ssari~mente · em cootratação, podendo a aut«>rid~'de • 

·. cofü~ténte revogá'..la por razões de inter~epúblico, anulá-ia por ilegalidade de ofício ~µ·por>· 
prov~~o .ide terceiros, mediante decisão . devidamente fundamenta~a. ~éJTl quai$<Jyer 

e ~a~~!;·,~~~·~j~ 
.... )icitatório+ v~dada a inclusão posterior de de>Ctimentós.ql.lê:de\ietiafl_f;~n~r<)~gih~riaméote n~· 

···~i~g··f~~1~Ê~:~;º;~/· 
21.s, Na qqntagem dos<p~zosz~St>el~ci(IÇ>$ n~ste .écJital ·exetu.ir+~'"ãp ps dias de iníc;~ l! inçt4ir:" 
s~ .. ~º· osdias de vencimentq.. ()sprãZc;)s·est~~f~id?sn~stfi·.•.édital ·se iniciam e $$•ven~m 

=~s~~aTi!Ç!:~Ê;m~;~,f~~~º· 
21. 7. o· de$âtendi~ót<) .d~· exig~nclas fomíais nãoessenciais•nª() irtif>lic!r' fic.tatastarnento do 
licitante, desde que seja. possível' a aferição da sua qualificação e a ê:Xatá tampreensão da sua 
proposta. 
21.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo 
de 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 
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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. 
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 quedisciplinarn este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa. 
21.13. Caberá aolicítante acompanhar as operações no sistema eletrônico, 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 habilltação, aos impedimentos de participação ou ao 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às 
sanções previstas nesteEdital, eart. 37daLeiComplementar.n.0 123/2006, independentemente 
da adoção de providências quaf"ltO àresponsabilizaçãopenal. 
21 .15. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste. edital 
será o da Comarca de Farias Brito, Estado do Ceará 

anexos 
ANEXO 1 - Termo de Referência (Orçamento ......... ,...,v 
ANEXO li - proposta de Preços 
ANEXO lll - Model.od~ Oeclaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menor 
ANEXO IV = Minuta do Contrato 

Farias Brito/CE, 03 de rnarço de 2023. 

~ 
Tiago de Araújo Leite 

Pregoeiro Oficial 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1 . Aquisição de materiais de copa-cozinha destinados ao atendimento das 
necessidades das Unidades Gestoras do município de Farias Brito/CE. 

2. JUSTIFICATIVAS 
2.1. CONTRATAÇÃO 
2.1.1. A aquisição de materiais de copa-cozinha tem o objetivo de atender às demandas 
administrativas das diversas secretarias e órgãos das Unidades Gestoras do Município, 
tendo em vista que os produtos a serem adquiridos são imprescindíveis para a regular 
execução das atividades diárias essenciais desempenhadas pelos diversos setores e 
órgãos e compõem a administração municipal. 

2.2. DIVISÃO POR LOTES 
2.2.1. Quanto à composição dos lotes, temos que os itens foram agrupados por "LOTES" 
em virtude dos mesmos guardarem compatibilidade entre si, ou seja, estão divididos pela 
semelhança, agrupando itens similares e específicos, guardando a devida 
especificidade de cada objeto, observando-se, inclusive as regras mercadológicas para 
a prestação dos serviços, de modo a não prejudicar a concorrência entre os 
participantes, mantendo a competitividade necessária à disputa. 
2.2.2. 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. Dessa forma, na divisão em lotes do objeto em tela, há um grande ganho 
para a Administração na economia de escala, tendo em vista que implicaria em 
aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redução de preços a serem 
pagos pela Administração. 
2.2.3. Isto posto, adotamos o julgamento do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", por 
entendermos que a contratação dessa forma será mais conveniente, aumentará a 
uniformidade dos valores e fornecimentos, e reduzirá os riscos de conflitos. Além disso, por 
se tratar de licitação do tipo menor preço por lote, os valores unitários de cada item 
ainda assim deverão ser levados em consideração, evitando-se distorções nos valores 
para cada item em vistas a realidade mercadológica. 

3. ESPECIFICACÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
3.1. Conforme exigência 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. 
3.2. Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço estimado para a futura 
contratação o menor dos valores obtidos nas pesquis preços; conforme Art. 6º ~ 

~\ 1/ 
····-""""'" ___ ,, __ ,,. ... --~~=::::..":."::'.--~":'.=-----~-Jl~::: """""'"""'' -...... _...., __ ~ 
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supracitada instruçõo. O valor máximo admitido para esta aquisiçõo é de R$ 373.644,94 
(trezentos e setenta e três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro 
centavos), conforme planilha abaixo: 

Item Especificação Unid. Qtde. 
Valor Valor Total 

Unitário 
LOTE 01 - MATERIAIS DE COPA-COZINHA 

Und 88 29,90 2.631,20 

2 Und 34 8,50 289,00 
3 Und 34 8,50 289,00 
4 Und 16 25,00 400,00 
5 oliéster Und 16 23,50 376,00 
6 Und 92 10.00 920,00 
7 Rolo 128 189,00 24.192,00 
8 Fósforo fardo e/ 20 ma os de 10 ex e/ 40 und Fardo 45 42,00 1.890,00 
9 Und 68 8,50 578,00 
10 Pct 57 33,00 1.881,00 
11 Und 688 4,50 3.096,00 
12 ia Und 37 38,50 1.424,50 
13 Und 49 34,00 1.666,00 
14 Und 8 39,00 312,00 
15 Und 18 12,00 216.00 
16 Und 65 31.90 2.073,50 
17 Und 5 26.00 130,00 
18 Und 9 20.00 180,00 
19 Und 13 18,00 234,00 

20 
com 

Und 16 85,00 1.360,00 

21 Env 21 10,90 228,90 

22 
Agulha para máquina de costura reto tamanhos variadas Pct 6 15,00 90,00 

acote com 10 und 
23 Carretel de linha de costura com 2000 metros cores variadas Und 6 7,00 42,00 
24 Filtro 9 litros 2 velas Und 7 260,00 1.820,00 
25 Und 30 60,00 1.800,00 
26 M 16 45,00 720,00 

27 
com esguicho 30 

Und 28 84,90 2.377,20 

28 Und 5 30,00 150,00 
29 Re istro com man ueira ara fo õo doméstico Und 76 69,00 5.244,00 

30 
Suporte para botijõo de gás em aço cromado, com rodinha, Und 8 29,90 239.20 
30x9x30cm 

56.849,50 
LOTE 02 • MATERIAIS DE COPA-COZINHA 

1 Und 3 91.50 274,50 
2 as Und 16 46,61 745.76 
3 Und 17 75.00 1.275,00 
4 Und 37 27,00 999,00 

5 
04 litros Und 8 23,00 184,00 

6 Bande·a decorada lástico retan ular sortida com b Und 3 26,00 78,00 

~ 
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vazada, tamanho a roximado: 48x32cm. 
Bandeja decorativa plóstico retangular com pés, tamanho: 
38x26x9 cm, cores variadas. 
Boieira com tampa 36 cm material atóxico com tampa 
trans arente 
Bomboniere de vidro 14x1 Bem com tom 
Bomboniere de vidro 20x20cm em formato de taça com 
tom a 
Bomboniere de vidro com tom a 17x21 cm 
Conjunto de 03 bandejas quadradas em mdf cru de 3mm 
recortado a laser, tamanhos: 20x20x5 cm, 25x25x5 cm, 30x30x5 
cm. 
Conjunto de assadeiras redondas de alumínio com 03 peças 
6,0x27,0x27 ,Ocm, 6,7x32,0x32,0cm e 7 AX37 ,OX37,0cm 

Conjunto de assadeiras retangulares de alumínio com 03 
peças (3,5 litro/33,5x24,0x5,2cm, 4,5 litro/37,0x26,0x5,5cm, 6, 1 
litro/4 l ,Ox29,5x5,7cm 
Conjunto de depósitos plósticos com tampa com 04 peças 
220ml, 450ml, 800ml e 1,4 litro 

Conjunto de potes multiuso de aço inox com tampa de 
plóstico branca com 03 peças (14,0cm/720ml, l 6,0cm/l 200ml, 
18.0cm/1700ml 

De 
De 
De 

Garrafa térmica 1,8 litros com ampola de vidro, alça para 
trans arte e sistema de servir com acionamento or essão 
Garrafa térmica inox 1,8 litros com ampola de vidro, alça para 
trans arte e sistema de servir com acionamento or ressão 
Garrafão térmico 5 litros com alça ergonômica, sistema de 
rolha com tom a 

Caixa organizadora em polipropileno e/ tampa transparente 
12L 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Cjt 

Cjt 

Cjt 

Cjt 

Cjt 

Cjt 

Cjt 

Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 
Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 
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5 26,00 130,00 

11 34,00 374,00 

5 39,00 195,00 

13 45,00 585,00 

7 41,00 287,00 

8 48,00 384,00 

205,90 205,90 

245,00 245,00 

32 23,00 736,00 

6 56,23 337,38 

5 67,79 338,95 

5 40,00 200,00 

19 18,90 359,10 
6 21,99 131,94 
4 17,00 68,00 
3 15,00 45,00 
37 9,14 338,18 
22 17,50 385,00 
38 22,00 836,00 
9 45,00 405,00 
5 42,90 214,50 
5 120.00 600,00 
7 238,00 1.666,00 
13 78,00 1.014,00 
20 189,00 3.780,00 
5 56,00 280,00 
5 56,00 280,00 

98 59,90 5.870,20 

46 56,00 2.576,00 

31 156,00 4.836,00 

52 60,00 3.120,00 

37 42,90 1.587,30 

53 42,90 2.273,70 

35 42,90 1.501,50 
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LOTE 06 • MATERIAIS DE COPA-COZINHA 
1 Caneca de louça 150ml Und 64 17,90 1.145,60 
2 Caneca de louca 200ml Und 64 20,90 1.337,60 
3 Copo de Plástico 200ml Und 240 6,00 1.440,00 
4 Copo de vidro 200ml Und 208 8,00 1.664,00 
5 Copo de vidro 300ml ex e/ 24 und ex 61 159,00 9.699,00 

6 Galheteiro em aço inox com porta-guardanapo, saleiro e Und 80 56,00 4.480,00 paliteiro 
7 Jarra de plástico 1,5 litros Und 21 20,00 420,00 
8 Jarra de plástico 2 litros Und 42 22,00 924,00 
9 Jarra de vidro 1,5 litros, altura 2l ,5cm, formato octoaonal Und 50 35,00 1.750,00 
10 Jarra de vidro 2 litros Und 46 40,00 l.840,00 
11 Leiteira de alumínio espesso 3 litros Und 10 39,90 399,00 
12 Paliteiro em vidro e tampa de aço inox 50ml Und 9 17,00 153,00 
13 Saleiro 1 kg Und 10 17,00 170,00 
14 Saleiro 50 mi de vidro e tampa inox Und 13 15,00 195,00 
15 Suaueira de vidro 2 litros Und 11 35,00 385,00 
16 Taca de sobremesa em aco inox l30ml (diâmetro 9,2cml Und 40 13,00 520,00 
17 Taca de vidro 250 mi Und 176 9,90 1.742,40 
18 Xícara para café e/pires Und 440 9,00 3.960,00 
19 Colher de madeira 24cm Und 15 19,00 285,00 
20 Colher de madeira 44cm Und 10 25,90 259,00 
21 Colher de madeira 60cm Und 10 36,00 360,00 
22 Colher de sobremesa inox Und 48 7,40 355,20 
23 Colher de mesa inox, 18,7cm Und 536 8,90 4.770,40 
24 Colher para arroz inox 30cm Und 37 15,90 588,30 
25 Colher Para servir inox 35,6cm Und 333 29,90 9.956,70 
26 Colher rasa de madeira 40cm Und 4 22,00 88,00 
27 Concha de Plástico 31 cm Und 12 8,90 106,80 
28 Concha inox 30cm Und 35 24,19 846,65 
29 Faca de mesa inox, 20,5cm Und 664 6,77 4.495,28 

30 
Faca p/ cozinha (cortar carne) em aço inoxidável 10 Und 46 45,00 2.070,00 poleçiadas 

31 
Faca p/ cozinha (cortar carne) em aço inoxidável 8 Und 29 38,00 1.102,00 polegadas 

32 Garfo de mesa inox, l8,7cm Und 736 9,90 7.286,40 
33 Peçiador de massa inox 21 cm Und 5 21,50 107,50 
34 Peaador de salada inox 20,5cm Und 13 21,50 279,50 
35 Prato fundo de vidro redondo, 22,5 cm Und 440 12,00 5.280,00 
36 Prato raso de porcelana branca, 27 cm Und 440 25,00 11.000,00 
37 Prato raso de vidro redondo, 22 cm Und 464 19,90 9.233,60 
38 Prato de melamina/plástico p/ sobremesa 20 cm Und 288 21,90 6.307,20 

97.002,13 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1. 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 solicitações requisitadas 
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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 05 Ccincol 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 corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo 
em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
7.2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

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

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

10. GESTÃO E FISCALIZACÃO DO CONTRATO 
10.1. A gestão do(s} contrato(s) será exercida 
formalmente designado pelo{a) ordenador(a} 
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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. 
11.2. Reproduza-se fielmente este Termo de Referência na minuta do edital e seus 
anexos. 

Farias Brito/CE, 01 de março 2023. 

Aliomar Liberali de Almeida Júnior 
Ordenador( de Despesas 

Secretaria Munic ai de Educação 

Maria Marcleide do ascimento 
Ordenador(a) de spesas 
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 n°, 10~04'.'Y?Q19~Q.(il!:i~if?.Jlº.JP.5?0/2002 e 8.666/1993, bem como 
às cláusulas e condiçõ~.damooalídadê Pregão Eletroriico nº2023~oa.oª.1. 

DeclararT)Õs ainda que, após a emissão dos documentos relªtivos à habilitação 
preliminar, não ocgrreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitá~o. 

Assµmimos o compromisso de bem e fielmente fornecer ~. produtos/bens 
especificados 9õ Anexo 1.,, çaso sejamos vencedor(es) da presentêt,icitação. \ 

Objeto: Aquisiçãq d,e, Jtl~l"it:tis de copa-cozinha destinados ao ate11dimento das 
necessidade$. das Unidades.;A~rlit$:iClO (r'lµnicípio de Farias Brito/CE, conforme ~specificações 
apresentél~as·él.baixo. .· ... :•·.·•·•···.·.·· ·:•···./.· ... • ;:.". ;· \ •·.···•·· , .... · 

40 
.. ·.:. 

·21 ••Env 

22 Pct 

23 Und 6 

24 Und 7 
25 Und 30 
26 M 16 

27 Und 28 

28 Und 5 

~ 



29 

30 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

21 
22 
23 

Suporte para botijão 
rodinha, 30x9x30 cm 
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Und 

Und 

76 

8 

LOTE 02 - MATERIAIS DE COPA-COZINHA 
Assadeira de vidro oval 3,2 litros Und 3 

Bandeja de plª'Stico retangular capacidade 04 litros Und 
340x230x7ornm 
Bandeja decifrada plástico retangular sortida com borda Und 
vazada, tamanho a roxi!Tlado: 48x32cm. 
Bandejajdecorativa plástico reta('.l t,,1Jar9Qm.pés, 
tamanho'. 38x26x9 cm, Und 

8 

3 

5 

Boieira i:lpm tampa 36 
trans .. arénte 

Und ;.•,;.11 

aombóniei'é.de vidro 1 Und'U \,})$· •. ····• ... 

Und 
Und 
Und 37 
Und 22 

25 Bacia Und 38 
26 Bacia Und 9 
27 Und 5 

28 Und 5 

29 Und 7 

60 

Total: 
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31 
32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

1 
2 
3 
4 
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Garrafa botijão ténnica em poliuretano com torneira 4 
litros 
Garrafa ténnica 1 litro para café 
Garrafa térmica 1,8 litros com ampola de vi~r9,, ~Iça 
para transporte e sist~111a <te servir dorri aciof'latlieritn 
por pressão ··· · .. · ·.· · ······ 

Garrafa térmicajnox 1,8 litros com ampola de vidro, alça 
para transporte e sistema de servir com acionamento 
or ressão· 

Garrafão. ~éimico 5 litros com alça ergonômica, sistema 
de rolha•com tam a · 

Und 
Und 
Und 

Und 

Und 

·.···und 

Und 

Und 

Und 

13 
20 
5 

5 

98 

.••·46·.': 

LOTE 05 - MATERIAIS DE COPA-COZINHA 

61 

Total: 
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1 Colher descartável para refeicão pct e/ 50 und Pct 1072 
2 Colher descartável para sobremesa pct com 50 und Und 144 
3 Copo descartável 1 OOml pct e/ 100 und Pct 296 
4 Copo descartável 150ml ex e/ 25x100 und Cx 369 
5 Copo descartável 50ml ex e/ 50x100 und Cx 82 
6 Guardanapo de papel 24x22cm oct e/ 50 und Pct 1640 
7 Luva descartável ex e/ 100 pares ex 4 
8 Marmitex de alumínio çxcJ,100:und""' ex··· .. >'f. .. :·· ... ·. '. 

9 Marmitex de isop9t75tJml ex e/ 100 und Cx 145 .. <> 
10 Prato descartávêffundo 15cm pacote com 1 O und Pct 1160 '·> 
11 Prato descartê:lVel raso 15cm pacote com 1 O und Pct 664 ·'.> 

Pct 86 .... ······•·.<< 
.. '. .. ,.:. 

12 
Touca desçártável higiênica para cozinheira, material 
tnt, pct e/ too und .. 

13 Garfo de$eartável para:refeicãc;> Dctç.t5()JJOd Pct 352 •:.·. 

T$1: 

1 Caneq;i deJc:>uca 150mF\' ·• ·· Und · ·.· 64> 
· .. · 

.· .. 

. 

·.. 6 Ga!h~teiro ew aço inox com porta-guaidanapo, "'""'""''°" <> <Uftd 80 
··• · · ·..• 1 oalitê1ro •.·· ·/·' J •. 

... 7 ,Jarra de P(.stico 1,5 litrôs ···•.·•. ·.·•. ,// Uric:I 21 . 

... ··· 8 . . Jami. de Plástico 2 litfos . ·•··.·.•. •· i. / Und ,42· ... 
g Jarra . cl.fl···· vidre{ 1,5 litros, altura 21,SCm, f9ijnato Ull(f. . .. ·. 50 

> " .·. octogon~I ... ··.. ••· > 

•· 14 Saleif'.9 50 mi de vidro e tampa inox · .·, .· ••·· ··:· Urid .... 13 > . ./ C .. • >>·. .• >· ' / < • > 
15 Süquêiradeviciro 2 litros .. /. ..e , . . ....•..• Und 11 > ·'./':, .. • +> • .> .. ·. > ·· .:····· < · 

·. •
1 

16 .~?cm>~ $(lt?r~m~~·~rn Jª.S:º inox 1~ajf(dia~etrõ Und 40 i<' .. f .... C.< ' > \. > 

< .. 11 Taçadevidrc:>250(l'lt/•Y;· ,:>. > .• ·. · ....• Und 176 i , .. ·. > ... ··. ·· 
.··.·18> Xícara para eaféc/pifê~\: . ( :)./· ·.•· .. · .. ·•••' ..... ···. ·unc:1 •.. ·.· ... 440 .... / .·•.·.·. •.· .. > •· .. \. 

19 . . Colher de madeira. 24Cirl ; i > '. · .. '. .. < . . Vric:I < '. >t:s .• / ·. ..·.· .'..• < > 

· ... · 20 Colher de madeira 44cm' < · · ··· ·· ·· tine:! ··• · :>:".fô·: . · . ,. > ··· • ·. ··· .. ·· ·• .· 
21· ·Colher de madeira soem' .. ; > .• .• . : • •··> Urid· ·· : .1cr · : · ·,. ' . · 

27 Concha de plástico 31crri Und 12 ·· ····· 
28 Concha inox 30cm Und 35 
29 Faca de mesa inox, 20,5cm Und 664 

30 Faca p/ cozinha (cortar carne) em aço inoxidável 10 Und 46 
polegadas 

31 Faca p/ cozinha (cortar carne) em aço inoxidável 8 Und 
polegadas 

32 Garfo de mesa inox, 18,7an Und 
33 Pegador de massa inox 21 an Und 

29 

736 
5 
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34 Pegador de salada inox 20,5cm Und 13 
35 Prato fundo de vidro redondo, 22,5 cm Und 440 
36 Prato raso de porcelana branca, 27 cm Und 440 
37 Prato raso de vidro redondo, 22 cm Und 464 
38 Prato de melamina/plástico p/ sobremesa 20 cm Und 288 

Total: 

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

Proponente: .................................................................................................... . 
Endereço: ....................................................................................................... . 
CNPJ: ...........•.................................. 
Data da Abertura: .......... ; .......................... , ..... . 

Horário de Abertura: .......... ····i·····•· ·'···· .... ·····••····•· 
Prazo de E.ntrega: Conforme Edital ~contrato. 
Validacte da Proposta: 60 (ses$enta) dias. 

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

• ... * ........ ,. .......... · ..................... ;. ;,._.-... -.. -,.· ...... --. "-~ ....... ~ ......................... ;. ~ .... .. 

Assinaturado .. Proponente 
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CNOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão Eletrônico n.0 

2023.03.03.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que não possui em seu quadro de pessoal, 
empregados menores de 18 (dezoit()) ~n()s em 1rª9ª1h() ~otu.rn.o, perigoso ou insalubre e menores 
de 16 (dezesseis) anp~ ~m • quatqUér trabalho, salvo ná Condição ·d~ ·ªprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, nos .. terrnos do inciso XXXlll, do Art. 7° da Constituição i=éd~ral. 

;.·:.·: .. '':· 

. ~~lo que, por ser a expressão da verdade, firma a present~,<·sob as penas da 
Lei. 
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Contrato que entre si celebram, de um lado o 
Município de Farias Brito/CE, através do(a) 

e do outro 

O Município de Fatias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n.º 07.595.572/0001-00, através do(a) .........................•.......... , neste ato 
representado pelo( a) ..................................................•... , o(a} Sr( a). 
·······················•·········· ....................... inscrito( a) no CPF n.0 •.•••.•• , .............................................. , 

apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . estabelecida na 
..................................... inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
. .. .. . .. .. . ato represen~ada por 
................................................... , ........................ , ínscrito(a) . no .. ·cPF .n.º .......•.............•............... , 
apenas denominada de CONT$ATADA, resolvem firmar o presente Contrato~. tendo e111vistao 
resultado da Licitação na modalidade Pregão El~trônicp n. 0 2023.03.03.1, tudo de acordo com as 
normas geraisda Lei n.0 8.666/93, e suas alterações posteriore$, bem como com a Lei n;º 
10.520/02 .-..; Leique Regulamenta o Pregão, naforma das cláusulas e condições seguintes. 

-Jfllll:~~ilL!tlflfl~~-
2.1 .. ·O presente ln~trumento tem como . objeto a. aquisição de materiais de •copa-cozinha 
destinados ao atendiJ1lento das necessidades das Unidades Gestoras do município de 
Farias Brito/CE, conform.e e$pecifi(;tlções constantes nq Anexo 1 do Edital Convocatório, nos 
quais a Contratada sagrou""sevencedora, conforme discriminado.no quadro abaixo: 

3.1. O Objeto ÇontratüálfetTlo va.lor total dê 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 extracontratual, nos 

ri 
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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 ã 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. entrea/çlatadaccmttãtáçãoedasolicitaçã91 q4e será formalizado através 
de Termo Aditivo, cllja'públiêação do mesmo, em forma resumida, devêrás.er providenciada pela 
Contratante, em ol:l~diência ao disposto no § único, do Art. 61, da Lei n.º 8.666/93. 

4.1. O prese~te Contrat9 terá 'fi~nc:· 31 de dezembro de 023 a contar da data de sua 
assinatura, ºli enquanto decq~f-·P~§( ....... ·.· f:mto dos produtosdentroda vigência dc(mesmo. 

5.1 .• Os. prodl.it9s ser~(;> •. y'>tfi~t'.f,(;>~.·.9•·•~corcJp. co(rt .~.·~plicitações ,Squi .•.•. das pela 
Secretafia/Fundo Çompet~ri~; ~~~J'1®()$·fYl~*Q1º~serenti~1Jê$Junt<? .• ª·~~e;desta, ·Ôll Qnd~. for 
merici.onaçlo nas. respectivas ('.)fºens de ~orpprã •. ficando a· AdminisfraÇão no direito Pf:t ~oliç~~r 
a~enas aquela qyantidade que lhe.for estritarl1eritene~s~.ária, sendo as •. despeSas comâeritregél 

66 

.. çlerespon~bilidade da empresa Contratada. .. ·:e: .. \.·.;..> · .... ······•· ··. ···· .> · ;,<·),· j 
5.2~Ç>spr()('jutqs dever~oser.~ntregl.ies no pr~c?·.~~;lté·05 (cincC))dias, a contar.do rece~itl')~tcf 
•daresp~ctiva(.)r~~IJ'lde Compra,. . • .. ··> < . · \ ' < • •· 
5.~~ ~ Contratadã ficará obrigada a troca'r; as suas expensas, os produtos que Vierem ~ s~r. 
r~cusad9s pÕr ju!;t9.m9~Y<?r~e1J~º que o ato dor(t~bimento não importará a ~l.léil~~ação> < .. ······•· ........ ·. ·. 

· ~_u;º~~~•iTS~•liE~~dod~;. 
5.$. Cãso \a \refeitura venha optar por'~ntr~~l Pr09ramãdà à ~nttãt•~··,~yerã disppri d~\ > 

· instalações;çon.~~~Qt~.s\E!. co111patíveis ~r~ a 9.u~rda e.armazenamentcfdo~ Pf.pcl~tb~~- · · <\ \<> > ... 

..•. ·~:::~·~t::~r:i~~~(=~~t~~.;~;;f~t=~~~~:e;=~s ~=r:'~~ormidad~··•··&~. 'prodvto•·.·êbffi··~···. 

~~;~~~~~~=~~de ~o·Produt<tFf>Q!Q;~or 

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-s7 PEl!lª' perfeição 'dô(~) prõdutó(s)/bem(ns) ppj7to deste Contrato, sendo 
ainda responsável pqrqüaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive côn~ra terceiros, ocorridos 
durante seu forneqr,rlento. · ... > 

8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na .execução do objeto contratual, em particular no q~~ se refere'~s contribuições 
devidas à Previdência Soelal, ObrigaÇ«les Trabalhistas, Seguros e à$ Tributos à Fazenda Pública 
em geral. . '. .•·.· . ;<; ·,)·:'<·/'+/ ...... ' 
8.1.4. Manter •• durante tod~·~·~?<,~149'9 · · Contrato, em ,çompatibilidade comi.as obrigações 
por ele a.ssµmi~s. todas 's·~rt~i~*X~e.> .. ~ação e qu~ljfj~~ exigidas na liqtâção. 

::r.;Qs~:~t~:S1~~:ã~~e0~ 
8~1.7~ ·Entregar no prazo máximo de até 05 (ci'1B~l~i,~.~ •. a contar do receJ?.imento da resl;lectiya .... 

.... Qrdef11 ·de•Com,pra, os procjutos requisitad~; P,~l~ ~tqf eompetente; devertdctos mesrnP~c~.~r ,·· 
entregues na séde da $ecretaria/Funde> com~nle1ou·no lo~Jindicado na antedita ()r,d7f11de . 
Compra, sendo asq.espesas cóm,a entregada suâtesponsabiJidade. • • < > • 

8.1;~.Trocar,assuas expensas, o(s) prodúto(s)/bem(ns) que vier(em) a ser recusado(s) p()fjU$fP.2. 
motivo; 5endo q1Je.p.m9·~~.recebimento nãoimppJ'tará em sua aceitação. < • / < . )> ••· < ;< • 

· .. ·8:1.9; E;fetulifr aerttre~ .. tf~(~)'J?r~~l;'t()~s)lbem(ns)•em transp~rteacfeq~~cfo>~rª·t~l')tq, sendo que .. 

•· .~~:M~~;:~v:r!~r:~:~!~!i?ci:~:t:lJ!~~~ói4•fi.0t)I~sr~:~189Ár~~()da dat~. ·de ·. 
8.1.~10. Caso ·•ª •. · ..• Çontratante venha optar.p()r E!ritl"E!gª'programadâà\C,ijttt~'~~~everá dispor·de . <······ 

.. ···:~i'~f!e:~~~id;~~~l~~:~~;~~cfªra·· .... a •... gµatdà e armazenáritênt9~·•.#~~···.· produt()s/,be~~···•·•·•······.···· •· 

....... 9.1.A C>fltr~tante ôbri9:~r.;.~•·ca·:: •. ;.·./ ..... ·········•.·· .. < •\ _ ?<. .··•·· .··.·.•· :.··· ..•.... · ......... ·/·····•················· ... ·. 
·.· ·9.1 ~1 .Exigir o fiel cumptimentó do Edital ·e çtes\eiCQntratc>·; bem cõri,lc.l zelo no forn~imE!nto· e•· o . .. . t d . .··~ ·.'.: ,, ·;::.·.~·::·:: ... 

CUf'l'lP!ll'l'len o os prazos. . . <·· · .•.. · .... , ••. , : • .... ·• . •• • • .··.·• .. •... . . > • . . . .· ... ·.····· <<:···· 
9.1·~~;Not!ficar a.· CONTRA 'j~pA .sóbre .qµaíquefl~gularidâctê no fqrnecimento .. clq($) proclutô( s) 

~=•att~~a1~·''~.~1~~~~'JJlrt1pal 
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.0 8.666193, e suas demais allerações. 1 
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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.º 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 .. n~q~iba·aaplicaçãodesanÇãomaisgrav~ .•..... • ... ··•··· 
11- multas (que poderão 5er recolhidas em qualquer agência integrante dâ~ede Arrecadadora de 
Receitas Federais, pôr meio de Documento de Arrecadação Municipal - DÀNI, a ser preenchido 
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante); · · .... · 
a) de 1 % (um pôr cento) sobre o valor contratual total do exercício; ·P:qr dia de atràso na prestação 
dos serviços ()ü indisponipilidad~.$1Q(Jlf:!Smo, limitada a 10% do mest1'1o valor; · •<. 
b) de 2% (dpis por cento) t;.~b,r~ ei~iiJ~~._çontratual total do exercício, por infraç~o a qualquer 
cláusula ou· condição do co[l\~o;··n~9:~~98da nas dem;ai.s ;alíneas deste incit;o. aplicada em 
dobro na··rei~.dd~ncia; .... Di/t\ .. iD\••····••5;yx~<?'iJ'?>.. .·· .. ·:···········\'iF<!·•·; ....•........ •··· .. ··•··· 
c}de 5%. ( cinço J>:<>r cent<)).•~ov~lpt;·çqnt~t;µâl'.fQtal 99 e~rçíajo; ·pbla recusa er}l corrigir .. qualquer ... :~~~i=~~~~:~· fi~:~:;:~~~~~~~fd:}~~~~·.·~~·····~.e! .. ~~~tivar;nos 5.~~pço> .•. :?ias 
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111 -susP:ensão. ·temporária· depârticipaÇão f:l(Jl.Jt · .~() e impedim~nto.decontràtar>çom o 
Monic,ípio d~ Fal'.ias Brito, por prazo Qão supefl9rã,2 · .. ·. • )anos; ... •· .·.··· · · ·· < ·.···•··.. · · < ( • < .• ·•• 

IV 7 âectaraçãp de ini~qneidade para J~citar ?4•sqnt~ãr com a~dministração P~blica, enqüª~tq < 
pert:fllrarern çs mqtivos determif1;antes ·d~ .pµnição ou até que seja promovida.a reabinta~o ( 
p~rante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administra~ pelo~ { 

\ prejuízos re$ultante$ e depoi$ de decorridQ o pr~o da sanção aplicada. Ç(.)OJ b~e nQ inciso > 

·~~t:::~~~!!i~~~f\.~~~~~-j~~~~' j 
<do~ danos·.~ ~rdas que tiver sofrido por culpââaempresa CohtratâdE,JA.· :· ,; .. :. · ··· · ·. · ··. · · 

.11.1/Este coritfâtQ\P(><:f .... ········ ,,~~ndido unilátefalmente pela Contratante, 

.•• j.~i~~it;~1~~~u'~Jt!~~~l$~:g~q~~~~iJs:~~=::r~;~a~~ste···•.·····f~ntrat?·•.•• ••...••.•. i~pii~rá 
.·. autQmaticamente em quebr~ de·cptitr~o, ensejat'l~Q .rasei$~~ àdri'tihistrativa prevista l"J() art .. 77 da 
L~~eci7ral 8.666/93, reconh~dqs:(jest:l~jáos;.ijif:(a~bs t:fa1drnini$1râÇão, com relaÇão~snqrwas 

il2ii~·~~t~"~t,;;~1~z~;~;ção 
11.3.1. Omissão dê pagarriênto.pelã CONTRATANTE; 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas dáusulas 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 dáusulas 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 subilem anterior. ri 



GOVERNO MUN lCIPAL 

FARIAS BRITO 
lima Farias lfrtto para ta4o$ 

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

13.1. Este contrato deverá ser publicado por afücação em local de costume, até o 5° (quinto) dia 
útil do mês subsequente ~9 c;le sua•assinatura. ·.·· · 

14.1. Integram ()e.Presente contrato todas as peças que formaram o procedtí'J')ento licitatório, a 
proposta apre~~htada pela Contratada, bem como eventuais correspondências tr()Cadas entre as 
partes, indep~ndentemeqte de tr~ll~~o. ·· · · · 

15.1. O Foro bpmpetent~;l\:liJt~;. 
Comarea de Farias Brito ~ce> ·i •· 

. er dúvidas:·~~µ~c;t~s do presente eontrato é o da 

····oetj1~rém. as.part~s .qµe .• ~~i~;cl&~i~~/~~~~~dJ;(~/~an~l~i~~~·final,· ~m~eta e ·exQ1tistv~••de 
acorde:> eqtre ela$ celebrado e, ·por a$sim · est~rem d~. açordo, assinam .o presente Cônt~to. a~ 
partes e as testemunhas apaixo firmadas. ·· · · ·· ·. · ·.. .· · · · · ·. · · .· · · · 

. . . ..•• ffe~n~.s·· Brii~1c~ .···:., .. f.· •••••••••• : ••• ~··. ; •• :!2..:./. .. ; .... · .. · ....... . 
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