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FARIAS BR..ITO 
Umi;i Farias Brito f)«rP todos 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, sito à Rua José Alves Pimentel, n.º 87, Centro, 
Farias Brito - Ceará, porj(lt~fll'lédiodo(a)Pregoéiro(á)êMembros.d<l ~qµipe de apoio designados 
pela Portaria n.0 022p0123Í2023, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia e 
hora abaixo indi~qós será realizada licitação na modalidade PREGÃO na fo~ma ELETRÔNICA, 
do tipo MENOR PRECO que será regido pelo Decreto 10.024 de 20 de setemf?ro de 2019, a Lei 
Federal n.0 10:~20, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente p~la, Lei Federáf..8'.666 de 21 de 
junho de 199ª, o que determin.é;llJl. ..h'3i~ complementares n.0 123/2006 e n.0 14f:/2014 e suas 
alterações .·~ demais ec t'ltt$Je Edital. A presente licitação s~rá no site 
www.licitafariasbrito.con, •. brr.. · · ·.· ·· ··. ·. ··· · ·. ·· · · · · · 
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1. t A presente•/ 1citação tem por objeto a pc( ..... wç~o •de se.,,içós a serem prestâc:l9' f;'l.ó 
forne~im~nto.de salgados, doces e.~l~;:cl•Uhadós aoiltêndimento da$·.necef?.s;~11~•s<> 

· .. ·· das Unidade$ q,storas do Município de Fari•s Brito/CE, conforme anexos, part~s intêgtá~e~ >• 
deste edital. ' .·.· ·· · · · ·· · · ·· · · · 

3.1:1NlCfôDE ACOLHlfV(EN> '.f;>R~POSTAS:i13de; •. ···•·•··•· .•..• c:le2°'~3{a partir ~~$J1h:> / . 
3.2.Fl.IVFDóACOLHIMENTO• A$.PROeO$T~E.1NfCJOJ)ASE$$ÃO: 23 de marÇód~2023, 

•l•fêiHtttfg•~:~t:~: 
realização do certâl'Tte hádata prevista, a sessão será remarcada; parànominimo 48h a contar 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. 
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5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constantes 
no quadro abaixo: 

1 Orgão 1 Unid. Orç. Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recuso i 
ro2 

1 
01 04.122.0002.2.002.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 1500000000 

~ 02 1 02 1 04.122.0002.2.006.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 1500000000 1 

02 1 03 20.122.0002.2.011.0000 ------ 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 1 1500000000 
02 1 04 _-- 04.122.0002.2.012.0000 3.3.90.30.00/3.3.90:39.00 l 1500000000 1 

1 
! 04.062.0002.2.015.0000 1 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 1 

--
02 05 1500000000 
02 1 06 26.122.0002.2.016.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 1500000000 
02 1 06 < 26.122.0022.2.017.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 ! 1500000000 
02 1 07 13.122.0002.2.018.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 ···- 1500000000 1 

1 03 1 1 1 .12 .0002.2.0 0.0000 1 3.3.90.30.00/ :3:90:39.00 1500 0100 

1 03 01 12:361.0039.2.023.0000 3.3.90.39.00 1500100100 1 

1 03 -- 01 11.361.00402,027.0000 3.3.90.30.00 1500100100 1 

05 08.244:0032.2.061.0000 + 3.3.90.30.00 1500000000 
05 08.244.0032.2.061.0000 --- -- - .l 3.3.90,39.00 1660000000 
o5 o8.243.oo38.2.064.oooQ __ ~--~-L 3.3.90.30.0013.3.90.39.oo L 1500000000 

6.0 DAPARTICIPAÇÃ()• DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃÕ 
6.1: Os interessacips t}m partícip~r deste certame deverão estar credenciados junto ao Portal de 
Compras do Municípí9 de Farias ~rito/CE, . com suporte técnico do sistema GM TECNOLOGIA 
(GM TECNOLOGIA& INFO~MAÇ,Ã.QLTDA.- Avenida República.do Líbano, n.º 251,SalaJ408 -
Recife/PE,inscrita no CNPJ/f\llFsobon.0 15.464.263/0001-29) .• 
6.1.1. O Credenciamento é o n lvel pásicodo registro cadastral no Portal de Compras do ~1unicí pio 
de Fa~as Brito, que permite a· participação dos interessados na modalidade licitatória Preg.ão, em 
suaJormaeletrônica. 
6.1 ;2. Para flf~tuar o cadastro no Portal de _Compra~ do Municf piq de saria!S Brito, ó. fornecedor 
deverá acessara· página WV'ffl.licitafariasbrit9.com.br, no link ''Seja.<UR\ fornec:edor", 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''. 
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 desat.ualizados.~ 
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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-sênha'J ___ ain-da ·que·'-pOr terceiro_s. 
6.1.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediêtamente 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<aoacesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 
através da empresa associacl:a (rneocionada no item acima) pelo telefone (81) 3877-1397, ou 
através do e""mail: comerciaJ@gmcoJ)tato.ç()m.br. 
6.2. Poderã9 participar de~ta (icit~çã() emwe~as sob a denóminação de sociedades empresárias 
(sociedades em nome coletivo, t!m comaodita simples, em C()mandita por ações, anônima e 
limitada) . e de sociedades simple~, as~iaç()es, . fundações . e ~ciedades cooperativas 
reaularmente estabelecidas neste País.cadastrados ou··não no Cadastro de .. Forne~.dores da 
Prefeitura Municipal de Farias Brito, e qÚe satisfaçamatodas as condiçõesda legislaçãoemvigor 
e deste edital. 
6.3. A licitante que partic:ipar desta licitação\ com suas condições de habilitação vinculadas ao 
documento Certificado de Registro Cadastral, obriga-se, após a emissão do CRC,. a declarar sob 
as penalidades da lei, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação. 
~-:.4-. P-od~rá- __ -_part_i_t_i_P.ªf.:.~-~-s~~,}_i~i~_él~º toda e qualquer pessoa fisica e jurídica i_qêJn.ea cuja natureza 
seja compatível comopbJetoJi9itado. 
6. 5. ·Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas cJe pequeno porte 
e as cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34 .. çta L~i Fedt!ral n.º 11'488/2007, como 
critério de des~mpate, preferência de contratação, o previsto na LeiQorn.plern.el'ltar n.0 123/~006, 
em seu Gapítulô/Yo- DQ }\CESSO AOSMERCADOSIDAS AQUISIÇÕESPÚBLICAS. 
6.6. Tratando-sedemiczro~rnpres~~eempresasde pequeno porte deverão declarar no Portalde 
Çompras do Município .(Sist~fl'lª GIVI . Tecnologia). no. site www.licitafaria!;brito .. com.br ... o 
exercície>.da preferência previ~tana !-ei Complementar n.0 12~/2006. 
6.7.Apartiçipação implicaaaceitaçãointegral.do!;.tennosdesteedi.ial· 
6.8. É vedada a participação de pessoafísica ejurídica nos seguintes casos: 
6.8.1; ê()b a forma de consórcio, qualquer que sejasuaconstituição; 
6.82. Quetephc;imem comumum ou mais sócios CÇ>tistas e/ou prep~o~ C()m pr()cl.lração; 
6,ª·ª· Que estejam em<estado·.de · insolvêncía. civil, . ·sob processo ge falência, concordata, 
recuperaçãojuçtic;ial0 u extrajudicial •• dissolução, fus~o. cisão, incorporação .eJiquidação; 
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 
Administíação; 
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 
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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 APRESENTACÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITACÂO 
7 .1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Sistema da GM 
Tecnologia, no .· pqlj~!.. de<·· ·Cómpras ,. ·'tk:r >; Mul')i(.:ípio através sítio 
eletrônico www.licita,fatlásbrito.com.br, os documentos de habilitaçãcf ~>cigidos neste Edital. 
Com relação à pf'.Oposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada (Preenchida), com a 
descrição do obj~() ofertado e seus respectivos preços, até a data e o horário.estabelecidos no 
item 3.2 deste,< Edital, não sendo necessário o envio da prgposta inicial como arquivo 
digitalizado em anexo. /i> . ... : > : / .· i J ) • 

7 .1.1. Ao cagastrar a propo~ta.l"l§~i~~~try~k9 licitante deverá preenéher a "Descric;•o Detalhada 
do Objeto Ofertado", dey~riclº:çi;Jn~al9$,i'(tados necessárip~ ao exame de ade,quabilidade da 

ii!!ii11S•i'~1E~o!~"Ji;: 
7:3. Os )Icitante~: enquadrados 6omô ME · O(J .§~~. (je,y~r~o encaminhar.,ª docum$,n~~P. (je 
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habilitaçãó; ainqa que haja alguma .restrição .:t~r~ul~r;idª-de fiscal pu trabalhistª, nos termê>$ do 

.~L~·.if J.:S1:;P~~~~~~C1$::':~=~~~~~!~~~~'!:t~~~~~~eef!$5aÍia~ente o segui~te,: ••.• .• •;;•/>;j: .. : •.. /e•••·····.· 
a) lnc;licaçãojfo lote e especificação do obi(!to li9if,ado epni todos seus itens, de ~cordo f?911l .. () > 
·disposto.noANEXQ.J'."'.'.JEBMQ. DE REFERENC1Adeste Edital; .· .. ··.··· ;/ .<. '> < : •. )• ··•··.· 

t~~~~~~'§:~--i·~~,~lfí"~~~~{y, 
cooperat!vaQeq~tnat~.o~rti~o 34 daLejn},,•.1J~~~ª.de 2007, no ató~·:~p?minha~ntd·d~· ;.····.> 

. .··-~ 

[l§ilfifi:!W~i~;;;itt~~ 
julgamento das propostas. 
7.9. Será vedada a identificação do licitante. 
7.10. 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 seiviços. 
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, acarretar$ 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) pr~~oeir9(a) fará as .devidas verificaçõe~< avaliando a 
aceitabilidad.e das mesmaS.iCaso ocorra alguma descla~SífiCéJÇão, deverá serJundamentada e 
registrada nosistema, com acompanhamento em tempo realportodos os participantes. 
8.2. Os preços deverão ser expressos emreais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores 
globais e unitários, inclusive em propostas de 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 elabonição da proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo discri01imado 
Anexo 1 -TERMO DE REFERÊNCIA 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 
Te.rmo d_e ~~ferênc_ia-_,,--C!_so-,,,o<l_o_~e __ cotado sej_a:>_'.cOmJ?_osto de itens, o. preç~---::_~n_it~Pc.> .. :=·::do. item _:d_everá 
ser.igual ou.inferioràquelelirnite .. Cfsonão seja realizfda a fasedel~nç~s.p.Ucitante que cotou 
na proposta escrita o menor preço deverá reduzi-lo a µmvalor igual ou inferior ao limite máximo 
do referido no Termo de Referência. 
8$. Serão desclassificadas as propostas que: 
8.5.1, Forem. eta~otadas ~m desacordo com os termos deste Edital e déseú~ anexos; que forem 
omissas, vagas ou que apresE!ptarE!ll'l irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar 
ojulgamento; que se .?PºPtlfrn a q4alquer dispositivoJegal vigente, mormenteno que)ange. aos 
aspectos tributários; ou qµe contenhê_i preços excessivos ou manifestamente. inexequíveis, pr~ços 
unitários simbólicos, pr~ços irrisé)rios ou com valor zero e ainda, preços. ou· vantagens baseadas 
nas ofertas das demais iicitantes; ou que contenpaidentificação do Hçitante. 
8.5.2. Clue após a fase d~. lances ou negociaçãc>. quando hou\fer, permanecer~m cbm seus 
preçoetunitários; .~total dos itens superiores aos preços no Anexo 1. (TERMO DEREFERÊNCtA). 
8.6. p.··sistemadisponibilizar$<campo próprio para •.. trocade ... mensagens enfre o···Pregoeiro e os 
licitantes. 

9.0 DA ETAPA DE LANCES 
9 -t O'A\ . ( \ d , . ' . ' * 4 •4 • "" , • • t "' .... _ 3 ., d . • . \ 1 pregoeiro a, ara 1n1c10 a e .. apa compe .. 1L1va no •• orano previs o no suu1..em ·"'' quan o, 
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. 
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 untt~ 
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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 pú_bli_ça _de·--.d-isplJta·,···oZflicitantes---sêrão--infonn.Çld-p_q, __ 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~tapa competitiva, 
o sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), 
quando possível, sem prejuízos c::tos. atos realizados. 
9.4.1. Quando a desconexão do sisterna. eletrônico para o Pregoeiro persistir por um tempo 
superior a 1 O {dez) minutos, a sess~opública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 
(vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio el.etrônico utilizado 
para a divulgação. 
9.4.2. Caberá ao licitante.àresponsabHi.dade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou cta desconexão da 
parte do próprio licitante. < >> .•.. ·.·····• ·.. . 
9.5, O modo de disputa adotado para este certame serão "Aberto e Fechado~'. nos termos cio 
Art. 31, inciso 1.tc/c Art. 33, do Decreto Federatn.º t0.024/2019, observado os segL.Jintes termos: 
9;5<1, A etapa inicial de envio de lances desta ·sessão pública terá duração de 15 (quinzel 
minutos. 
9 .. 5 .. 2. -Ence~.taçi_C>:·_:_-g_._-_.pr~~():::::p:r~y __ i~~o no item acima, _ .. o.-_sistema ancami_n_~ar~_-9':-:~'y'-i:§_P-' ·-d~ __ : feth.amento 
iminente dos lances·. e, tranSC()rrfdO •º período .·•••de ... até.· 1.0 (dez) ·.minutos,·.· aleatoriamente 
determinado, a recepção de lances será automatícarnente encerrada. 
9. 5 .3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado,·. conforme. item acimçr(até 10 minutos), o 
sistema abrirá.c:t. oportunidade para que. o autor da oferta de valor mais. baixo .~ Qs autores das 
ofertas comvaioresatét 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar. umilance final e 
fechado em até 5lcincolminutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
9:5.4. Na ausência (je, no mínimo, 3 (três) .ofertas nas condições de que trata. o item 9.5,3,. os 
autores dos melhores lan~s !;Ubsequentes, na ordem de cl~ssificação, até o máximo de 3 (três), 
poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso. até o 
encerramento deste prazo. 
9.5.5. i;ncerrados os prazos estabelecidos rios itens anteriores, o sistema ordenará os. lances em 
ordem crescent~. de yantaJosidade. 
9:5.6.Na ausência de f~nce fim:il e Jechadóclasslficãdonos termos dos ~ens~.5.3 e 9:.5.4, h$verá 
o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximc> cle/3i.(três), ina ordem de 
classificação, possam ofertar um lances final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será 
sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item editalício 
9.5.5. 
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~ 
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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.0 123/2006, 
regulamentada pelo Decreto n.0 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 ~v1E 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 empresade pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabel7cido, serão convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se 
encontrem naquele intervalo de 5%(cincoporcento), na ordemde classificação, para o exercício 
do mesmo direito, no prazo estabeleci(io<no item anterior. 
9.10. No caso de.equivatêrycia dosvaloresaprese11tados pelasmicroempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontremnos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que seidt;ntifique aquela que primeiro poderá apresentar melhoróferta. 
9.11. A ordem de apresentação das propostaspelosHcitant.es é utilizad.acomo um dos critérios de 
classificação, d.e maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lance.s), ou entre lances finaisda fasefechadadofl'lodode disputa aberto e fechado. 
9.12. O sistema informará a proposta de menorpreço ao encerrar a fase de disputa: 

10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE E DANEGOCIACÃO DA PROPOSTA 
10.1. ··Encerrada a etapa dé envio. de lances verbais •da.sessã? pública, p(~}Pr7g()eiro(a) deverá 
encaminhar, pelo sistema· eletrônico, comraproposta ao licitante q4e. teppa 41Presentado o melho.r 
preço, paraque seja obtida melhor proposta,vedada·anegociação emcondiçõesdiferentes das 
previstas no Edi~al. 
10.2 .. Anegociaçãoserá .. realizada por meio do·.sistema •e poderá ser acómpanhada pelos demais 
licitantes. 
10.3 •. Encerrada .a etapa de neg9ciaç~o. o(a) Pregoeiro{ a) examinará a proposta classificada .em 
primeiroJugar quantoàadeq~açãoaoobjeto e à compatibilidadedo preço erprelação ao máxím.o 
estipulado para contratªção no e<;f ital e seus anexos, observado C> .disposto no parágrafo único do 
art. · 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n,º 1Q.024/2019 e verificará a habilitação do licitante, 
conforme disposições do edital. 
10.4. Apartir9c:tsuaconyocação, o arrematªnte deverá encaminharno .prazo de 2 (duaslhoras, 
c:ttrav~s de ·e.,niail (licit41cao@fariasbrito.ce.gov.br) .a .proposta .de •preços final· e, se· necessário, 
documentaçã() comptenie.ntar, 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 ses4< 
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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 PRECOS 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 edita!, com todas as folhas 
rubricadas, devendo ª· última.folhavir assinada· pelo representante ilegal do licitante citado na 
documentação de habilitação, em linguagem ciara e concisa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, com a~ especificações técnicas, quantitativos e demais informações relativas ao bem 
ofertado. 
11.1.1. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto no item acima, acarretará na 
desclassificação da mesma. 
11.2. Prazo de validade não inferi.or a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua 
emissão. 
~~·!di~l'.icitante .... não poderá cot.ar···própostâ(com quantitativo·····de .• Uem/lote inferior· ao ···determinado 

11.4 .. Na cotação do preço unitário, não s~ráadmitid() o fracíonamento do .centavo. 
11.5. Nos preçospropostosjá.estarãoinctuídas as despesas referentes a frete, tributos adem.ais 
ôn.us- .. ·atiri_entes à_:sntraga do objeto. 
11.6. No caso ela licitante ser cooperativa que exectitará(entregará} .o objeto daUcitação attavés 
de empregados, a me~ma gozará dos privilégíps fiscais e previçfenciários pertinentes ª? reQime 
das cooperativas, devendo a prop()sta apresentar exequibilidade no aspecto tributário e sujeitar,.,~e 
ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico. 
11.7: Após a apresentélção da proposta não caberá desistência. 
11.7.1 .. No pregão eletrôni.co, ~desistência de proposta somente pode ()(X)rrefélté.a>abertura da 
sessão. pública (Art. 26, § 6°, do Dec.-eto> Federal n. º 10.0~4/2019} ele entendime.nto recente do 
Tribunal de Contas da União - TCU, Acórdão n.º 2132/2021 .. 

12.0 DA HABIUTACÃO 
12.1. OS DOCUMENTOS OE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE 
FORMA: 
a) Registrocomercial, noçasodeempresa·individual,devidc;tmente registrado na Junta Comercial 
da sede do Licitante; 
b) Ato. constitutivo, estatµt()·. ou cqntrato.· •. soci.al .. ~m··vigór, devidamente registrado<na···· Junta 
Comercial da sede do Licitante, em se tratandp de >sociedades . comerciais, e, no caso de 
sosi~:d_-~des:--p_or:·--ª~~:~':.-_-~cpnJp:anh.ada de: __ docu_ni_ent~S: ~e:::-elei~o- ___ ;d_e_.:- s~-º~- _adrrl_in_~s~_fa~qres·;_ 
ç} Inscrição do ato constitutivo;< no caso d~ soçiedades civis, acompanhadas ele prova de diretoria 
em· exercício; 
d) Decreto de autorização; em se tratando de empresa ou sóêiédade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
e) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
f} Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
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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); 
1) Prova de regularida_~e_.Junto à- Justiça.:._·,·-do Tra-ba·lho,,·-'._rt1ediante.-,_a-._,ap_resentação da Certidão 
Negativa de Débitos Jrabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
m) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidorda sede da pessoa 
jurídica; 
n) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e praZ()S com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a 
apresentação de atestado(s)f()rn~5í~o(s)1:>or pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. 
Nos casos de.atestado e01itidopprpessoaJUridica de direitoprivado, este deverá ser apresentado 
com firma devidamente r~S()nhecida ~m çartóri? competente ou acompanhado. de documento de 
identidade do .• signatário Pt:irt:i S()"fí()ntação da t:issint:ityra; 
n.1) Referente àsyquantidades ~· prazos exigid?s no item ''n'',· serão estes considerados apenas 
para fins de parâmetro habilitatório,nãodevendo ser exigível que seja exatamente igual ao objeto 
licitado mas sim compatíveis, conforme disposto np Acórdão 1.942/2009, Plenário - TCU. 
o) Declaração emitida pela licitante de que não pos~1.1Lem seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 1~ (dezoito} anos em trabalho>noturnõ, perigoso oú insalubre e menores de<16 
(dezesseis) anos .em qualquer trabalho, salvona condição de aprendiz a partir de 14 (quatoge) 
anos, nos termos do inciso XXXlll, do Art. 7°da Constituição Federal; 

·.·12.2, Os Documenfos que.nãptiveremprazo·.deval.idei?e decl?~ade>n9 próprio·do~umento, da 
mesma forma que não conste previs~o em legislaçãÇ> e~pecífica, os. refe.tjcJ()S .dE.werão ter sido 
emitidos há, no máximo, 90 {noventa) dias ... contadosatéa dat<:idare?lizaçãoda licitação ou, se 
emitidos por prazo indeterminado, conformelegislação do órgão expedi~or, 
12.2.1. Ficam excluídqs da validade de 90 {novent<:i} dias os atestados técnicos .e comprovações 
de inscrições, 

13.0 OUTRAS DISPOStCões 
13.1 .. Havendo restriçãqquanto àtegul?ridade fiscal e trabalhi~tadamicroempresa, da empre$a 
de pequeno porte ou da cooperatiya que se enquagre nos termos do art. 34, da Lei Federal n.º 
11.48~.12007, será assegurado () prazo de S (cinco) dias úteis, contados da convocaçã()do(a) 
preg()eiro(a}, p9ré;I a regularizt:ição do(s)doçulllento(s},· podengo. tal.prazo serpr()rrogado P()figual 
período,• conforme dispõe a Lei .Complementar.n.º 123/2006,·.devendo ser enviada ·a .. referida 
documentaçãoyia ~-mé;lilou. pefa·plataforma do. bHcompras.com. 
13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o fiôal<dó prazo estabelecido, 
implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) 
píegoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação. 

14.0 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
14.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, observado o 
estabelecido nas condições definidas neste edital e o disposto no Termo de Referência ~ 
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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 v~lore~ constantes no mapa de preços. 
14.1.3. Na fase de lan~s. 9Jance final devera âtit1'1ifpreço igual .qt,1.Jnferior ao limite máximo 
constante daquele Tªrriíô de Referência; Caso não seja realizada a fa$e dela:nces, o licitante que 
cotou na proposta ê5crita o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igualpu inferior ao limite 
máximo do referido Termo de Referência. 
14.1.4. Se a prôP<>sta de menor preço não for aceitável, ou, ainda,, se o licitartt~ .. desatender às 
exigências hª'bilitatóriaS;yo(a) . preq9eit0,(a) examinará a proposta •$obsequente, vªrificando sua 
compatibilida~e e a habUit-~p(<Çi(> •· ~r:ticipante, na ordem de classifica~o. e assim 
sucessivamente, até a ªPllf~~~:t ·· · · · . · !Sta que atenda,~ este edital. . • 
14.1.5. O ticital'lte reman~.ent~· . ··.· >e~quadrado l"l<i~rce.ntual estabeleqido>nO, art. 44, § 

~1i;~~~~ii~~,4~~=~~~:=St~~ 
.·. >.... ··•. •/3r;;···· •. <•··• .. · ·.·.· .. ·•·····•·•·.•••.········· 1~.oÓÀ~ESCL~SSIFICACÃO DE.PR()POszi~;'..':".'\····· • • / • ··• . <············•·.··· ./. ······' 

···1s;J . .iA!S··propôstas.·· serão de5C1assificada,s qüançfo apresentadas em condiçõê~ ilegâiâ;:·á~ro'.<; .. ··.·• 
omissões, oqcohflitos com as exigências de'stee<iital. ..··· ·····.··••·· . < ;i . 

• }5 .. 1.1. Corrf Prnçp$ .. ~4~!ÍO,fe~. dos ITENS/Lt>yE$ aos constantes. no TeffilO, .9~ Referêriqia nli · .·• .. ·.·.· 

·· ·~~~~~~e~~:~~:~~~~ezt::itr~~~~t~:~~,~~~t•1h1~~~1t~~0!~<;: ··· · 

16;2'.···. f'lo~ cedidos de esçl~re~irrientos ê~rriinti~~os./ osi irrteres·$ados deverão se>i<1ef1tifié8r 

~-il~~%~~~~~;~~~f~~tí"T1~~ 
16.3. Os esclareêiméntos•serãó prestados péld(a) pregoeiro(a); por.$$dito{'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' 
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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. 
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. 
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 .O 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, por meio eletrônico, através do 
Portal de Compras no site www.licitafariasbrito.com.br, ou pelo e-mail 
licitacao@fariasbrito.ee.aov .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 vista imediata dos autos. 
17 .2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente. 
17.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
nos termos do disposto no item 17~1 deste editat importará na decadência dessa direito e o(a) 
Pregoeiro( a) estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
17 .4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, no 
endereço eletrônico constante no subitem 2.2, deste edital. 

18.0 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
18.1. A adjudicação dar-se~á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos. 
Caso contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao vencedor. 
18.3. No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular da 
origem desta licitação, decidido o recurso, este homologará o julgamento do(a) pregoeiro(a) e 
adjudicará o objeto ao vencedor. 
18.4. O titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar o 
presente processo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado e mediante fundamentação escrita. 
18.5. O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 

19.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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19.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 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 comi_r]-~ções ·1-eg.ais .. ~ 
19.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em cascrde 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: 
l - 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 obrigaçQ~s e resporisabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarret~rtranstornos. ao qesenvolvimento dos serviços da 
Contratante, desde que n~o caíbaaaplicaçãode sanção mais.grave. 
11 - multas (que poderão ser recolhidas ernqu~lquer ª9.ênçiaintegrante da Rede Arrecada.dora de 
Receitas Federais, por meio de>pocum~nto deArrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido 
de acordocom instruções fornecidas pela Contratante); 
a)de 1% (um porcento) sobre o valor contratu~I total do exercício, pordiade atraso naprestaç~o 
dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10%(dez por cento) dom~smo valor; 
b) de2% (dois por cento) sobre o valor CC)ntratl.1.aLtotal do exercício, por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em 
dobro na reincidência; 
e) __ de- 5o/~. (c_i(tcQ ___ :_P:9r- .. ~-9:~º >:--:~_9 .. ---~~l,or contratu_a1: tótai-·:do exerci cio, pe_l_a __ re~lJ_:s~- ::'3il1_}~ortjgir-qual-quer 
serviço rejeitado,· caracterizando~se arecusa, caso.ª correção não se efetivar.nos 5 (cinco) dias 
que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; 
Ili - suspE)nsão temporária de participação em licitação e impedirl1E?hto de Cóntratar eom o 
Município de Farias Brito, por prazo não superior a 2(dois) anos; 
IV - declaração de. inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi.litação 
perante a autoridade que. aplico~ a penalidade, depois do .ressarcimento à Administração pelos 
prejuízos resultantes e dE)pois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
19.3 No processo de aplicação de penalidadeséassegµrado o direito ao contraditório e à ampla 
def~sa, garantida nos prazo~de5 (cinco)diasúteisparaassanções.previstas nos incisost .• ne Ili 
doiten119.3sup.ra e 10(dez}dias. corridos pa.raas~nção prevista.noinciso l\f don1esmo item. 
19.4 {Jvalor da multa aplicada deverá· serrec01hido ao Tesouro Mqnici~al 110 prazo.de 5. (cinco) 
dias ·a contar da . notificação o.u ·.decisão·· do recurso. Se o. valor da mufta não Jor pago, ou 
depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em 
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do rv1unicipio e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
19.5 As sanções previstas nos incisos Ili e IV do item 19.3 supra, poderão ser aplicadas às 
empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação: 
1 - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
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11 - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em 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 
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, 
1"'11>1, .,.e,..u".....,, .. 4!'l>,... ~ .... ,...,...j"".....,, .... """" """"""'"'""" .. ""' po-4e .... A l"',.... ... ""'nvi"""",.f" ,.... , ...... """ "e'' .... ""'" """'1""("'' P""""'OO:"""'"" \ vu 1 ... ;;:ic;u->:>o CI Cl>:l>:llllCll. V '-'VllUCllV, ..... ICI »vi '-'V 1 l\ACl\.IV V\ALIV li llCllllv pvtv ª' . lvl::f llV\CIJ, 

desde que respeitada à ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos 
habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato. 
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condições 
aplicáveis à contratação estão definidas no Anexo IV - Minuta do Contrato, parte deste edital. 

21.0 DAS DISPOSICÕES GERAIS 
21.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer 
reclamações ou direitos à indenização ou reembolso. 
21.2. É facultada ao(a) oreaoeiro(a) ou à autoridade suoerior. em aualauer fase da licitacão. a ... ' . - ... ~ . . . . ~ . 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar oríginariamente na 
proposta e na documentação de habilitação. 
21.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a} pregoeiro(a) ou o não 
atendimento às solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO. 
21.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se 
trate de originais. 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir
se-ão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem 
somente em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
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21.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e leoitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
21. 7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
21.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo 
de reprografia autenticada per cartório competente ou por Ser•idor 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 vírtuar onde estará acontecendo o certame. 
21.1 O. 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 eletrônico, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
..., -1 -1 A ,.. ............... .,,.n+a,..;:.,... ... ,..... ....~..+... ,.i,...... 1;,..;t ... n+e... '"'"" nc:l"1 A ºA" Ã n e A 1 e A .. ,,.1 ... +;.,,.. ~v""' e. 1 .. 1-r. " op1v~v1 &. yav, t-'VI tJClllV uv-=> nv1 ct u. ..,, u:~ ...,..._"'._~., yrt."'-' 1 "'._....,"- 1v1c:u.1vc;;1 -

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.º 123/2006, independentemente 
da adoção de providências quanto à responsabilização penal. 
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 Básico) 
ANEXO li - Proposta de Preços 
ANEXO 111- Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menor 
ANEXO IV - Minuta do Contrato 

Farias Brito/C~rço de 2023. 

Tiago de Araújo Leite 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO 1 

Termo de Referência 

Pregão Eletrônico n.0 2023.03.09.1 
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-...( /t 
v'-f 



GOVERNO MUNlClPAl 

FARIAS BR.ITO 

TERMQ D~ REFERÊN!;J"' 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Contratação de serviços a serem prestados no fornecimento de salgados, doces e 
bolos, destinados ao atendimento das necessidades das Unidades Gestoras do Município 
de farias Brito/CE. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. CONTRATAÇÃO 
2.1.1. A contratação dos serviços em tela visa suprir a demanda das Unidades Gestoras, 
suprindo a necessidade de fornecer alimentação de pessoal quando da realização de 
eventos diversos como pa+estros, cursos, reuntões, recepções, dentre outros. 

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 devido 
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 Principio 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 
poro o Administração na economia de escala, tendo em visto que implicaria em 
aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redução de preços a serem 
pagos peta 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 consideraçõa, evitando-se distorções nas vaJores 
para cada item em vistas a realidade mercadológica. 

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
3.1. Conforme exigência legal, o Município de farias Brito realizou pesquisas de preços de 
mercado e estimativa de custos junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, 
utilizando-se como base legal a Instrução Normativa nº 73, de 05 de Agosto de 2020. 
3.2. O valor máximo admitido para esta aquisição é de RS 66.014,00 (sessenta e seis mil e 
quatorze reais). foi utilizado como metodologia para obtenção do preço estimado para 
a futura contratação o menor e a média dos valores obtidos nas pesquisas de pred 
conforme Art. 6º da supracitada instrução. r:: ~ 

\\-~ ,~-,,.M~-· ~~~~-.:,~--~J,~::_ .. 
----------~::::;;;;;;;:::::~--~~ 
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3.3. O fornecimento dos produtos deverá ser feito de acordo com as especificações 
contidas na planilha abaixo: 

Item 

2 

Valor Valor 
Unld. Qtde. Unitário Total 

LOTE 01 - SALGADOS 
SALGADOS FRITOS TIPO FESTA {MINI}~ ço~inhqçle .trangq; risole de 
come; fr-ango~ ~.· .. 'Qf1·. miStd ~ ê Pf-êSUi'h•of ~ dê 
queijo, carne seca ou calabresa; pastel de queijo, carne ou Cento • .280 
fran o; enrofaqfnho de salsicha; e uibe. 
SALGADOS .ASSADOS TIPO FESTA (MINI) - empada de queijo ou 

40,00 11 .200,00 

frango; pastel de queijo ou carne; esfirra de frango ou carne de sol; ·· ·· 
· h 1 ... , .• t t rt• h -i 1· - d d 1 ·t f Ih d d ._ · Cento 240 <. 40,00 9.600,00 qu1c e, pia, o m qµe 1maoe,.<:)ce e e1e; o a o euango· 

ou resunto·ecroissd ~-~·•·::o~.u°"":~-ª~$U.._D~to~.-·~·· =~-==~~-==+-="=-=~~--+-"""---=---.p-__ ............... 

Torta deffran o ara Und 64 60.00 - 3.840,00 

SÓLOSIMP.[ES DE CENOURA PARA30 PESSOÂS: :': .:\• . 
BO~Ó SIMPLES DE CHOCOLA:TE PARA 30 PESSOAS' /<. 

·: SÓLO SIMPLES DE LEITE PARA 3ô PESSOAS .··· 
BOLO StMPLES DE MACAXEIRA PARA 30 PESSOAS 
:BOt0:$fMPtfSDEM' :PARA 30'PESSO/%S 
BÓLO SIMPLES bEM. O·l'>ARA3d.Pi::SSOAS ·. 

BOLO SIMPLES DE BANANA PARA 20 PESSOAS 
BOLO SIM .. .OE UBÁ PARA 20 PESSOAS 
&d.Os.MP~ · .. {)S· ;~·;p~Ã2QP.t;SSO~ 

,;.;caOLÓS RECHEADOS fc NFEITADOS 

24.640,00 

480,00 
l.2QO,OO 

2.100,:00· 
···2~000;:00 

l'.'840,:00 -····. 
2.310,Õó • 
2.385,00 . ··.•. ; 
2.29500··. < 

400:00/.:•·· .. · ...• ···· 

·.·.····.:::=···'.•'.:·> ..... 
18;:9f4;00. ·. ·• ... 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1. O presente Contfot-0 teró vigência oté 3111212023, o cornor do. doto de suo 
assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do 
mesmo. 

( 
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5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela 
Secretaria/Fundo competente, devendo os mesmos ser entregues junto à sede destefa), 
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 dia e horário estabelecidos pela 
CONTRATANTE, sendo >W7·Ps.pedfdos'Sefooredft~ COffl:qf)~~ mfnimo de 24 
(vinte quatro) horas, p6dendo a entrega ocorrer inclusive em dias hâQ úteis. 
5.3. Os produto~'' deverão apresentar condições higiênico-sanitáríbs .. adequadas ao 
consumo e em:afendimento às exigências da Vigilância Sanitária. < . 
5.4. A distribl)iÇão dos produtos será de responsabilidade dq CONTRATADA,, observados 
os horári.os prevjamenfé esf(JQe}~cic;:I.~ . · · > · <. 

5.5. A CONlRATADA deyerÓ·~X~Gqfqrfqdas as atividades necessárias ao cumprimento 
do objetqcdptratado: ; </;:;; •. <; ;•. ··.· .. ··.· ····.· 

~J~~~rJ~ie;io~~entd~~~R{;~··· ~~~~~J,g~~nvolvidÓsM ilf~stoçõo .. ci~~:~~i;6s~ )· as er-e;~T;,z%' .· '. •>·/ '. \ . . ·. < ... ···· .. ··.. > L .. '<\. ) ••· 
:c) ·.o ~.êrvi90 deyeró ser prestado nos padrões téc:~icos ditados pelq~ porrrias vig~r)!:~~; ' >·. 
dJ'O qwadro ciê pessoal. técnico, operaciqr)tjl.e:··gqh11nistrativo deveró·ser qualificqd9ie .· .. · 
••· . emhúmer9'suficiente; ·.. ··.. . . ;',i:: L: ·· ····. .···· .• ·' •. ·· i ? • 

' ··e) ()~produtos fornecidos deverão êstá emcondições higiênico-sanitárias adequadô~} i 

'~ti!t!~:~~~~~t~s~~-~~~o~~~~~f!' 

7.~ .. d pÔgamento será êfetvad<? tjt(àf é~d~CJ"~tii)stêrên~i~ ~qnc:ória. 

·~~~,i~:t~tt~~M4~t';~~'~,~~~;~~~~ J,•N• \intrto>cc~ntrotu10Lipar 
integrante dOEditbt/iftdependenté de suOtrdnscrição. · · ... · · · 

9. OBRIGAÇÕES 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 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO {XJ . 

\, ~ 
_______ ..__._~::;;;;;;=:::~~ 
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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 
contratado, com as otrfbuições 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, eF 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 estoneteçom preferêfíctas ou desiinrn;:õe'S em fôZão 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, 07 de março de 2023. 

\ '1 

\ l 
~~~~~~~~~~~~~-

Grego ri o Alves da Cunhdi Filho Maria Mareie e do Nascimento 
Ordenador{aJ de Desp.sas Ordenador{ de Despesas 

Fundo Geral \ Fundo Munici ai de Saúde 

Aliomar Liberalin de Almeida Júnior 
Ordenador( ) de Despesas 

Secretaria Muni ipal de Educação 

Antônia da Penha Sena Pierre 
Ordenador(a) de Despesas 

fundo Municipal de Assistência So~ 
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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 2023.03.09.1. 

Deciaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habiiitação 
preliminar, não ocorreu 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: Contratação de serviços a serem prestados no fornecimento de 
salgados, doces e bolos, destinados ao atendimento das necessidades das Unidades 
Gestoras do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo. 

Item Unid. Qtde. 
Valor Valor 

Unitário Total 
LOTE 01 - SALGADOS 

1 SALGADOS FRITOS TIPO FESTA (MINI) - coxinha de frango; risote de 
carne, frango, queijo ou misto (queijo e presunto); bolinha de queijo, carne 

Cento 280 
seca ou calabresa; pastel de queijo, carne ou frango; enroladinho de 
salsicha; e quibe. 

2 SALGADOS ASSADOS TIPO FESTA (MINI) - empada de queijo ou 
frango; pastel de queijo ou carne; esfirra de frango ou carne de sol; 

Cento 240 
quiche, lolita, tortinha de limão e doce de leite; folhado de frango ou 
presunto; e croissant de frango ou presunto. 

3 Tarta de frango para 30 pessoas Und 64 
Total: 

LOTE 02 - DOCES 
1 Folhado de goiaba, peso aproximado 25g Und 800 
2 Croissant de chocolate, peso aproximado 60g Und 800 
3 Trufa de chocolate ou amêndoa, peso aproximado 60g Und 1840 

1 Total: 
LOTE 03 - BOLOS SIMPLES 

1 BOLO SIMPLES DE CENOURA PARA 30 PESSOAS Und 164 
2 BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE PARA 30 PESSOAS Und 125 
3 BOLO SIMPLES DE LEITE PARA 30 PESSOAS Und 140 
4 BOLO SIMPLES DE MACAXEIRA PARA 30 PESSOAS Und 125 
5 BOLO SIMPLES DE MARACUJA PARA 30 PESSOAS Und 115 
6 tsULO ::>iMPLt:S Ut: MILHO PAAA 30 Pt:SSOAS Und 104 
7 BOLO SIMPLES FOFO PARA 30 PESSOAS Und 159 
8 BOLO SIMPLES FORMIGUEIRO PARA 30 PESSOAS Und 153 
9 BOLO SIMPLES DE BANANA PARA 20 PESSOAS Und 30 
10 BOLO SIMPLES DE FUBÁ PARA 20 PESSOAS Und 30 
11 BOLO SIMPLES DE FRUTAS PARA 20 PESSOAS Und 30 

Total: 
LOTE 04 - BOLOS RECHEADOS E CONFEITADOS 

1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO PARA 30 PESSOAS (sabores 
Und 89 

diversos) 
2 BOLO RECHEADO E CONFEITADO PARA 50 PESSOAS (sabores 

Und 81 
diversos) 

39 
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3 i BOLO RECHEADO E CONFEITADO PARA 100 PESSOAS (sabores 1 

1 diversos) 1 
Und 49 1 

Total: 1 

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}diàs. 

Data: ...............• , .... 

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

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

2023.03.09.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que não possui em seu quadro de pessoa!, 
empregados menores de 18 (dezoito) an<:>s em)r~~ª!~C).notur~?· perigoso ou insalubre e menores 
de 16 (dezesseis) an9~.~··QUatqtiêr trabalho, salvo na cóndi(jâo d~x.~prendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, no~·têrmos do inciso XXX.111, do Art. 7° da Constituição Federal. 

~.::· ''·!' 
. . 

.;Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presentêi>~ob 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 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.º ...................................................... , 
apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 
................................................................................................. ., estabelecida na 
........................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
........................................... , neste ato representada por 
...................................................................... ., inscrito( a) no CPF n.0 •..•....•.•..•......•...•.•..•...... , 

apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o 
resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 2023.03.09.1, tudo de acordo com as 
normas gerais da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n.0 

10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes. 

,,-,,,,_,,, .. ~_v-,,,\,.~~M>-"w""""'~~.-;,'"W<~"C-C&<>-r."<="•"'-\- ",,;.;._.,.._.,,.,_,.J,,_,.;.,..,,_,eiW'ffi""'"""-"'~""""'"'""''"'_,,,,,~--~'"""'"'""'"""''~"''i>,,-,,,ii«,,,,.,,,.,~,,<"""-"'';•:;,-'"'Ji-""'--• • """""""~-""''-,;,'=-W<G~'·'ió-. .f_,,W, • '- • ~'-"'-""'J...ºl""''"Ü"•'<"íW',\>' «"-""">,,,;;' f" ~'~-- • _,~~:~,,,,,,; ~"-':,,,,.;;,,.,• "·~''"""'7~"7 '"'-""'"'1'.f,-~',ç.;~ 

1.1. Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 2023.03.09.1, de acordo com as 
normas gerais da lei n.0 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n.º 
10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pelo( a) Sr( a) . 
...................................................... , Ordenador(a) de Despesas do(a) ....................................... . 

----~~~~ . ·...... . . .. . . ..........•. -~~~_.,.,~-

2.1. O presente Instrumento tem como objeto a contratação de serviços a serem prestados no 
fornecimento de salgados, doces e bolos, destinados ao atendimento das necessidades 
das Unidades Gestoras do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes 
no Anexo 1 do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforme 
discriminado no quadro abaixo: 

3.1. O objeto contratual tem o valor total 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 fa'.o do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e ""1racontratua:, "ef' 
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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 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 •.. ~mr~'ª <:,tatada··contrataçâo'e da soticita~q1,qHe será formalizado através 
de Termo Aditivo, cuja'püblicação do mesmo, em forma resumida, deverã'·ser providenciada pela 
Contratante, em o~diência ao disposto no § único, do Art. 61, da Lei n.º 8.666/~3. 

4.1. O preseryte Contratg<terá ~iQ~ll~ .êlté 31 de dezembro de 2023, a contar · a data de sua 
assinatura, Ot1 enquanto deq;?l"f~f-·efC:>til~rn~nto dos produtos dentroda vigência dô'mesmo. 

5.1. ·O~. produl9s ser~~[ ..... ·· ... · ... · .........•.. . ?>'·. iaêordo>corit ~·;~plicitações requisit~das pela 
· .. fecl.~,r~~un~ºf?~e~~~:~~'1~'1P~'.m~~~:~r.entrêQüest~~t9 ... ~?se,<J~id~~(a);?u· ... ?Qde 
··•vr,.,.,.nciç •• adv nf'.'.., .espe ... ~\1'~$ ...,.densd~qp.,,p.a,ficando a Adm1mstração nQ direitod~~~h~jtar 
apenas·aque1a q~antidade que 1t1e fofestritam7D~P7~!!i~ria, sendo a~Jie~pe~s coroa:ep~r~a 
detest)oíi~bilidade da e111presa Corrtratada. •·· ; .• : · •· .<i······· · ···•··· ... '< >··ri< > 
5.2~<ps produtos deveçãó ser entregues no ~~;:.~;f'lorario. estatlefecidos pela CQNT~T.f'~~E, > 

; ··. •.· •sendc) que o~ p~~idos. serão re.alizados ~ antecedência .mínima de 24 (vinte: quatrô) ~º~~· > .. >. 
· p()dendC> a er\frega ocorrer inclusive em dias· "ªº úteis. . .·.· .· < · •. · . . < > : 

..•. ·. ~~3. Os produt9~ deve@Q. :apresentar condiçê)es tligiênic»-sanitárias adequada$ Cio dQnsumo e êrn ··••• ... ·. 
••••• y· ••• 

····b) ·Hrgienização"• dEl$'.,·Çt~~ndirtÇia$,:équipamento~e····.utensílios envolvidos . nªXprestação··d()s . 

. ·.~j····•·bª~~:h .dev:~â:~:~~~~d~'.)~t~i~t~s técni~~dit~~~·!~,~~nonn,asi~i·~~ntesi,· •.•...•.••.. ;.····· .... ·········•··••·•·····.· 
· .· d) O quadro de pessoâf ·téçnicô; opetªÇie>naJ e ª9mioistrJ:l!íYc)àevêrã $er qualificado ~ ef"ll ,número 

Ô~~1i:~;:;f Pme~ic1.C?~ .. <1~"~~~p·~~~. e~ ~nªl~J~igiénicts~rJrt~ri~~· ~qequ~cj~~···•· ...... ··••·•·•····• .. ·.···:: 
6.1. As deS e·c o. bocorrerão· pof'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 6milando-se o desembolso máximo ~/ 
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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. 

;a /,,:,~ <- /!/; - ' !i/Jc 

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) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato, sendo 
ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos 
durante seu fornecimento. 
8. 1,3, Responsabilizar-se e zelar pe!o pagamento de suas dívidas em favor 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 compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.1.5. Fornecer com presteza e dignidade o(s) píOduto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato. 
8.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.1. 7. Entregar os produtos de acordo com o estabelecido na Cláusula Quinta. 
8.1.8. Trocar, as suas expensas, o(s) produto{s)/bem(ns) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação. 
8.1.9. Efetuar a entrega do(s) produto(s)/bem(ns) em transporte adequado para tanto, sendo que 
os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
8.1.10. Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens 
pondo-os a salvo de possível deterioração. 

9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o 
cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre quaiquer irreguiaridade no fornecimento do(s) produto(s) 
objeto .deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo 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. 

" "> j " 

10.1. A Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 
a 88 da Lei n.0 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2. O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às 
seguintes sanções: ~ 
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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 seiviços 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 deArrecadação 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 atraso na prestação 
dos seiviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer 
cláusula ou condiç.ão do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em 
dobro na reinCidência; 
c) de 5% (cinco por cento}dóvalotcontratllaftotal do exercício, pela recusa em corrigir qualquer 
seiviço rejeitado, caracteriz.an~o .. se 8Jecu4>8,caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias 
que se seguiremà data dacomunjcaçãoJormalda rej~ição; 
Ili -suspensão temporária de pa{"ticip?9â-O em licitação·e. impedimento .... de contratar··.com o 
Município de Farias Brito, ppr pn:.tzí) não s~perior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contréltar co.m a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da puni9âo ou até que seja promovida a reabilitaç~o 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração ~los 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anteriorc 
10.3.A Prefeitura MunicipaldeFarias Brito,<sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterácrédito, 
promoverá cobranÇéijudici~I oµ ~xtrajudicial, .afim. de receber.multas aplicada$ Ef resguardar-se 
dos danos e perdas que tiversofriqoporculpadaempresa Çontr?tada. 

('.! :_' _,- ··.' ·.'_.--: •• • _ -·~ ·--- --- ';li -- __ ffi,, -0--~ ·, _____ .,:_--, - ·-.---.~_-.::_', - 'n,,~ ,;..'- · __ \;_. ___ -.,-'.··· __ -'·_·-:··-·_::-·_ ... ':.,_·-:::.'.:.~·-· >:"' ,_:- ·"-_ ·-_ 
11. t, Este contrato ppderá . ser rescindido unilateralmente pela Contratant~, por conveniência 
administrativa ou.·.porinfringênciad~qualquer das condições pactuadas. 
11.2. O não.·. cumprjmeptq das disposições ..... especificadas neste Co.ntrato implicará 
automaticélmente em qµebra çJe pontrélto, .• ensejando resci~ão êldministrativa prevista no art 77. da 
Lei FederalS.666/93, reconh7cido$. desde já os direitos da Administração,. com relação as normas 
contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 
11.~. .o· presente contrato }~ re.scindívei aindª, independentemente de qualquer .. ínterpeiação 
Judicial ouE)(trajudicial •.. nos .<:asos· de: 
11.3 .• t .•. ()míssêJo de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2. Jnadil11plênciade qualquer de suas cláusulas por qualquer uma dei$ partes; 
11.3.3. Acerto em comumacordopor iniciativadeuma das partes,·.medianteavisopor 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. 
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12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste tnstmmento serão efetuadas medrante 
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. 

~ "' • " 'd!i 'JJ:i 0
' •• • ~1o/ ;;;: ~· -- ~ " -~·· ,_ 

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

'f - - - - - ' ·_ _, ; - . !).(_ - , -. • -~ - • • - -. - - - - - - - - • ·- • ' - ' - - -
~ - -- ~--.&~ ~~ ;.@~ ~~~ff"'~""k'H~'t>t,g,,~~~..Q);,~AW&~i\'.l11.'41&~~~~~~~~~ 

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

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as 
partes e as testernunhas abaixo firrnadas. 

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

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

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

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


