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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 1509.0112020. 

. 

PREÂMBULO 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Mucambo-Ceará, por meio 
da Secretaria de Saúde, sediada na Av. Construtor Gonçalo Vidal, s/n - Centro - Mucambo - Ceará, 
realizará licitação, na modalidade PREGAO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 
MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto 
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.40612002) e as exigências estabelecidas neste 
Edital. 

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA 1610912020 AS 1 7:00H ATÉ 2810912020 
ÀS 09:00:OOH (HORÁRIO DE BRASÍLIA) NO SITE BLL.ORG.BR . 
ABERTURA DAS PROPOSTAS 28/09/2020 ÀS 09:OOH (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 10:00H DO DIA 2810912020. 
REFERENCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br  

DO OBJETO 

	

1.1. 	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE 
01 (UM) AUTOCLAVE E 01 (UM) RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
MUNICIPAL SENADOR CARLOS JERESSATI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital com as características descritas abaixo: 

	

1.2. 	A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

	

1.3. 	O critério de julgamento adotado será o menor preço do Item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

	

2.1. 	As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
Drópria, prevista no orçamento da Prefeitura para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

UNIDADE ADMINISTRATIVAS 	 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

MAC 	 06.01.10.302.1007.2.031 
ELEMENTO DE DESPESAS:4.4.90.52.00. 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento 
das propostas. 
3.4 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de 
Licitações do Brasil (ANEXO 04) 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e 
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca 
e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de 
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catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Decreto '7 
5.450105 art. 24 parágrafo 5 0 . 

3.5. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL - 
Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04 
3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 
no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a 
ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 
45 da LC 12312006. 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, 
as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

• 	c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

4.2 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 

4.2.1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances 
de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br . 
4.3 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através 
de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de 
seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento 
às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4 	O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa. 
4.5 	A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De 
Licitações do Brasil. 
4.6 	É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
4.7 	O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

PARTICIPAÇÃO: 

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
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encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observãdjs 
data e horário limite estabelecido. 
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 
de acesso, ainda que por terceiros. 
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação. 
4.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEl, nos limites 
previstos 	da 	Lei 	Complementar 	n° 	123, 	de 	2006. 
(Explicação: Nos termos do art. 30,  §30  da Lei n. 8.24811991, a aquisição de bens e serviços de 
informática e automação, considerados como bens e serviços comuns, poderá ser realizada na 
modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico). 
4.13. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas, por força da Lei nQ 8.666193 e suas alterações posteriores; 
a) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público ou que estejam 
impedidas de licitar, ou contratar com a administração pública, ou com qualquer de seus órgãos 
descentralizados, quais sejam: 
1. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS; 
II. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON; 
III. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 
IV. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ. 
b) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
c) Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação, fusão, cisão 
ou de incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica isoladamente ou em consórcio, 
sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9 1 , seus incisos 
e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666193 e suas posteriores atualizações; 
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 
n° 74612014-TCU-Plenário). 
14.4. Para averiguação do disposto contido no item 14.14. a)" acima, as licitantes apresentarão junto 
aos documentos exigido na habilitação, consulta impressa através da Consulta Consolidada da Pessoa 
Jurídica, emitido via internet no sítio do https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/,  para comprovação ou 
não se a empresa sofre sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de participar em 
licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Ou tal consulta poderá ser realizada 
pela Equipe do Pregão, quanto da análise dos documentos de habilitação. 
14.15. Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto 
desta licitação. 
14.16. Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá 
participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou responsável 
técnico ambas serão excluídas do certame. 
14.17. É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de 
(MUNICÍPIO), Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder 
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Público Municipal de (MUNICÍPIO), participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por 
interposta pessoa, dos procedimentos desta Licitação; 
4.18 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da 
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato(bll.orq.br . 

S. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. 	Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
5.2. 	O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. 	As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1 0  da LC n° 123, de 2006. 
5.4. 	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

• 	inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
S.S. 	Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.6. 	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 da proposta. 
5.7. 	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. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. 	O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
6.1.1. Valor unitário do Item; 
6.1.2. Marca; 
6.2. 	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. 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. 
6.4. 	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. 
6.5. 	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
6.6. 	O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados 
no Termo de Referência. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

7.1. 	A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. 	O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentid&' 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. 	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4. 	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
7.5. 	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do Item. 
7.6. 	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. 	O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.8. 	O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 50,00 
(Cinquenta reais). (art. 31, parágrafo único do Decreto Federal no. 10.024/2019). 
7.9. 	O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
7.10 Será adotado para oenvio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.19 	O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
7.20 	Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.21 	Em relação a itens/lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 
8.538, de 2015. 
7.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.23 	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 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
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7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se--  
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.25 	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.26 	Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento. 
7.27 	A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
7.28 	Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3 0 , § 20 , da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens produzidos: 
7.28.1. no pais; 
7.28.2. por empresas brasileiras; 
7.28.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.28.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 
7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 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 neste Edital. 
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. 	Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7 0  e 
no § 90  do art. 26 do Decreto n.° 10.024/201 9. 
8.2. 	Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão n° 145512018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.3. 	Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 
8.4. 	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
8.5. 	O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e- 
mail, no prazo de 24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
8.6. 	O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
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8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-. 
8.6.1.1 .Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis 
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários 
ao seu perfeito manuseio, quando for 
8.7. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com 
posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto 
manufaturado nacional. 

	

8.8. 	O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
8.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

	

8.9. 	Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se foro caso. 
8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

	

9.1. 	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (httDs://certidoes-
apf.apps.tcu.qov.brl) 
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
9.1.2.1.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.1.2.2.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
9.1.2.3.0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
9.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.4 	Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.5 	Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.6 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.5.2 Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de 

• 	Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br ; 
9.5.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - El RELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
9.5.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.5.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.5.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 
9.5.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
9.5.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.6 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.6.1 	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
9.6.2 	Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 0211012014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
9.6.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.6.4 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.6.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.6.6 A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal. 
9.6.7 Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT, conforme Lei 12.44012011. 
9.6.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, 
ou outra equivalente, na forma da lei; 
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9.6.8.1 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa -de--  
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

9.6.9 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física (artigo 31 da Lei no 8.666193) em data não superior a 30 (trinta) dias; 
9.6.10 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, 
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente 
registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas 
nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos 
compromissos que terá de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, comprovado através do 
cálculo dos seguintes índices contábeis, devidamente assinado pelo contador responsável, sendo 
vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
9.6.10.1 	No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
9.6.10.2 	É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
9.6.10.3 	Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n°5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.7.1 - Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por 
entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando o fornecimento dos 
bens em julgamento. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade 
expedidora e com identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e 
assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às 
informações sujeitas à conferência pelo Pregoeiro ou quem este indicar. Bem como as demais 
informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos fornecimentos e emitente do 
atestado; 

• 	b) nome e CNPJ da empresa que prestou o fornecimento; 
c) descrição dos serviços/fornecimento; 
d) local e data da emissão do atestado; 
d) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
9.8.1. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 9.9.1, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de serviço 
respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
9.8.2 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
9.8.3 	A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.8.4 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.9 	Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
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período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
9.10 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se 
outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.13 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
9.14 O licitante provisoriamente vencedor em um item/lote, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
9.14.3 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 
9.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 50  da Lei n° 8.666193). 
10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na Internet, após a homologação. 

11 DOS RECURSOS 

11.1 	Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 
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motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

	

11.2.1 	Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 

	

11.2.2 	A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

	

11.2.3 	Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

11.5 - DA FORMALIZAÇÃO DO RECURSO AMINISTRATIVO (MEMORIAS RECURSAIS: 

11.5.1. Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica 
ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Mucambo; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos 
documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, 
domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo 
editalício; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
11.6. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
11.7. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a 
homologação do procedimento licitatório. 
11.8. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará 
os autos devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 
10.02412019). 
11.9. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.10. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto 
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
11.11. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
11.12. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
11.13. Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. 
Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante. 
11.14. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no 
endereço eletrônico http://municipios.tce.ce.qov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municípios do 
Estado do Ceará, bem como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema 
promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente 
na peça recursal. 

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
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regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1 0  da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 	O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

o 	15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 

15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
15.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (dias) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
15.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo 
para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 
de seu recebimento. 
15.2.2 	O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.3 	O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
15.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida 
as disposições da Lei n° 8.666, de 1993; 
15.3.2 	a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
15.4 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei no 8.666193 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 
Lei. 
15.5 O prazo de vigência da contratação será até 31 de Dezembro de 2020 prorrogável conforme 
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 
15.6 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da 
ata de registro de preços. 
15.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
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17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

19 DO PAGAMENTO 

19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1 	Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
20.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2 Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
20.1.3 Apresentar documentação falsa; 
20.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.6 Não mantiver a proposta; 
20.1.7 Cometer fraude fiscal; 
20.1.8 	Comportar-se de modo inidôneo; 
20.1.9 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 
20.1.9.1 	Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
20.1.9.2 	O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
20.1.10Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; • 20. 1.11 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 
do licitante; 
20.1.12 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
20.1.131mpedimento de licitar e de contratar com o Município e pelo prazo de até cinco anos; 
20.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 
20.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
20.4 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1 0  de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
20.5 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1 0  de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
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20.6 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administratítosí 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
20.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, ao Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
20.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 
20.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
20.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará -  DOE 
e Imprensas Oficial do Município. 
20.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

o 	21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
21.2 A impugnação poderá ser realizada 	por forma eletrônica, 	pelo e-mail 
licitacaomucambogmail.com , ou por petição dirigida ou protocolada no endereço José Av Construtor 
Gonçalo Vidal, s/n, Centro - Mucambo - CE. 
21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
21.7.9 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

fo 	21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

22.1 	Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 
22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 
22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR , nos dias 
úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 
22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

	

22.12.1 	ANEXO 1 - Termo de Referência; 

	

22.12.2 	ANEXO II - Exigências para Habilitação; 

	

22.12.3 	ANEXO III - Modelo de proposta; 

	

22.12.4 	ANEXO IV - Termo de Adesão - BLL 

• 	
22.12.5 	ANEXO V - Custo pela utilização do sistema; 

	

22.12.6 	ANEXO VI - Declaração Inidoneidade 

	

22.12.7 	ANEXO VII - Declaração Habilitação 

	

22.12.8 	ANEXO VIII - Declaração menor de idade; 

	

22.12.9 	ANEXO IX - Declaração ME/EPP 

	

22.12.10 	ANEXO X - Declaração Responsabilidade 

	

22.12.11 	ANEXO XI - Declaração Vínculo 

	

22.12.12 	ANEXO XII - Minuta de Contrato. 

Mucambo - C. 15 de Setembro de 2020. 

Francisco Orécio deÀlmeida Aguiar 
Pregoeiro Oficial do Município 

• 
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ANEXO 1 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUTOCLAVE E 01(UM) RAIO X PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JERESSATI, JUNTO A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. 

2— JUSTIFICATIVA  

2.1. A administração municipal de Mucambo vem desenvolvendo esforços no sentido de melhorar o 
atendimento à população, destarte, promove a aquisição deste objeto com fulcro de atender ao 
interesse público presente na necessidade da utilização desses bens permanentes para atender os 
usuários dos serviços do nosso Município. Tem sido nossa preocupação dotar nosso município de 
infraestrutura básica em nossas unidades para podermos receber de forma adequada aqueles que 
procuram auxílio. 
2.2. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, 
em itens justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários 
fornecedores poderão implicar descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades 
gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo 
unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência 
que pode ser acompanhado ao largo do fornecimento, o que fica sobremaneira dificultado quando se 
trata de diversos prestadores de serviços. 
2.3. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §1 0 , da Lei n° 8.668/1 983, neste 
caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter 
competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e 
principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório, 
mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da 
Administração Pública. 
2.4. O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a celeridade, economia de escala, a 
eficiência na fiscalização de no máximo dois contratos e os transtornos que poderiam surgir com a 
existência de duas ou mais empresas para a execução e supervisão do serviço a ser prestado. Assim 
com destaque para os princípios da eficiência e economicidade, é imprescindível a licitação por grupo. 

. 
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PREGÃO ELETRONICO N° 1509.0112020. 

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

3- DOS QUANTITATIVOS E DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

VALORES PARA A PROPOSTA CORRIGIDA DEVERÃO SER LINEAR EM TODOS OS ITENS. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS VEICULOS UNIDADE TOTAL 
UNI FARIO VALOR TOTAL 

APARELHO AUTOCLAVE - CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS: 	- 	Comando: 	Controlador 	micro 
processado 	- Capacidade nominal da câmara: 200 
litros - Dimensões internas aproximadas (AxLxP): 
41x41x120 cm - Dimensões externas aproximadas 
(AxLxP): 	170x65x150 	cm 	- 	Tipo/Número 	de 
portas Volante 	Central 	(1 PNC): 	01 	PORTA 	- 

Potência: 	18KW 	- 	Tensão: 	380 	V 	Trifásico 	- 

Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado 
(E) - Secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 2201380V 
601-1z 	trifásica 	- 	 Instrumentos: 	Mano 	vacuômetro 
indicativo para pressão e vácuo na câmara interna - 

Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na 
câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor - 

Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT- 
100 classe 1 	- Instrumentos: Dois transmissores de 
pressão, Acompanha bomba de vácuo 
COMANDO: Comando automático micro processado 
eletrônico, possui 8 programas de 
esterilização 	pré-definidos, 	tais 	como: 	Pacotes; 
Instrumentais; 	LíquidosNidraria; 	Termo 	Sensíveis; 
Teste de 	Bowie 	Dick e Ciclo 	Flash, 	mais 	dois 
programas livres totalmente alteráveis e selecionáveis 
pelo usuário e protegido por meio de senha para uma 
maior 	segurança. 	Possibilita 	a 	configuração 	da 
temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de 
esterilização e secagem de até 99 minutos cada. A UNIDADE 01 RS 123.319,98 R$ 123.319,98 
visualização dos parâmetros dos programas, fases do 
ciclo pressão tempo e temperatura são visualizados 
através de uma interface de display LCD (2 linhas x 
16 colunas com fundo azul e caracteres em branco 
com backlight) e teclado numérico de O a 9 mais teclas 
de função. Possui entradas analógica para sensor PT- 
100, para controle da pressão do gerador/câmara 
externa e para controle de pressão e vácuo da câmara 
interna. Possui entradas digitais sendo porta aberta, 
pressos tato e controle de nível do gerador de vapor 
alto e baixo. Possui saídas digitais a relê protegidas 
por fusível para controle das válvulas, bomba de água 
e vácuo. Possibilita a comunicação serial RS-232 para 
Impressora 	(opcional), 	possibilitando 	registro 	e 
impressão dos dados de cada ciclo realizado. A 
visualização dos parâmetros programada é através de 
display (L.C.D.), sendo que os instrumentos para 
controle estão dispostos em um painel superior frontal 
contendo: 

Chave Geral interruptora com Lâmpada piloto; 
• Controlador digital micro processado com teclado 
para seleção dos ciclos; 
• Manômetro 	indicativo 	de 	pressão 	na 	câmara 
externa; 
• Mano vacuômetro indicativo de pressão e vácuo na 
câmara interna;  
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CÂMARAS: Câmara interna em formato retangular 
com capacidade de 200 litros, fabricada em aço 
inoxidável 	AISI 	316L, 	com 	acabamento 	polido 
sanitário 	brilhante, 	utilizada 	para 	a 	acomodação, 
esterilização e secagem dos materiais e câmara 
externa 	fabricada 	em 	aço 	inoxidável 	AISI 	304. 
Testadas hidrostaticamente conforme norma NR 13. 
Possui isolação térmica, através de camadas de lã de 
rocha alemanizada, 	e revestimento externo com 
chapas galvanizadas para evitar perda de calor e 
aquecimento do ambiente de trabalho. Dotada de 
ponto de tomada de temperatura e validação. 
FECHAMENTO: 	Uma 	porta 	fabricada 	em 	aço - 

inoxidável, maciça e abaulada internamente, com 
acabamento polido sanitário e brilhante. Comandada 
por volante central, tem seu fechamento hermético 
através da introdução de hastes de aperto nos 
orifícios do flange, e dotado de guarnição de silicone, 
que garante total vedação do vapor. Flange fabricada 
em chapa de aço inoxidável, com acabamento polido, 
brilhante. Opcionalmente o equipamento pode ser 
dotado de uma carenagem de proteção termo isolante 
na porta. 
SISTEMAS DE SEGURANÇA :Trava de segurança 
mecânica, colocada no interior do eixo central da 
porta, impedindo a sua abertura quando houver 
pressão na câmara interna; Válvulas de segurança 
para alívio imediato na câmara externa, caso a 
pressão ultrapassar o limite máximo de trabalho; 
Válvula manual, para descarga total do vapor e 
pressão 	em 	caso 	de 	emergência; 
Pressos tato de segurança e controle na câmara 
externa 	e 	câmara 	interna; 	Controle 	de 	nível 	e 
eletrodos, 	para 	controle 	da 	energia 	elétrica 	nas 
resistências conforme o nível de água, protegendo-as 
contra queima; Registro de agulha acoplado à câmara 
interna para descompressão lenta e eliminação da 
umidade; Registro de controle de vazão entre a 
câmara interna e externa para controle da injeção de 
vapor nos testes de Bowie Dick; 
PAINEL: Com painel superior que acomoda os 
instrumentos de medição e controle, 	dotado de 
ventilação forçada além de acomodar o controlador do 
equipamento. 
ESTRUTURA: Gabinete montado em armação de 
cantoneiras SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e 
pintura esmalte. Revestimento externo em chapas de 
aço inoxidável com acabamento escovado. 
FUNCIONAMENTO: - Através de gerador de vapor 
acoplado à câmara externa. 	Fabricado em aço 
inoxidável AISI 304.- Abastecido automaticamente por 
meio de bomba de água, com funcionamento elétrico 
feito 	através 	de 	resistências 	acopladas 	ao 
equipamento. Com  eletrodos ou boia para controlar o 
nível de água e cortar a corrente elétrica no caso de 
obstrução do fornecimento de água, protegendo as 
resistências contra queima. Externamente revestido 
com 	camadas 	de 	lã 	de 	rocha 	aluminizada 	e 
revestimento externo com chapas galvanizadas para 
evitar perda de calor e aquecimento do ambiente de 
trabalho. Sistema de Vácuo: Dotado de uma bomba 
de vácuo para processar as operações de pré-vácuo 
e secagem, por extração da umidade dos materiais 
esterilizados. 	- 	 Carro 	interno 	de 	carga 	em 	aço 
inoxidável, com prateleira em tamanho compatível 
com a câmara interna. Qtde: 1,00 - Impressora serial  
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térmica, 	para 	registro 	das 	informações 	do 	ciclo 
selecionado 	- 	Carro 	externo, 	fabricado 	em 	aço 
carbono, 	com rodízios, 	para transporte do carro 
interno. (1 carro para uma porta) 
CONJUNTO 	RADIOLOGICO 	DE ALTA 
FREQUÊNCIA DIGITAL HF630M 1 HF800M - RAIO- 
X HOSPITALAR DIGITAL Eficiência e tecnologia em 
diagnósticos por imagem. O sistema possui Auto 
calibração de mA, que regula automaticamente o 
valor da 	corrente 	em 	função 	de 	variações 	do 
sistema. Compensação 	automática 	de 	tempo, 

/ garantindo alta fidelidade de mAs. Autodiagnosticou 
de falhas com sistema de monitoramento digital 
contínuo, que 	assegura 	a 	integridade 	do 
paciente/operador e do próprio sistema. GERADOR. 
Gerador de raio X multipulso de alta frequência - 
ripple<1%-112k1-1z 	. 	Sistema 	de 	controle 
microprocessador 	com 	software 	embarcado 
Potencia Nominal de 50 kW 163 Kw 	Configuração 
220 ou 380 Vac— 50160 Hz • Faixa de kV até 150 kV 
• Faixa mA até 630 mA / 800mA (valores da série 
R20) • Faixa de mAs até 576 1630 mAs • Log de 
registro de eventos armazenado em sistema digital. 

2 Técnicas 	pré-programadas 	com 	capacidade 	de UNIDADE 01 R$ 255,000,00 R$ 255.000,00 
armazenamento de até 590 posições • Opção de AEC 
com 	seleção 	de 	densidade 	e 	espessura 
OPÇÕES DE TUBO DE RAIO-X. Opções de tubo: 
Canon (Toshiba) e IAE • Tubo de baixa e alta rotação 
e de até 300 kHU - COLIMADOR • Opções de 
iluminação de campo com led ou lâmpada halógena - 
ESTATIVA PORTA-TUBO • Estativa com diferentes 
fixações e movimentos 	• Freios em todos os 
movimentos 	• 	Indicação 	frontal 	de 	ângulo 	de 
incidência do tubo. MESA • Mesa radiológica de 
tampo flutuante. Capacidade de até 300 kg . Freios 
eletromagnéticos para fixação, do tampo e do bucky 
ITENS EXCLUSIVOS NA VERSÃO DIGITAL 
Detectores tipo DR Flat Panei sem fio (wireless) ou 
com fio • Opção de um ou dois detectores por 
equipamento . Software de armazenamento (tipo mini 
pacs). Software de aquisição de imagens com junção 
de imagens incluso • Rack para equipamentos incluso 
- Demais especificações, consulte manual 

4— DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS; 

4.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, 
devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, junto á 
sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Compra, 
no prazo máximo de 10 (Dez) dias uteis; 
4.2. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
4.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da 
Secretaria Gestora 
4.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
4.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação 
e consequentemente aceitação. 
4.3. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria do Município de 
Mucambo 

5— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA; 

5.1. A contratada para realizar os serviços, objeto do presente Contrato obrigar-se -a: 
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5.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
5.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável 
por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
5.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na 
execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência 
Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Pública em geral; 
5.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste contrato; 
5.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 	/1 
necessários na forma estabelecida no Art. 65, §1 0  da Lei 8.666193, alterada e consolidada; 	 / 
5.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
5.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As 
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser 
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

6— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
6.1. A contratante obrigar-se-á: 
6.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o 
cumprimento dos prazos; 
6.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste 
contrato; 
6.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
6.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar 
pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais; 
6.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a 
todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, prestando-lhes todas as 
informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 

7- DO PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, 
todas atualizadas, observadas a condições da Proposta e os preços devidamente registrados no Anexo 
1 deste instrumento. 
7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Prefeitura Municipal 
de MUCAMBO - CE, com endereço na Av. Construtor Gonçalo Vidal, s/n- Centro - MUCAMBO, CEP 
62.170-000, MUCAMBO —CE, inscrito no CNPJ 11.413.56210001-83. 
7.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, 
observadas as disposições editalícia e desta ata. 
7.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
7.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
7.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICA N°. 1509.01/2020 

1. 	HABILITAÇÃO 

a) 	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
b) 	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https:llcertidoes- 
apf.apps.tcu.qov.brl) 
C) 	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
d) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
e) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
f) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
g) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
h) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
i) Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
D 	Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
k) 	Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

• 

	

	licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
1) 	Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

2- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
b. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br ; 
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
3.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta n° 1.751, de 0211012014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
3.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
3.4 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
3.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
3.6 - A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal. 
3.7 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT, conforme Lei 12.44012011. 
3.8 - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, 
ou outra equivalente, na forma da lei; 
3.9 - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (artigo 31 
da Lei n° 8.666193) em data não superior a 30 (trinta) dias; 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado dos 
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta 
Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha 
transcrito, que comprovem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que 
terá de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, comprovado através do cálculo dos seguintes 
índices contábeis, devidamente assinado pelo contador responsável, sendo vedada sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro. (Art. 3 0  do Decreto n° 8.538, de 2015); 
2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 
4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
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5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
1. -  Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública 
ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando o fornecimento dos bens em 
julgamento. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e 
com identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa 
física identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à 
conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos fornecimentos e emitente do 
atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que prestou o fornecimento; 
c) descrição dos serviços; 
d) período de execução do fornecimento; - 
e) local e data da emissão do atestado; 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
II. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou 
entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme 
o caso. 
III. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para • 	comprovação ao que dispõe o item 1., instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de serviço 
respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências: 
IV. comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir 
amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento 
contratual, 	receber e dar quitação, 	responder administrativa e judicialmente, 	inclusive receber 
notificação, intimação e citação; 
g) apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada; 
comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada 
consorciado, na forma estabelecida neste edital; 
h)demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de 
sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital [, com o 
acréscimo de .....%], para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva 
participação; 
i) Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não 
será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira; 
responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de 
licitação e durante a vigência do contrato; 
j) Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras 
e estrangeiras; 
1) Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e 
proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um 
consórcio ou isoladamente. 
m) O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
n) A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital. 
o) A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
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ANEXO III 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 1509.01/2020. 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na 
Forma Eletrônica n° /20_ acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 
seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 	 / 

REPRESENTANTE e CARGO: 	 CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do 
recebimento definitivo do objeto pela Contratante. 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 
PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 



. 

Prefeitura Municipal 
Mu cambo 

ANEXO IV 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)  
Razão Social: 
Ramo de Atividade: 
Endereço:  
Complemento: Bairro: 
Cidade: UF: 
CEP: CNPJ: 
Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 
Representante Legal: RG: 
E-mail: CPF: 
Telefone Celular: 
Whatsapp: 
Resp. Financeiro: 
E-mailFinanceiro: Telefone: 
E-mail para informativo de edital 

rME/ PP E: 
( ) 

SIM 
 ( ) 

Não 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 
do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno 
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
3. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 
4. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins 
de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
5 .Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno 
conhecimento; 
6 .Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 111.1 
Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
7. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de 
taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de 
Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
8. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do 
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
9. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo 
Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o 
prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última 
utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas 
informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais 
e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer 
mudança ocorrida. 

Local e data: 

(Assinaturas 
autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO IV.1 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL - 
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 
Operadores 
1 Nome: 

CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp  

2 Nome: 
CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp 

3 Nome: 
CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp  

O Licitante reconhece que: 

1 A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade 
por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
II O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 
III A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 
IV O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não 
pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento 
de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO  

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA - SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após 
a adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, 
cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em 
parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão 
do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$ 600,00 
(seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - 
Bolsa de Licitações do Brasil. 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% 
e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ 
SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao 
automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o 
licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma 
eletrônica no respectivo lote cancelado. 
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao 
sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL - 
Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo 
com as regras usuais do mercado. 

. 	DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo 
e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 1509.01/2020. 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF N° 	 , sediada. (Endereço Completo), 
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade Pregão Eletrônico n° 	instaurada pela Prefeitura Municipal de 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 

. 
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ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 1509.0112020. 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF N° 	 , sediada, (Endereço Completo) Declara, sob as 
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 

. 

. 
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(Nome da Empresa) 

ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 1509.01/2020. 

DECLARAÇÃO 

CNPJ/MF N° 	 , sediada(Endereço Completo), Declaro que não possuímos, 
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal n° 8666193. 

(Local e Data) 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS. 
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N°. 1509.01/2020 

DECLARAÇÃO 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

(Nome da empresa) , CNPJ / ME n° , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins 
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) 
sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 12312006 

Local e data 

Nome e n° da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO X 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 1509.01/2020 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 1509.0112020 da Prefeitura 
Municipal de _______, que a empresa.. ....................................................... ...tomou conhecimento do 
Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os 
termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 

Local e data: 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO XI 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 1509.01/2020. 

DECLARAÇÃO 

(Razão Social) 	 CNPJ/MF N° 	Sediada 	 (Endereço 

Completo)Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório 

sob a modalidade no, instaurada pelo Município de , não integra nosso 

corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto 

ou indireto da Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data 

Local 

Nome do declarante 

RG 

CPF 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 
o número do CNPJ. 

. 
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ANEXO XII- MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° .................. 

J(/5 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, 
DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUCAMBO, E DO OUTRO LADO A 
EMPRESA .................., PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF da respectiva Secretaria, com sede de sua Prefeitura Municipal na Av Construtor 
Gonçalo Vidal, s/n - Centro MUCAMBO, CEP 62.170-000, MUCAMBO - CE, através da Secretaria de 
______ neste ato representada pela respectiva Secretária Sr. , aqui denominada de 
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa ..........., estabelecida na .........., inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° ............., neste ato representada pelo(a) Sr(a) .............., portador (a) do CPF/MF n° ................, apenas 
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas. 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n° 1509.0112020, em 
conformidade com o Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei n° 8.666193 - Lei das Licitações 
Públicas, c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 1710712002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1.Constitui objeto da presente o a AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUTOCLAVE E 01(UM) RAIO X PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JERESSATI, JUNTO A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, constante no Anexo 1 do edital e da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO: 

3.1. O valor global da presente avença é de R$ ________ ), a ser pago em conformidade com 
a entrega no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor 
da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, observadas as condições 

• 	da proposta e o seguinte. 
3.2. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do seu 
registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou 
previsíveis porem 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, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal 
situação e termo aditivo, 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, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II 
"d" da Lei Federal n° 8.666193, alterada e consolidada. 
3.4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão 
incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas com produtos, 
equipamento e mão de obras. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 

4.1. O presente Instrumento terá vigência até 31 de Dezembro de 2020. 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 
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5.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo 
os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, junto á sede da 
Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Compra, no prazo 
máximo de 20(vinte) dias uteis; 
5.2. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da Secretaria 
Gestora 
5.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e 
consequentemente aceitação. 
5.3. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria de 	do Município 
de Mucambo 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 

6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão á conta 
de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes á(s) secretaria(s) 
contratante(s) interessadas. 

CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, 
na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra 
expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições 
da Proposta e os preços devidamente registrados no Anexo 1 deste instrumento. 
7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de 
MUCAMBO - CE, com endereço na Av. Construtor Gonçalo Vidal, s/n- Centro - MUCAMBO, CEP 62.170-
000, MUCAMBO - CE, inscrito no CNPJ sob o n° 11.413.56210001-83. 
7.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, 
observadas as disposições editalícias e desta ata. 
7.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
7.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
7.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. A contratada para realizar os serviços, objeto do presente Contrato obrigar-se -a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável por 
quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
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 que se refere ás contribuições devidas á Previdência Social, 
obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á 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 da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) 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 0  da Lei 8.666193, alterada e consolidada; 
8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
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81.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As deciss 
e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas 
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; / 

CLAUSULAS NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 	 7\ 
9.1. A contratante obrigar-se-á: 	 Li 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o 
cumprimento dos prazos; 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste 
contrato; 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada 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; 
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos os 
locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, prestando-lhes todas as informações e 
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 

CLAUSULA DECIMA - DAS SANÇÕES: 

10.1 	Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
10.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
10.1.2 Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
10.1.3 Apresentar documentação falsa; 
10.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
10.1.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
10.1.6 Não mantiver a proposta; 
10.1.7 Cometer fraude fiscal; 
10.1.8 Comportar-se de modo inidôneo; 
10. 1.9 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 
10.1.9.1 	Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
10.1.9.2 	O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
10.1.9.3 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

• 	significativos ao objeto da contratação; 
10.1.9.4 	Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
10.1.1 OSuspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
10.1.11 Impedimento de licitar e de contratar com o Município e pelo prazo de até cinco anos; 
10.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados; 
10.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
10.4 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR. 
10.5 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1 0  de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
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10.6 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administratIVos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
10.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobriras prejuízos causados pela conduta do licitante, 
ao Município poderá cobrara valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
10.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 
10.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
10.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará - DOE e 
Imprensas Oficial do Município. 
10.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: 

11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, por conveniência administrativa 
ou por infringência de qualquer das condições pactuadas: 
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará automaticamente em 
quebra de contrato, ensejando rescisão administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666193, reconhecidos 
desde já os direitos da administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou 
regulamento dispostas no presente Instrumento; 
11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela contratante; 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes; 
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) 
dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes; 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir 
prejudicada poderá reincidi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

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

o CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 

13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil do mês 
subsequente á data de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS 

14.1.Declaradas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do 
acordo entre elas celebrado; 
14.2.Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
14.3. Fica nomeado como Fiscal desse Contrato o(a) Sr(a). 	o qual 
deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666193, alterada e consolidada 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO: 

15.4. O foro da Comarca de Mucambo é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste 
Contrato, em obediência ao disposto no § 2 0  do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e 
consolidada. 
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Declaram as partes que este contrato correspondente á manifestação final, completa e exclusiva de acordo 
entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas firmadas. Mucambo - 
CE. 

MUCAMBO-CE, - de ___ de 

MUNICÍPIO DE MUCAMBO 

<nome do secretário gestor> 
Secretária de <Secretaria> 

<NOME DA EMPRESA> 
<NOME DO REPRESENTANTE> 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

. 

2. 

. 
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ANEXO 1 DO CONTRATO N° 

ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE MARCA VALOR 
UNITARIO R$ 

VALOR 
TOTALR$ 

xxxxxxxxxx xx xx 

. 

. 
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à :iI DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 j ANO XII NO205 1 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2020 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Notificação de Recurso Administrativo - Tomada de Preços N.° 013/2020-SIE. O Presidente - 
da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do disposto no § 3°, do art. 109, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, vêm comunicar aos demais licitame- 
que a cmpisa Ceitarc Engenharia e Consultoria LTDA, impetrou recai-ao administrativo contrário à decisão da Comissão de Licitação na Tomada de Preços 
N" O 1 32020-SIE, cujo objeto á a contratação de empresa para prestação de serviços de topografia no âmbito do Município de Bela Cruz, Ceará. Fica aberto 
o prazo pai 	impugnação do referido recurso aos dentais licitantes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da presente publicação. Bela Cruz/CE, 15 de 
setembro de 2029. Manoel Roberto de Paula Júnior - Presidente da C.P.L. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N' 00912020/DIV-PP 
- A Piegoeiia deste município torna público que no dia 30 de Setembro de 2020, às 09h, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial N' 
009i2020/DIV-PP, cujo Objeto é a Aquisição de lubrificante para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Cariré/CE. O 
Edital estará driponível tios dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público de 08h às 12h e pelos Sites: htto://municinios.tce.ce.gov . 
br:liciiaeues/e hitp:i/svww.carire.cc.gov.br/. Informações pelo Fone: (88)3646 1133, ou no endereço à Praça Elísio Aguiar, S/N°, Centro. Cariré-CE, 15 de 
Setembro de 2020. Antonia Regilene Aguiar de Carvalho - Pregoeira. 

*** ana nas 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N 
SS-1 1 P005/20 - A Secretaria de Saúde, comunica aos interessados que no dia 29 de Setembro de 2020, às 09h, abrirá Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial N° SS-PP005/20, cujo Objeto é Aquisição de equipamentos hospitalares para o Centro Cirúrgico do Hospital e Maternidade Francisquinha 
Farias Leitão no município de Monsenhor Tabosa-CE. O Edital poderá ser retirado junto a Comissão de Licitação, no endereço Praça 7 de Setembro, N° 
IS. Ccnlro, no horário de expediente ao público, ou pelo portal do TCE-CE: httix//www.tce.ee.gov.br/lieitacoes . Monsenhor Tabosa-CE, 16 de Setembro 
de 2020. Ccli Regina Lima Bezerra Saraiva - Secretária de Saúde. 

*** *5* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Secretaria de Turismo - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2020.09.14.001. A Pregoeira 
Oflcial do Município de Aquiraz torna público o recebimento das propostas virtuais no endereço www.bllcompras.org.br , até o dia 23 de setembro de 2020 
as 08h00isiin (horário de Brasília/DF), cujo objeto é a aquisição de cestas básicas, a serem distribuídas para o público que trabalha com o turisilio local, 

. 	
de 08h00niin às 1 2h00min, sito ao Centro Administrativo à Rua da Integração. S/N- Loteamento Mirante do Rio - Centro. Aquiraz/CE, 15.09.2020. Vânia 
afetado diretamente com os impactos do Covid-19, conforme termo de referência. Maiores informações no endereço eletrônico acima ou junto à Comissão 

de Souza Pinheiro - Pregoeira. 

*5* *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento -  Tomada de Preços n° 2020.08.26.1.0 Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação da í'reíciiura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que o processo 
licitatório na modalidade Tomada de Preços n°2020.08.26.1, cuja data, de abertura estava marcada para o dia IS de setembro de 2020, às 09:00 horas, tornou- 
'e L)escrt,. Maiores alui inações e entrega de Editais na sede da Prefeitura Municipal, sito na Av. Domingos S. Miranda, n° 715 - Lot. J. dos lpês - Alto da 
Aletirta. Barhallia/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 15 de setembro de 2020. Raimundo Enianoel 
Rastos de Caldas Neves 	Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *** *** 
ESTADO 1)0 CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇOS N° 227010112020 - Objeto: Obras de Referiria do Hospital Manuel Jaime Neves Osterno, PT n° 1046656-17. Contrato de Repasse n° 851.339 
do Mio, da Saúde. O Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Marco comunica a adjudicação e homologação do objeto à seguinte empresa: RVP , 
CONS1RUÇOES & SERVIÇOS E1RELI ME, que ofertou o menor preço, com o Valor Global de R$ 651.887,15 (Seiscentos e cinquenta e um mil, MISTO 

oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos). Data da Adjudicação e Homologação: 09 de setembro de 2020. Francisco Nelson Cavalcante Filho - 
Secretário de Saúde. 

**s *5* *** 
F5Ç'C125051 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Governo e Administração - Aviso de Pregão Presencial N° 1712020-SEGAD. A 
Prcicitura Municipal de Cruz comunica aos interessados que estará recebendo até às 14h00niin do dia 29 de Setembro de 2020, na sala de reuniões da 
Comissão de Licitação, sito à Praça dos Três Poderes s/n°— Bairro Aningas - Cruz—CE, a proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão 
Presencial n° 1 7/2020-SEGAD - Contratação dos Serviços de Lavagem e Borracharia para a frota de veículos das Secretarias Municipais. O edital poderá 
ser obtido 	unto ao Pregoeiro, no endereço supracitado nos dias úteis, das 08h00 às 12h00, e nos sites littps://oticial.ci-uz.ce.gov .bre www.tcc.cc.gov.br/ 
lieitaeoes. Cruz-CE, IS de Setembro de 2020. José Ednaldo Alves de Sonsa - Pregoeiro. 

. 	 ** *5* *** *  

Estado do ('caril - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Secretaria deSaúde - Aviso de Licitação—Pregão Eletrônico N' 2020.09.11.001. A Pregoeira 
f)lici,tl tio Muiticipio de Aquiraz torna público recebimento das propostas virtuais no endereço www.bllcompras.org.br , ate o dia 28 de setembro de 2020 as 
0S1)00iuin (horário de Brasília/DF), cujo objeto é a aquisição de material de consumo para atender à demanda da Vigilância Sanitária em Saúde, no ambito 
da Secretaria Municipal de Saúde de Aquiraz, conforme Termo de Referência. Maiores informações tio endereço eletrônico acima ou junto a Comissão de 
OShOOmin às 12h00min, sito ao Centro Administrativo à Rua da Integração, S/N- Loteamento Mirante do Rio - Centro. Aquiraz/CE, 15.09.2020. Vânia 
de Souza Pinheiro - Pregoeira. 

*5* *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - 'fornada de Preços N° 2020.05.05.001.A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Aquiraz torna público o resultado, do certame acima com objeto contratação de empresa para reforma do CEC Manuel Assunção Pires. A empresa Prime 
Empreendimentos. lncorp. e Serv. LTDA, foi vencedora do certame com o valor de R$ 516.554,23 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e 
quatro reais e vinte e três centavos). Ata disponível do site www.tce.ee.gov.br/munictptos . Fica aberto o prazo recursal, com fulcro no art. 109, 1. b. Maiores 
intdrniaçõcs serão obtidas junto à Comissão de 08h00min às 12h00min. Aquiraz- CE, 15.09.2020. Presidente. 

*** *5* *** 
Estado do Ceará - Município de Barreira - Extrato de Ratificação. O Secretário de Infraestrutura. Transporte e Controle Urbano vem publicar a 
R iii!i 	rio Piocesso Administrativo, originário da Dispensa de Licitação N 0909 01/2020/DL referente a contiataçao de empresa especializada para o 
Grnecimento de energia elétrica para o sistema de iluminação pública (Sistema de IP) instalado no Município de Barreira, junto as diversas Secretarias do 
Munieipio de Barreira/CE. Fundamentação Legal: inciso XXII, do artigo 24, e parágrafo único do art. 26, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Data da Ratificação: 	5/09/2020. Barreira - CE, em 16 de Setembro de 2020. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - Aviso de Adiamento de Licitação. A Pregoeira do Município de Santa Quitéria comunica 
aos interessados que o Pregão Preseitcial n° 02/2020-SOU, cujo o objeto é a aquisição de luminárias LED com fotocélula para iluminação pública do 
Municipio de Santa Quitéria, com data de abertura prevista para às 14h00miit do dia 16/09/2020, foi Adiada. A nova data de abertura será às 10h00nuu do 
dia 28 de setembro de 2020, motivado por alterações no Termo de Referência. O Adendo com as alterações poderá ser obtido junto a Comissão, e no sOe 
svww.tce.ce.gov.br/íieitacoes . Santa Quitéria - CE, 15 de setembro de 2020. Pregoeira. 

*5* *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 28 de setembro de 
2020 às 10:00 horas, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°. 1509.01/2020, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) autoclave e 01 (um) 
Raio X para atender as necessidades do Hospital Municipal Senador Carlos Jeressati, junto a Secretaria de Saúde do Município de Mucambo - CC. O Edital 
estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:001) às 12:00h. Informações pelo fone: 0*5883654 1133, ou no endereço à Rua Construtor 
Gonçalo \'(dal, 5/ti. Centro. Mucambo - Ce, 15 de Setembro de 2020. Francisco Orécio de Almeida Aguiar— Pregoeiro. 
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corosavinus (Covud-10) em cerA/ar de'rrrg8ncia rio Mi.rrdr1trio riu Var(oia-CE. Entrega dos 
propostas A trarlir neSta nata, e otrrrtrrro das propostas: 24 de Setembro do 2020 ás 09:006 

tcrrA/io de Erae,iia) no Sitio www.btcompras.org.br , rios ternura do § 1' druArt 4°-G da Mi'V 

026(20. ltrtrrrrrraçdrrs geram: O Edital pedetú ser ebtirto atrasOs do sitio retendo adiou os junto ri 
Pregoeiro na CondenOu de Licitação, sito à Rua Artur Ramos, 232. CEP: 52.21/5-0)10, Castro, 
rfurjoto-E. Francisco Fatb Lira Lopes -Pregoeiro. Varjota-CE, lO de setenuibrode 2020. 

Estado do Preteitunlclpal da Aqutraz - Tornada rira Preços 52020.0585.001. A 
Presidente de Crrrniss5oda LicitoçOodo Município deAquiraztorna p0511coo resettacto, do contento 
Cifrou corrr ot.r)eto r;or:tretaçàrn de empresa para reforma de CEC Manuel Assunção Pires. A 
ornarosu ('time Errrproenrntirrruotss. irrcorp. ri Sare. LIDA, 1/ri vescodent do certame como vuiarde 
ES 510.524.23 (qrritdrerrtus o dezesseis mil, quinhentos O Ciirttaeflta e quatro reais o visto e três 
osatavue), Ata disponível r/a sito rswsuice.ce.gsvhn(irrUiridplOs. Fica rrbar -ta o prazo recursat, coo 
fulcro rei uni. 109, 1, 5. Maiores istoratraçnes serão Obtidas )urrtcr à Comissão do OOhOOn'uiir às 
12ta00rrrio. Aquiraz - CO, 15,05.2020. Presidente,  

Estado do Ceará .- Pret,situra Municipal de tiapoje- Aviso de Abundara de Propostas das 
Empresas Habilitadas - Toroad de Preços (1/2020.06.22.3- TE Data; 18 CIO setosrbroste 2020 

às 12:00 horas. Ols(oio; cootratsçãode pesosajuridica pane corrutruçdode pavissentapàoem pedra 
tosca em diversas ruas no Município de trapujé, contornas sspeciflcuçites sentidas no projeto 
básico. inrtormsçóos:AeeoirtaAoioniaPero'rado Meto, 353- Bairro: P0. Lima, itape)OICE ou pois 
isso; (85) 3346.1015 do 08:005 Ore 12:00h co pato sito wurwtçe.cn.qov,tun/lrcitacses. José Mac 

Dowel Teixeira Azevedo Neto- Presidente da CPL. 

Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Aqutraz - Secretaria da Saúde - Autuo da 
Licitação- Pregão Eletrônico (1/2020.09,11.001. APreçtoeira Ofrciat do Murnicipicr CIO Aqrniruz 
atira público recebirtrerrto das propostas virtuais no endereço br. atOro dia 

20 de catem/are do 2020 (is 08tr00rnis (horário de Breu/iuiDF), cujo objeto O e aquisição do 
nraterrat de canursirie para utenrder à demanda da Vigiiància Sanitária errr Saúde, ire Smbiio da 
Secretaria Municipal de Saúde do Aquiraz, contunrtiu Termo de Retardada. Maiores 
oformaçOes rio endureço eleurdrrico aciirre nu junto á Comissão do OOhOOudn (ia t 2ir00rtrirn, eito 
ao Centro Mririuietraiieo à Nua da tnrlrttttut000, 5/ti- Lsleanrrentu Mirante do Ris - Centro. 
AqalradCE, 15,09.2020. Várria de Souza Plutrelro- Pregoeira. 

Estado da Ceará -- Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amararrta - Resultado do 
Julgamento da Habilitação da CaneorrOncia Pública NO 2620,04.22,051-StcP. Cota abjeto O; 
tomrg'rsteo da Preços para evastuut antaisi Ou ria material trerniarrerita e coresurrro da irrtorr,rãtica 
dos/irado a ai/rodar es rnacessldades da acretunia de Educação do Mordo/pio de Sito Gurrçula do 
Arnararrte-Cl0. Ernpneuris Habilitadas: 01- tOR Comercio do Moveis e Equipamentos para Escitodo 
LTDA- ME; 02- Natalia Gerrçeiues cios Santos ME; 03- 1  Mogutr9euomerdo a Serstçrru MB: 04-
41< Cornmerclo& Serviços -Frarrciscadri Situa Moveres; OS - Casnemmet Cessiaua -Ctaudiarre Sunrtus; 
0- Mi/te Sustos dat Silsu -- ME Empresas inabilitadas: 01- F Maia do Oliveira-. ME, 02- 1/19 de 

Castro - ME; 03 MC Barbosa Eventos  o  Sumiços; 54.V & ECormicio e Saiviçes de Eqeulraererrlos 
e Srutrtitiornrteu no lnlorns(itcu LIDA-- ME; 05- Mega- (1 Contem/o e Serviços E1RELi ME; 151- Mi< 
Sotvtços em Conetnuçarr e Fraeupenrta Escolar; 07- Feard Ferriandes Elias LiDA- Connanii Comercio 
o Serviços; Corirerciel M/rvrr- 'falaria MileoTelesPereira- ME. Ftcaosbertrro peses recursorO partir da 
data deste puhhr;açãs, cuotorrrie urt. 109, Inciso 1, atinou e tia Lei do Liraitaç3es. Maiores 
nlonrauçOus, na sala da Coetmao de Lícitaçdu de Preteiterrsdo Sito Geneça lodo Arnrururte-Ce. 15 da 
setembro de 20211 Witulane Searas de Oliveira -Prestdentoda CPI. 

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Surtia Qutidriu -Aviso de Adiamento de Licitação. A 

Pregoeiro da Msrric(pie nu Santa Ou/dnie currrnnu'ioa aos interessados que o Prsrj/lrr Prasurraial ri* 
02/2020-SOU, CUjs rrobjetué a aqeisiçáode iurrrinád,rs LI/O corri fotocótala pane )iunhlnaç2o pOrbtda 
rira Mrrnricipirrrtn Ssrrl;r Osuidrio, Corri data rir' utrertrnrC presisia para às l4ur0onnnio ntrrdia 10409/2/120. 

lo) Adicde, A inovar dm11 do doa-lutei será ds ielrOtrrrirn de dia 20 de eeian,bro mv 2020, rnutreanle par 
uliorsçôuu vIr Termo do Rvreràrr'au L'rAdeor/s rarrn as alidruçOes pederàuer ebt:dojunrio a Comissão, 

e rrrr eitewerov.lce.ca .rarie irrrlmcrtsr eec. Santa Orniténia -CE. 15 de setembro de 2020. Pregoeira. 

Itadn uto Coará-- Proteitrrro Mr.nrrlsipul de Pauerrqi. APrnrrrrn ' 1rrsicirralrlr,l'oiunqi,lmrr:.e 

Esiarinr riu Coará - Coasàroio Público de Saúde taterfederarias rir, Vate do Cmiv . CISVALE - 
Errfratudn lnrrntrrrmeutaCoiitrattiai td'20,20.7012-04 - Prugrio Prvseresiut i'l'5l7/2OI9PP-SRP-
(ria do Rsqrslro da Preços ir' 5712019. Ccrsirutuslrr. Cunecirrie Pmrmdize rim 1/oúr/e ri-e toderaninu 
r/o 'for,' cOr CURtI -CISVALE Objeto: PrustuçOodo coreiçeede co:rfncçàmrrts rorrprnnra erra çurul parIr 
mrlerruer se rrer;rreeiriadvs das Ur'irturies de Sanire. junte ,  'ao Csrrsrircini P45l0u 45 Saúde 
tnterfcdcrra0ea do Volrs dv Creu- CISVALE , \Trgorrcia. 0 presarrla lrrsnrrrorastrs Conrlrrrlsal piudrnziiú 1 
seusjsnirlicoee ierjaisaleilos a partir da data de sua assinatura oviqm'rÁ alô 03 de Ootmrbrrr de 2020. 
Gala da Assinatura: 03 de Satembru de 2020. °rrodumeeruçoo Legal: Proqàs Presencial 11'. 
0171201/IPP-3RP- Ata du Registro de Preços n'071201 9:  Lei Frrrtrnrarlrr' 8,666193; Lei ri' 10.520, de 
17 der ritro de2002,e demais normas teguivaplicdveis. LR Por ro - 1/lr/1, CPIPJN°. 29.124.30910001-
tiO, rner;o o valnrdo 

 
R$ 5.252,23 (dores mil duzentos e cluqrrorntrr e VAio reais e sIclo o três centavos). 

Fernando Henrique Goorece Bastas - Diretor Executivo <to Consórcio Público de Bar/da 
tisterfedaraticadur Vaie docuru -CISVALE, oro CaucalaiCta. 113 da Setembro de 2020. * 

Estado rIr, Caanir - Coneónrsto POrhttcn, ria Saúde iotonfedmrtativo ria Voto do Curu - 00/VALE - 
Extraio de instrumento Contratual ti' 2019.71.46-10 -PreçOis Pnpoenist 14' 01612019 PP-SRR 
Contratante: Consórcio Público de Saúdo tnlerfederatius de Vale tio Curti CISVALE. Objeto; 
Oquioiçnoede Materiais de Littipaze tlostiitai rpura Otvrrniereo risse cuidados Oro Csrrsóroia Público 
de Sar'rde tnlcrlede/eSeãdo'V/çdrdd Crirni - CISVALE, Vigitncia: O prosérnleinntrurrierrlaCoslretnrul 
produzir úserrs jurídicos e legais efeitos a partindo data de sua assina (une vi0endalê 03deOsrlrrbro 
de 2520. Data da Assinatura: 03 de Setembro da 2020, Furs -/rrrnentreçca Legal: PregOo Preexsclai 
E'. 01W019-PP-SR Alada Reglntno de Preços (1° Ottr2uilO, Ltd Federal n'O etie/'33; Lei e' 
10.520, de ia de julho da 2002, e dotnrds normas leqolu apUra/veio MSE Comércio o 
t'tepreeentacrrnrs LIDA-EPP, CNPJ E" oS.006.303r0081.s4.cnolo oslarde 19$ 10,05lJ,tO(Dezmil 
oitocentos e cinquenta reais a doe cectr/vos Ferrrando Henrlqrre tloersch tdastos - Diretor 
Executivo do Consórcio Público de Saúde tnterfederativa do Vate da Cure - CISVALE 
CaucatalCE, 03 de Setemtsrotte 2020. 

Estado rIr, Coará - Consórcio Público de Saúde tnterfedaratirma da Votado Cura - C1SVALE - 
Extrato ide laairumor,toCotttnalaal W2819.71.00-17 - Pregão PresencIal 14' 01012018PP-SRP, 
Ceirttetarrle: Consórcio P/blico da Saúde totonrederabso do Vrfe do Curti - CiSVALE, Objeto: 
AqoiniçOasde Meloriaisde Llrrrt,euaHospitotarpena atenderes neceesidadesdo CnrrroúncloPútniir.e 
da000rdr lrnleitederativuriu Valo do Caris- CISVPd_E. Vigência: O drrrsenile lrrslrsroenlo Contratual 
Produzirá snrosjuridinaoaeiegaisefeilonapantrrda data desrruessirratsnaovlgeràatéoadeOrltrrhto 
de 2020. Data da Assinatura: 03 de Setembro do 2020. Frcsdameaiaçdo. Legal: Pregito Pnirortnciai 

W. 0l1312015-PP-1519P. Ata da Registrada Preço 11/0012010; Lei Federal rr'8,666i93;Loini" 10.520, 
de 17 clv julho do 2002, e rteotaiu nofima5 legais aplicáveis. Prohsspf ai Comancio t-tutonda UDA, 
CNPJ 17'. 05.485.57410001-71, como valse de 8$ 2,310.00 (Guio mi t Inozantos o dez mata). 

Fernando Henrique Goaruch Bastes, Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde 
aterfederativodo Vale doCuru-CtSVALE.CariouiatCE,u3dr, Seteedono de 2020. 

Estado do Ceará- Consórcio Pr'tbtfco de Saúde taierfedorativo do Valeria Curri - CISVALE - 
Extrato de Inserumeoto oetrateat 14' 2915.71.60-117 - Pregão Presenciei 14' 01812019PP-SRP. 
Contratante; Consórcio t'dbica de SuOr/o tnter0000rutiuo rIo Vale rio Curti - CISVALE. Objeto: 
Contratação de enipr asa para prestação de serviços de Confecção taberatonlal da Pó/teses 
derdúnius e Confecção de aparelhos ortudôntico para atender as necessidades das Unidades 
QdonIotaicasdo C000dncmo Público de Saóde tirlertunturulivodo Valvas Cura CISVALE. Vigôndu: 
O presente tnstnsnrantaCsnlratust produzirá seus jurídicos a legais rrleitoO a parIr dadatado Sua 
assinalara o vIga-à trto 03 de Outubro de 21120. Gala riu Assinatura: 03 de Setembro do 2020. 
Farrdurirerrtaç5s Legal: Pregão Presencial 4', 01012010-PP-SRP Atado Registro de Preços 0' 
00612010 -SRP: Lvii Federal ir' 0.666103; Lei ir 5  10,520. de 17 de  julno do 2002,0 demais norma. 
egala upliceseis. EM Crrnirsrcioe Srslcosde PieteseslTtDA-ME, CNPJ '1/. tO.832.89610001-30, 
com o calor de ES 7,783.50 (Selo mil setecentos e oitenta e três reais e rinrquernla centavos). 
Faraarirlo Henrique Goerach Bastos - Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde 
IntenfederatisodoVateeloCuru- CISVALE, era CaucatalCE, O3de Setembro da 2020, 

Estado etO Ceará --  ConsOrcio Público de Saúde Ínterterierattvo do Valo do Curo - 00/VALE - 

Extrato de Instrumento Contratual N'20207025-04 - Pregão Presencia( N'00,312020 PP-SRP. 
Contratante: Consórcio P/btico de Saúde tolertederalieo do Vaie do Corri - CISVALE. Objete: 
Aqeisiçeode5nr Cera-  gráfico para atender às necessidades do Consórcio Ríbuice de Saúde 
intentedorabvs do Vete do Ce- CISVALE. Vigência: O presente irrulnnrareoto Contratual prsduzità 
setrsjinnirticss elegeis efeitos a paitrr dadala do suaassioalrsra e vigerá i,603 doOvlebroda 2020. 
Data da Assinatura: 03 de Salomobro de 2020. Fsndamenteçdo Legal: Pregão Presencia] 110. 

00312020-PP- SRPAIa de Registre de Preços N00112020; Lei Federal ri' O 600193; Lei n' 10.520, 
de 17 de (olho do 2002.0 rleurruls rrornrrnas legais aplicáveis. 1/upa Surviçon OrA/coe & iroprossão 
cal, Geral EiRt/t 1, C14PJ 1/" 14.455.64810001-6f, Cento ValorOlobal 4cW2'8,796,00 (Vinte eoito 
itnit setecentos e noventas seis roais). Fernando Henrique Goersxh.Bastos, DIretor Euacrrttso 
do ConÕrolo Público de Sã/da taterfedenativo do Vate do Corri - CtSVALE. CaucaialCE, 03 
ria setembro de2020, 

Eotadodo Ceará- Prefeitura MuolclpaldoCaucalo -Aviso LIcItação - Pregão Eletrônico 

1d 1 202E09.14,001,AComiusrlodn Pregão da Preíelb,ru Municipal de.,  Caer,ais. localizada naAv. 
Coronel Correia, 1073, Parque Selado/e, tu/na público -e Er.li;mnl de Pregão Eletrônico E' 
202W09,14.001 rrrjn, objeto O r.r Ragistnns cia Prrnçra visando lrrtru,ru e nenstuaiv rirornlrutaçOas d 

arrrprerra pare tquiaiçla da s'rrrrtiludsies escratoros truta ,tlerrnirrn ,r'. nmrmcersintodt-,v da Secratuiía 
de Edrrceçàr'n, Cldrrçimr e Tecnr0100'e n/u Carrcaien/CE O roirrmm'mo lr,C,i cinema / drupocição dou 

Estante cio Coado - Prefeitura Municipal de Msncarntso - Aviar, de Licitação. LI Pregoeiro 
dinslo ,\isrrr1_'r)rrc- terna púb/neum 'lm,nr n'em (lis 28d,' aslrrrrmlrrmr mie 2020 de 10:00 irnrmue, vsierà oluirrdo 

Liciiaçfrrr rIu rmrr,nlullrlarle l'lsO,Fo Elcrlr,irri,rr '1'. 150 , 0  1171120, cnuirr Otllelrr rI a aqsisiCàir de, 01 

(une) auto r:La', O O O t (rnnur) Rrro 1< pera zlrrrrr; r.i/r 5 rrvceusidanies do ilr/5)irllrl Municipal Sn,rnnrtar 

Carlos Jenessuti, (meto a Secrorlmrriun rio 5 rCle do Mutrrcipro '(e Mucanrbo «- CE. Cl Edilal n$terà 

dispoiilu(rl, tio Irotátio de etertdnrremrte ar.0 púbiirçr (to 08 Ilflir riu 12:00h. iotorrrrorçdos perdi frrrrr-r 

0-883654 - t t 33. ou vo errde/uçrr à Erra Loeslrotrrn Genrçelo niirtal, u/v. Cerrbro Mn,carntro - Co, 

ISdo Seterelrro da 2020, Francisco Grécia de Almeida Agular- Pregoeiro, 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte - Aviso de Licitação - Pregão 
EteIrnionluo 0' 02)2020-51CM. ('elo p'uevrnla narco e em crnrinpnrraeeto às Leis 0a  10520r02 e 
0.506103 e rrrasellenaçóese o Decreto Ir' II) 1)74/id, o I'rrrriourino Oficial do Município da Juazeiro 
do Nn'la comunica aos irntorosvedou qr;u realizará o Pregão Eletróuricp vi'. OZr202013Ct,t,  cujo 
objeto rI aquisição de rádios ccrnrrnuoicudunea rliqilal, hino 111 ri rádios trsnsrueplsres ornhnnaLs (tnavmu 
ou fico), destdrcrdvs era sisteunru operacional do cnmrnnsnnicuç5s da Geanda Civil de Jsezunro ris 
l'Ionie, ledo contvrrrno especillninnções conrlirlas no Tonoo do Rotortirrcia conrstente doo Anexos rica 
Editai.liúm'ser tdenliseadsrnro fr,eco. 0.14049; En,lragudas $nu/poeian;Aporrirnlesla dano, tio slti 

www.iicitaooes-o.coni,hr. 
 

Abertura das propostas. 2020512020 às 09;00rnnirl (netúnio de 1/rasllia)n 

disputa cio lances àeOS;3ünrinr (herr/ide de tãruuitia(rro sitownatvtirdlsc005.e.conr,br, Informações 
gerais: O 1/ditar poderá ser oluirdo enredos rio oito retendo acima se (anIs ao Prvgnroiro nu 
Comissão de Pregões. Os inrtarevvudus ficam rtosdo já sotitcados da rrocnseiutade de acesso ao 

sítio wem-r.lidtocoaa-o.cnm.ht  pra veriOcaçao d'e inforrnaçôos o atteraçóes sepervenrienrtee. Luta 
FrnestoMacvslo Maridos - Pregoeiro Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Ceará, 

Estado do Coará - Prefaitura Municipal niri Aqsiraz' Secretaria rio Trrnírnmo - Aviso de 
Lic itação- Pregão Eletrônico N°2020.08,14.0)11 A Pregoeira Oficial do Município de Aquinaz 
orna público o rer,ehimeotnr das propostue virtuais no endereço w.hIcournpres.otrj.br , até o 
dia 23 de setembro de 2020 às OOhüünrrmrr (trnrnàniou do ItnasiiialGF), cujo objeto à e aquisição de 
restara bàsicuO, a selem dietdioeides para o público que trabalha corri o tsninroo local, afetado 
direlam'rolo com os impactos do Coeini- ir), crurrtrnniene termo de reiínrrtnicle. Maiores ivfrnnmsçules 
no enrrian -vço eletrônico acirnia os (urdo á Comissão do 00 1h00rtsnr Ou 12h00nrnirr. silo ao Centro 
Adirnioislratiso à Rua da unrtegreçito, 5/11- Loleamenutu Mirante do Rio - Centro, AquirazlCE, 
15.09.2020. Vúnia de Sueca PInheiro- Pregocira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal da Itapajé - Aviar, do Abertura ri0 Propostas dos 
Empresas Habilitadas - Tornaria de Preços 14' 2020,06.22,2 -TP. Data; lO de sutemorodn 2020 

às 11:00 horas. Objeto: cooliotsçde rio pessoa jsnioicaparu consltsçdo do pavbeestaçãoerri pedra 
tosca onn diversas Ruas no Município de lbnlrrnjú, conferiria espscitcuçeeo condidas ao projeto 

básico, lelorerrnçdas:Aeereda lEi/civis Pereira de Meio, 353 -- Bairro: Pe. Lima, ttapujóíC1/ ou pelo 
fonte: (05) 3346.1015 de 00:005 dc 12:001r rrrn tido reto essa toe.co.govbrliicitecoeo José Moo 
DowelTeiseira Azevedo Noto - Presidente du CPI.. 

Estado do Coar -O- Prefeitura Municipal da itaperjó- CaIr-ato de Jut9anrant,s -Fase da Propostas 

de Preços - Tomado de Preços 0' 2626-07.24.1 --TE ACcrmiuslío Pvrvnarterrte da Liclioçeo der 
htstnisiinie do ilopajó torne pâhlicra o resultado do lulçomarnlo da fusa rIo Pnrupo5tu do Preços da 
'Pousada do Pncçu'a E' 2020.07.24.1 - /1'. Após eirA/se das propostas de preços sue empresas 

hebiiniLvdeo terem declaradas deocimrusltinsndas as empresas: Madhys Construções e Serviços de 
Edificações EiF5ELI, Construtora Innrpaslo, GIrA/ai Fcnrpneeirdimeeles LIDA o Sor'ofurt l.oeuçd.es  e 
Serviços LIDA. Foram declaradas cluvsihrort,av as errrrresuns: Abras Cmnneoeçóes Serviços Eventos 

o locações E1RELI EPP, B&C 1/dlfrrsrçdles na Locações EIRELI, Chiaoca Coasttuçdes e Serviços 

1/181/LI, 1/2 Conetouções o Serviços LEOA, Milioniuro Serviços EIRELI. Pol'1tec Evçlotrhanía LTOA, 
Sertão Construções e Lecaçoes LIDA  WU Cerislioçiles Serviços EiRELt-EPP. Após critério de 
desempate, foi declareda verrcedoie a esndole empresa: It&C Erllirsiçôes a LoCaFaUema 0/RELI, cosi 

o Valor Global do ES 510.852,31 (quinhentos e dezoito mil o oitocentos o cinquenta e deis reais e 

t -iirbn ri uni centavos). Pmfairla firmei abetto v prazo receraauj contasse peerro'itrna o artigo 100, 't'ic,sol, 
letna"çi, da Lei Federal 4' 8.660/93. José Mac Dowat Telxeina Macedo Neto -Presidente da CPI. 

Estado do Ceard --Prefeitura Municipal de Itapajd - Estrato de Julgamento - Fase de Propostas 
de Preços - Tourada da Preços P1' 2020,06,22.1 - TI', A Crtanisbo Permanente de Licitapós do 
Muniolpro de liapajé toma público o rosslr,rrtn ,lni julgamento da luso do Proposto de Preços da 
Tomada de Preços O' 2020.00.22.1 -- 1V Após análise das prupostas da preços rIas eurrçnrosaa 
hsbilihelsv termo declaradas dusciosaihraarl,uv as mrmproeas. EEC Edrfcaçtios e Locaç&Ieo 1/IRELI 
1/781. Construtora Impacloe Vetor 01/rude i(rrcjuuhario EIRELI-ME. E toranndvcionadasclassitiraadas 
ao empresas; Abrov Covotroçôes Serv iços EOeore,rn e Lsrsiçdes 0181/LI EPI-'. 1/2 Construções a 
Serviços LIDA, FCS Crmeriuçnes e Sumsiçvs Li DA, Milivnrrninirn Corisinioçflero e Evapi rrdinr-rito 
LTOA e SedOrr Cornsinmsç'3eu e Lecoçnncs LTDA. Fui d,rm;larsria eemrr,'edoru com nlonirr5  proposto, a 
erniprouvu FCS Cmtstnuç/lsse Serviços Ui DA. rvrrrr nivalunçtohed do /45 111.51t1,25 (çi'iots oondce nrrt 
e quinhentos o noventa e tini mure a vicie e seis centavo s). Portanto Oca aberto o prazo tccanrral, 
conterriro preceitua e urtigs 100, i.w10 1, Irrtna h, rIu Lei PodereI Ei 9.6(10,83. José Dnwet 
ToluelraAze'oettn Neta -Presidente ria CFL. 	 1 
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