Prefeitura Municipal
Mucambo

or

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2804.0112021
PREÂMBULO
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Mucambo torna público para conhecimento de todos os
interessados que até 09h00min horas do dia 13 de maio de 2021, através do endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br —"Acesso Identificado no link - licitações públicas", em sessão pública por meio de
comunicação via internet, dará inicio aos procedimentos de recebimento e abertura das Cartas Propostas de preços,
formalização de lances e documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°
2804.01/2021, identificado abaixo.
A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal n° 1052012002, Decreto Federal n°.
10.024, de 20 de setembro de 2019, nas demais normas deste Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente,
no que couber, as /normas da Lei Federal W8.666193 e Lei Complementar 12312006 e alterações.
Aplica-se ao contrato decorrente da presente licitação, além dos dispositivos legais previstos a cima, as
normas da Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.40612002).

.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS

° DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

Objeto:
je

SECRETARIA DE SAÚDE
Órgãos interessados: SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Endereço Eletrônico: vww.bbmnetlicitacoes.com.br

- Acesso Identificado no link - licitações públicas.

Cadastramento das Cartas Até: 13 de maio de 2021 às 09h:O0min horas (Horário de Brasília).
Propostas:
Abertura das Cartas Propostas: Início: 13 de maio de 2021 às 09h:05min horas (Horário de Brasília).
Sessão de disputa de Lances: Início: 13 de maio de 2021 às 1Oh:00min horas (Horário de Brasília).

EJ

-

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança
criptografia e autenticação em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura
Municipal de Mucambo, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET Licitações Públicas,
no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br .
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

-

-

Compõem-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:
PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do contrato.
PARTE B - ANEXOS
Anexo 1 - Termo de Referência do Objeto;
Anexo II - Modelo de Carta Proposta;
Anexo III - Modelo de Declarações;
Anexo IV - Minuta do Contrato;
Anexo V - Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
1.00 OBJETO
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1.1- A presente licitação tem como objeto o PREG Ã O ELETRÔNICO para AQUISIÇÃO DE VEIOU
ATENDERAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO

-

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃOECREDENCLMENTONA PRESENTE LICITAÇÃO
2.1. Poderá participar do pregão qualquer pessoa jurídica, localizada em qualquer Unidade da Federação, desde que
atenda a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos.
2.1.1. Só poderá apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer empresa licitante
no presente certame, representante legal habilitado, devendo apresentar os seguintes documentos:
documento oficial de identidade;
II procuração por instrumento público ou particular, (acompanhado com os atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de
sua eleição, contrato social, reque ri mento de empresário individual, etc, nos quais estejam expressos poderes para o
outorgante exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura). OBS: não serão aceitas
procurações (públicas ou particulares) com prazo de emissão superiores à 01 (um) ano civil, a contar da data da
sua emissão.
2.1.2. Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, sócio-gerente, diretor do
licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados juntamente com o documento de identidade,
documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
2.1.3 Para participação na presente licitação todo interessado deverá proceder a prévio credenciamento junto à
Bolsa Brasileira de Mercadorias BBM.
2.1.4- Para acessar o sistema eletrônico, os interessados deverão estar credenciados junto à Bolsa Brasileira de
Mercadorias BBM e o envio das Cartas Propostas comerciais se data diretamente pela empresa licitante através de
pessoa devidamente habilitada.
2.1.5- As pessoas jurídicas deverão credenciar seus representantes junto à BBM, mediante a apresentação de:
a) Termo de Adesão só Sistema Eletrônico da BBM declarando cumprir as exigências do edital, bem como nomeando
operador devidamente credenciado a Bolsa e outorgando poderes específicos de sua representação no pregão.
b) comprovante do pagamento da Taxa de utilização dos recursos de tecnologia da informação, na forma do artigo 5°,
III, Lei 10.520/2002.
2.1.6- Quando se tratar de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser apresentado cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, na qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir
obrigações.
2.1.7- O Custo de operacionalização e uso do sistema de Pregão Eletrônico ficará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, valor a título de taxa pela utilização dos recursos de
tecnologia da informação.
2.1.8- O acesso do operador ao pregão para efeito de encaminhamento de Carta Proposta de preços e lances
sucessivos de preços, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
2.1.9 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada em qualquer Pregão
Eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação da empresa cadastrada ou da Bolsa Brasileira de Mercadorias
BBM do Brasil, devidamente justificada.
2.1.10 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 à Prefeitura de Mucambo-Ce ou à Bolsa Brasileira de
Mercadorias, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do seu uso indevido, ainda que por terceiros.
2.1.11- O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão eletrônico.
-

-

-

-

-

-

2.2. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
2.2.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados
diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br , acesso "credenciamento
licitantes (fornecedores)".
2.2.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da
central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico

-

www.bbmnetlicitacoes.com . br.

2.2.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser
esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às
18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br .
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2.3. PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:
2.31. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do repre#arffe
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br , opção "Login" opção "Licitação Pública" "Sala de Negociação"
2.3.2. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme
indicação na primeira página deste edital.
2.3.3. 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 de sua desconexão.
2.3.4. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível,
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
2.3.5. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e
terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico,
onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
2.3.6. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o Pregoeiro
designará novo dia e horário para a continuidade do certame.
2.3.7. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto
deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "www.bbmnetlicitacoes. com . br", que veiculará avisos,
convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

2.4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
2.4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições, conforme art. 17 do
Decreto Federal n°. 10.024/2019:
1- conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de
poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua
validade jurídica;
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhara processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

12.5. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.5.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido
aplicadas, por força da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;
a) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidônes 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:
I.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;
II.Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON;
III.Sístema 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,
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gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto o
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;
1) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9 1 , seus incisos e
parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações;
2.5.1.1- Para averiguação do disposto contido no item "2.5.1. a)" acima, as licitantes apresentarão junto aos
documentos exigido na habilitação, consulta impressa através da Consulta Consolidada da Pessoa Jurídica, emitido
via internet no sitio do https:Ilcertidoes-apf.apps.tcu.qov.brl, 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.
2.5.2- Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação.
2.5.3- 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.
2.5.4 É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de Mucambo, Autarquias,
Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de Mucambo, participar como
licitante, direta ou indiretamente por si, por interposta pessoa, dos procedimentos desta Licitação;
-

[3~~DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO
3.1. O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas:
3.1.1- Credenciamento dos licitantes;
3.1.2- Recebimento da Carta Propostas de preços" via sistema;
3.1.3- Abertura das Cartas Propostas de preços apresentadas, verificação e classificação inicial;
3.1.4- Lances;
3.1.5- Habilitação do licitante melhor classificado;
3.1.6- Recursos;
3.1.7-Adjudicação.

JOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
4.1 Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo:
a) A Carta Proposta, seus anexos e os documentos de habilitação através do sistema;
4.1.1- Os documentos, em formato de arquivo, a serem enviados via internet somente poderão ter as extensões *d oc
*.x ls , ou *pdf .
4.1.2- Os documentos a serem enviados via internet também poderão ser reunidos em um conjunto de arquivos
comprimidos (*.zip ou *.rar), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões dispostas no subitem
anterior.
4.2- Salvo os documentos cuja verificação da autenticidade possa ser feita mediante consulta direta em sítios oficiais
na internet, todos os documentos enviados à Comissão via internet (sistema ou e-mail) para fins de classificação de
Carta Proposta ou habilitação, deverão ser enviados à sede do Pregoeiro no prazo máximo de até 03 (dias) úteis,
obedecidas as disposições abaixo.
4.3- Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada por cartório competente.
4.31- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em facsímile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de
ilustração das Cartas Propostas de preços.
4.3.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à
habilitação, à Carta Proposta de preços e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
4.3.3- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentada em língua
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por
tradutor juramentado.
4.3.4- Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade expressamente
determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura
da presente licitação.
4.3.5- Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as informações de seu bojo legíveis e
inteligíveis, sob pena de os mesmos serem desconsiderados pelo Pregoeiro.
-
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4.4. O licitante que apresentar documento em desacordo com o disposto neste item será eliminado e
da fase subsequente do processo licitatório.
4.5- O Pregoeiro poderá também solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação,
empresa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitação, sob
pena de, não o fazendo, ser desclassificada ou inabilitada.

rs. DA CARTA PROPOSTA

5.1- A Carta Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário específico, conforme o
Anexo II deste instrumento, e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a empresa participante do
certame não deve ser identificada, caracterizando o produto proposto no campo discriminado, contemplando o ITEM
cotado conforme a indicação no sistema, devendo ser apenas anexado a proposta referente ao item em
destaque no sistema, em conformidade com o termo de referência - Anexo Ido Edital, a qual conterá:
5.1.1- A modalidade e o número da licitação;
5.1.2. Endereçamento o Pregoeiro da Prefeitura de Mucambo;
5.1.3- Prazo de entrega dos bens conforme os termos do edital;
5.1.4- Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
5.1.5- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no edital, constando a
respectiva marca/modelo dos veículos;
5.1.5.1 - No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA/MODELO;
5.1.6- Os valores unitários e totais de cada item cotado, bem como valor global do item e da Carta Proposta por
extenso;
5.1.7- Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais
despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;
5.1.8. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a
conformidade de sua proposta com as exigências do edital. Sob pena do previsto no art. 26, § 5 1 do Decreto Federal
n°. 10.024/2019).
5.1.9- Declaração sob as penalidades cabíveis, que é microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da Lei Complementar n°
123106. Caso se enquadre nessa condição.
5.1.9.1 - Verificar a condição da empresa caso ela seja MEIEPP e informar em campo próprio da plataforma BBMNET
Licitações.
5.2. O encaminhamento de Carta Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Cartas Propostas e lances.
5.2.1. A Carta Proposta escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Anexo II - modelo de Carta
Proposta, com as informações constantes no Termo de Referência - Anexo 1 do edital.
5.2.2. A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma do Anexo II, através da
opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo
ex.: Anexo 1.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá exceder a SOOkb.
5.3- Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a vírgula,
cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos
centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional.
5.3.1. Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantitativo do bem/serviço cotado.
5.3.2- Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas
que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que
não o valor estipulado na referida Carta Proposta.
5.3.3- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.
5.3.4- Ocorrendo discrepância entre o preço unitário e total, prevalecerá aquele lançado no sistema e utilizado para
classificação das Cartas Propostas, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias.
5.3.5- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, que serão
considerados preços máximos para efeito de contratação. Não serão adjudicadas Cartas Propostas com valor
superior aos preços máximos estimados para a contratação.
5.3.6- Na análise das Cartas Propostas de preços o Pregoeiro observará o preço unitário por ITEM, expresso em
reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o valor unitário de cada item.
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5.4- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
C
5.4.1- A Carta Proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado.
5.5- O prazo de validade da Carta Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de
abertura desta licitação (art 48, § 3 0 do Decreto Federal n°. 10.024/2019). Caso a licitante não informe em sua Carta
Proposta o prazo de validade, será considerado aquele definido neste Edital.
5.6- A apresentação da Carta Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos,
em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, julgamento e formalização
da Contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável.
5.7- Somente serão aceitas Cartas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto aos seus
anexos, não sendo admitido o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido ao licitante
fazer qualquer adendo aos entregues o Pregoeiro por meio do sistema.
5.8- O Pregoeiro poderá solicitar o envio de documentos que contenham as características do material ofertado,
minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos, prospectos, etc. (exigência comum para todos os itens)
5.9- Será desclassificada a Carta Proposta apresentada em desconformidade com estes itens.
5.10- Serão desclassificadas ainda as propostas:
a) Que não atenderem as especificações deste Edital;
b) Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços inexeqüíveis (na forma do Art. 48 da Lei de
Licitações).
c) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas
ofertas dos demais licitantes;
d) Na proposta prevalecerá, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, estes últimos.
e) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas
ofertas dos demais licitantes;
Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente, configurado nas Propostas
de Preços das proponentes, serão devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para
desclassificação da proposta.
5.11 - A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a identificação da
licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e assinada pelo
representante legal da empresa, contendo os seguintes dados:
a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a licitante vencedora da
licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após o julgamento da licitação;
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa física ou jurídica), aposição do carimbo
(substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ ou CPF;
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, RG, nacionalidade,
naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade e UF, cargo e função na empresa, bem
como cópia do documento que dá poderes para assinar contratos em nome da empresa. Obrigatório para a licitante
vencedora da licitação. Neste caso, os dados poderão ser apresentados após o julgamento da licitação.
5.13- A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subitem 51, inclusive retratar
os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor proposto, contemplando todos os itens, atualizados em
consonância com o preço obtido após a fase de lance/negociação.
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[6:D:O::
S DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃ
_
6.1- Os INTERESSADOS, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada c/c art. 40
do Decreto Federal n°. 10.02412019, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a apresentação dos documentos
abaixo relacionados (sub itens 6.3 a 6.6), os quais serão analisados pelo Pregoeiro quanto a sua autenticidade e o
seu prazo de validade.
6.2. - 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 abertura da sessão pública, quando será encerrada tal possibilidade (Art. 26 § 1 1 da Lei
10.024/2019), por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) "pdf', "doc", 'xls",png" ou "jpg", observado o
limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br ,
OBS 1 : Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. (Art. 26 § 6 0 da Lei 10.02412019)
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OBS2 : Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necess
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via email, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
6.2.1. - Todos os documentos de habilitação exigidos nesse processo deverão ser apresentados em original ou cópia
autenticada, mesmo os documentos digitalizados, que devem retratar fielmente a condição do documento original ou
autenticado. Caso o licitante contrarie ou deixe de apresentar qualquer uma dessas exigência, o mesmo será
inabilitado
6.2.4. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da
matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas
as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

1

6.3- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.3.1. NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.
6.3.2. 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.qov.br ;
6.3.3. 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;
6.3.4 NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
6.3.5. NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de
autorização expedido pelo órgão competente;
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
6.3.6. CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular. no caso de firma individual ou do(s) sócio(5
quando se tratar de sociedade;
6.3.7 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Estadual (ICMS/FIC);

6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.4.1. - Provas de regularidade, em plena validade, para com:
ai) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos à Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°. 1.751, de 02
de Outubro de 2014);
ali) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal para as certidões vigentes em 24 de
março de 2020 devem ser analisadas conforme a Portaria Conjunta n° 55512020 do Ministério da
Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
b) - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante) - Caso o licitante seja
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei;
d) - Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mmn Pfpitnq rI ('.NflT

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerado o prazo de 30
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.

6.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.5.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (ORE) 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 Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vida!, S/N - Centro - CEP 62.170-000
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constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito, que or õnç'
boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja
objeto licitado, devidamente assinado pelo contador responsável, sendo vedada sua substituição por bala1te3tf'
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
6.5.2 Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim
apresentados:
a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
Licitante, acompanhados de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído.

b) Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei n°. 6.404176:
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou publicados na imprensa oficial da
União, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda,
em jornal de grande circulação editado na localidade em que está a sede da companhia.
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de sua sede; caso a sociedade
simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades
empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial.
d) As empresas constituídas á menos de um ano: apresentarão deverão apresentar demonstrativo do Balanço de
Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante,
• acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na
Junta Comercial, assinado pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
6.5.3. Entende-se que a expressão "na forma da lei" constante no item 9.7.1, no mínimo: balanço patrimonial e DRE,
registro na Junta Comercial ou órgão competente, termos de abertura e encerramento).
6.5.4. A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá apresentá-lo na forma da lei.
6.5.4.1. Entende-se que a expressão "na forma da lei" constante no item 6.5.4 engloba, no mínimo:
a) Balanço Patrimonial;
b) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;
c) Termos de abertura e de encerramento;
d) Recibo de entrega de escrituração contábil digital (Para efeito o que determina o Art. 2° do Decreto N° 9.555, de 6
ie novembro de 2018);
OBS A autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio, poderá
ser feita pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, instituído pelo Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro
de 2007, por meio da apresentação de escrituração contábil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. (Art. l°do Decreto N°9.555, de 6 de novembro de 2018).
6.5.5. 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° 8.666/93) em
data não superior a 30 (trinta) dias.
6.5.6. Para comprovação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n
147/2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei é necessário a
apresentação, junto com os documentos na fase de Habilitação, além da declaração da condição de ME/EPP ou MEl
a Certidão Simplificada (com data não inferior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame) expedida pela Junta
Comercial, nos termos do art. 8 1, da IN n° 103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comércio.
Conforme o caso.
6.5.7. Ficam dispensado da apresentação da exigência prevista no item 6.5.1 deste tópico a figura de
Microempreendedor Individual (ME!), devendo comprovar e apresentar as demais exigências.
6.5.7.1. O Microempreendedor Individual-MEl que no ano-calendário anterior não tenha auferido receita bruta de até
R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), está dispensado da apresentação do Balanço Patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social na forma do item anterior, conforme art. 1.179 §2 0 do Código Civil e artigo 18-A, §
1° da Lei Complementar n° 123/2006, entretanto deverá apresentar a DASNSIMEI (Declaração Anual do Simples
Nacional - Microempreendedor Individual), para comprovar tal condição.
6.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.6.1 - Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de produtos/bens entregues,
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada,
usuária do fornecimento em questão, comprovando o fornecimento, conforme Termo de Referência - Anexo 1.
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
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exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo Pregoeiro ou quem este in
atestados deverão estar necessariamente em nome da licitante.
a) Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação,
instrumento de nota fiscal e/ou contrato respectivo ao qual o atestado faz vinculação.

6.7 - DEMAIS EXIGÊNCIAS:
6.7.1 Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a
proibição prevista no art. 7° da CF - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades
noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugerese o modelo apresentado (ANEXO III), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador
do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem
assinou.
6.7.2. Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da
Lei, de que conhece e Aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da
licitação. Sugerimos o modelo apresentado (ANEXO III), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou
impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja
possível. Identificar quem assinou.
6.7.3. Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos
fins, sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado (ANEXO
III), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente,
assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou.
6.7.4. Será Inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de habilitação, bem
como apresentar, os documentos defeituosos em seus conteúdos e formas.
6.7.5. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica
sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo
Pregoeiro.
7. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO.
7.1 O Pregão será do tipo Eletrônico o qual será realizado em sessão pública por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão
Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM.
7.1.1- O Sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias-BBM é certificado digitalmente por
autoridade certificadora no âmbito da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras -ICP Brasil.
7.1.2- Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura de Mucambo/Ce, designado como Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações públicas"
constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM (http://www.bbmnetlicitacoes.com.br ).
7.1.3- O licitante poderá enviar as informações da Carta Proposta comercial e participar das disputas através
do sistema eletrônico através do seu representante devidamente credenciado através do termo de adesão.
7.2- A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
licitante ou do representante credenciado e subsequente encaminhamento da Carta Proposta inicial de preços
e seus anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico observado as condições e limites de data e
horário estabelecidos.
7.3- ABERTURA DAS CARTAS PROPOSTAS: A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do
Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado, passando o Pregoeiro
a avaliar a aceitabilidade das propostas.
7.3.1 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.3.2 - Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão
consideradas lances.
7.3,3 - Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior
ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o item.
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7.4 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido o Pregoei
gerenciamento simultâneo da disputa de vários itens da mesma licitação.
7.4.1 - Em regra, a disputa simultânea de itens obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o
poderá efetuar a abertura da disputa de itens selecionados fora da ordem sequencial.
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7.5- CLASSIFICAÇÃO INICIAL: Abertas as Cartas Propostas o Pregoeiro verificará a conformidade das Cartas
Propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitas
estabelecidos neste Edital.
7.5.1- A desclassificação de qualquer Carta Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, para
acompanhamento, em tempo real, de todos os PROPONENTES.
7.5.2- O sistema fará, automaticamente, a ordenação das Cartas Propostas classificadas pelo Pregoeiro, em ordem
decrescente de valor, e somente estas estarão aptas a participar da fase de lances.

7.6. MODO DE DISPUTA ABERTO (art. 32 do Decreto Federal n°. 10.02412019): O tempo da etapa de lances será
de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará "Dou-lhe uma" quando faltar
02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), "Dou-lhe duas" quando faltar 01 mOOs (um
minuto)d e "Dou-lhe três - Fechado" quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de
haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de
duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir
do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do "Dou-lhe uma" e,
assim, sucessivamente.
7.6.1 O Pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme
explanado acima.
7.6.2 iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a
linha do item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o
ícone de "Dou-lhe uma", "Dou-lhe duas", é exibido;
7.6.3. O intervalo mínimo de diferença de valor 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$ 0,01 (um centavo de

real). (Art. 31, parágrafo único do Decreto Federal n°. 10.02412019);
7.5. 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.
7.6. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e
45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme
procedimento detalhado a seguir:

7.7.— DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
COOPERATIVAS:
7.7.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às cooperativas de
que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá
seguira procedimento descrito a seguir:
7.7.2 - Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta
eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
7.7.3 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento
diferenciado.
7.7.4 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações
de empate a que se referem os §§ lo e 20 do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
7.7.5 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas
de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa.
7.7.6 - Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o Pregoeiro convocará a arrematante a
apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 6.3 ao 6.7 e 6 deste edital.
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7.7.7 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 7.7.5, o Pregoeiro convocará o representan4Fé/
de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio" tern
eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item no prazo de cinco minutos.
7.7.8 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam lances ou propostas
na situação do item 7.7.5 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor
proposta.
7.7.9 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro apresentar lance inferior ao menor
lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item na
sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de preços.
7.7.10 - O não oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de
apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu
término serão considerados inválidos.
7.7.11— Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa
proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
7.7.12— Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a
ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
observado o previsto no item 7.7.6.
7.7.13 - No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa, o Pregoeiro o fará através do "chat de mensagens".
7.7.14 - A partir da convocação de que trata o item 7.7.13, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do
"chat de mensagens", sob pena de preclusão de seu direito.
7.7.15 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no "chat de mensagens", conforme
estabelece o item 7.7.14 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,
7.7.16 - O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá aos
critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
7.7.17 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da
documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo Pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis
poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo
inicial.
7.7.17.1 - A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
7.8- O sistema informará a Carta Proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
7.9- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances, e realizada a classificação final das Cartas
Propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, especialmente quanto à conformidade
entre a Carta Proposta/oferta de menor preço e o valor estimado para a contratação constante da planilha anexa ao
Termo de Referencia e a sua conformidade, decidindo motivadamente a respeito.
7.10- Tratando-se de preço inexequível o Pregoeiro poderá determinar ao licitante que comprove a exequibilidade de
sua Carta Proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação.
7.10.1. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR;
a) 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.
b) Caso necessário, facultativamente o Pregoeiro abrirá prazo de 30min (trinta minutos) para que o detentor de
melhor lance envie ao e-mail informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar:
b.1) Planilha com os custos do produto de cada item;
15.2) Planilha com custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mão de obra empregada
bem como os encargos aplicados no pessoal envolvido com a entrega.
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c) Não sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, o Pregoeiro desclassificará a proposta, con%?'
licitantes remanescentes na ordem de classificação até a apuração de proposta ou lance vencedor que atenda o
requisito de exequibilidade.
d) Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.
e) Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtida
melhor proposta.
f) Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando nova data e horário para a sua continuidade.
g) Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá opção, 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 for o caso.
7.11. O lance ofertado depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência, sujeitando-se o licitante
desistente às penalidades constantes deste edital.
7.12- Os licitantes que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis serão considerados
desclassificados, não se admitindo complementação posterior.
7.13- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios, de valor zero ou
incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
7.14- Não serão adjudicadas Cartas Propostas com preços superiores aos valores estimados para a contratação
constante da planilha anexa ao Termo de Referencia.
7.15. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pela Unidade Gestora interessada, responsável pela elaboração e emissão da referida
planilha.
7.16- Na hipótese de desclassificação do licitante que tiver apresentado a oferta com menor valor, o Pregoeiro deverá
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua Carta Proposta
anteriormente oferecida a fim de conseguir menor preço, caso não comprovada a compatibilidade do licitante
anteriormente classificado.

7.17. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.17.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por item,
para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento,
as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste
edital.
7.17.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de
referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.
7.17.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a
regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma do Decreto Federal n°. 10.02412019 e
8.666193. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens
6.3 ao 6.7 e 7.7 deste Edital.
7.17.4 - No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar
documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 6.3 ao 6.7 e 7,7, a contar da convocação
pelo Pregoeiro através do chat de mensagens.
7.17.5 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 6.3 ao 6.7 e 7.7, ou ainda o envio dos documentos de
habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do
licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
7.17.6 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
ou lance que atenda ao edital.
7.17.7 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas
neste Edital.
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7.17.8 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licí
t?dá
melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada umdoténs não
resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

7.17.8.1. Definido o valor final da proposta, o Pregoeiro convocará o arrematante para enviar proposta
readequada, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a proposta de preços com os respectivos valores
readequados ao último lance ofertado para o e-mail licitacaomucambo@gmail.com .
7.17.9. A proposta deverá ser enviada em conformidade com o item 5.11. deste edital.
OBSERVAÇOES:
a) Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este será realizado no primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário.
b) As licitantes encaminharão, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, exclusivamente
por meio do sistema, os documentos de habilitação e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço.
c) O envio da proposta acompanhada dos documentos de habilitação ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
d) Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação por eles apresentados, até o
término do prazo para recebimento.
e) 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.
f) Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão
disponibilizados para avaliação pelo Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.18- ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os
licitantes credenciados, as Cartas Propostas escritas e verbais sucessivos, na ordem de classificação, a análise da
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada,
ao final, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.
7.18.1- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja compatível com os
preços de mercado previstos para a contratação, será feita pelo Pregoeiro a adjudicação ao licitante declarado
vencedor do certame e encerrada a reunião, após o que, o processo, devidamente instruído, será encaminhado:
a) ao Pregoeiro, para fins de análise e parecer;
b) e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homologação e subsequente formalização da Contrato.
7.19- SUSPENSÃO DA SESSÃO: O Pregoeiro poderá, para analisar as Cartas Propostas de preços e seus anexos,
as amostras, os documentos de habilitação ou outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão
para realização de diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
7.19.1- O Pregoeiro poderá, para analisar as Cartas Propostas de preços e seus anexos, as amostras, os documentos
de habilitação ou outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realização de diligência
a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
7.19.2- No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
pregão na forma eletrônica poderá ser suspensa, e reiniciada somente após comunicação expressa aos
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) divulgando data e hora
da reabertura da sessão.
7.20- DAS CONDIÇÕES GERAIS: No julgamento das Cartas Propostas/ofertas será declarado vencedor o Licitante
que, tendo atendido a todas as exigências deste edital, apresentar menor preço, cujo objeto do certame a ela será
adjudicado, caso não haja interposição de recurso administrativo.
7.20.1- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste edital.
será feita por meio de
7.20.2- A intimação dos atos proferidos pela administração - Pregoeiro ou Secretária
divulgação na INTERNET, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias BBM no "chat" de mensagem e mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da íntegra do ato no flanelógrafo
do Pregoeiro da Prefeitura de Mucambo, ou Diário Oficial do Município, conforme o caso.
18-RECURSOS:
1
8.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem
lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, com registro da síntese das suas
razões em campo próprio do sistema, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio
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disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br , dentro do prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas. Fi nt
demais licitantes desde logo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de trê
contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.
8.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio,
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes
indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no setor de licitações da Prefeitura Municipal, localizada na
Av Construtor Gonçalo Vidal, s/n - Centro - Mucambo - Ceará, Estado do Ceará, das 08:00h às 12:00h, aos cuidados
do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos.

.

.

8.3.- DA FORMALIZAÇÃO DO RECURSO AMINISTRATIVO (MEMORIAS RECURSAIS):
8.3.1. 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 à 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.
8.3.2. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
8.4. 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.
8.5. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mativer sua decisão, encaminhará os autos
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
8.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.7. 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.
8.8. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.
8.9. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a
intenção de interpor o recurso pelo proponente.
8.10- 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.
8.11. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, rio endereço eletrônicoPortal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem como no site oficial do município:
http://www.mucambo.ce.govbr/. E ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado no
endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal.

9. DA(S) DOTAÇÃO (õES) ORÇAMENTÁRIA(S)
9.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos
consignados no vigente Orçamento Municipal para o Exercício de 2021, inerente à Secretaria Contratante, na
seguinte classificação:

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS
SAUDE ATENÇÃO BÁSICA
MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
-

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
08.01 .04.122.0404.2.048
06.01.10.301.1012.2.030
07.01 .08.243.0815.2.069

ELEMENTO DE DESPESAS
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00

E SCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO EANULAÇÃO:
10.1. DOS ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS:
10.11- Até 03 (três) dias úteis à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, qualquer pessoa
física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos ao ato convocatório deste Pregão. (Art. 23 do Decreto Federal n °.
10.024/2019).
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10.1.2- O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contad
e
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
anexos. (Art. 23 § 1 0 do Decreto Federal n°. 10.024/2019)
10.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração. (Art. 23 § 2° do Decreto Federal n°. 10.024/2019)
10.2. DA IMPUGNAÇÃO:
10.2.1- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração qualquer pessoa por
meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Art. 24 do Decreto Federal n°. 10.024/2019)
10.2.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatôrio até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
10.2.3- A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá o Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de
recebimento da impugnação. (Art. 24 § 1 0 do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
10.2.3.1- A resposta do Pregoeiro será disponibilizada a todos os interessados mediante anexação no sistema e
posteriormente disponibilizado no site do Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, no
sitio: http://municipios.tce.ce.qov.br/licitacoes/ (Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará) e ainda
http://www ,mucambo.ce.qov.br/ (Portal de Licitações do Município de Mucambo).
10.2.4- A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro,
nos autos do processo de licitação. (Art. 24 § 2 1 do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
10.2.5- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos do edital
será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar
a formulação das Cartas Propostas. (Art. 24 § 3 1 do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
10.2.6- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original.

10.3. DAS FORMALIDADES DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
10.3.1- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, ou impugnações mediante petição confeccionada em
máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos:
1- o endereçamento o Pregoeiro da Prefeitura de Mucambo;
II- 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, domicilio, número do documento de
identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na sede do Pregoeiro da Prefeitura de Mucambo, dentro
do prazo editalicia;
III-o fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
IV-o pedido, com suas especificações.
10.4- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos do edital
será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar
a formulação das Cartas Propostas.
10.4.1- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Cartas Propostas.
10.5- DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o Pregoeiro ou a autoridade superior, poderá
promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas
formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta.
10.5.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
10.6- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE poderá revogar ou anular esta licitação, em
qualquer etapa do processo.
11. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
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11.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura
CONTRATO, subscrita pelo Município, através da Secretaria Gestora, representada pela Secretária
Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste
edital e demais normas pertinentes.
11.1.1. Integra o presente instrumento (ANEXO IV) a minuta do contrato a ser celebrada.
11.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer às
disposições elencadas no Contrato, anexo a este edital,
11.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE convocará o licitante
vencedor para assinatura do Contrato, que firmará o compromisso para futura contratação entre as partes, pelo prazo
previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
11.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever o
Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor
durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE,
11.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o Contrato, no prazo
estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.2.3. Se o licitante vencedor não assinar o Contrato no prazo estabelecido é facultado à administração municipal
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas Propostas, para negociar
com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse público e respeitados os valores
estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa ao Termo de Referencia.
11.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato do Contrato nos quadros de aviso dos órgãos
públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua
assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
11.4. O Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto nos artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.° 8.666/93.
11.5. O licitante, quando celebrado o Contrato fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os
acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem necessários, a critério da administração pública, respeitandose os limites previstos na Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo
consignado no Contrato.
11.6. O Contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá até 31 de Dezembro

de 2021.
112. DA ENTREGA Dos BENS LICITADOS:
12.1. Conforme descrição detalhada no Termo de Referência - Anexo 1 deste edital.
REÇOOPAGAMENTO, REAJUSTE EREEQWLIBRIO
13.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais
despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos bens licitados, inclusive a margem de lucro.
13.2. PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as ordens de
compras/autorizações de fornecimento expedidas pela administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do
licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da Carta Proposta.
13.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste
subitem, observadas as disposições Editalicias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de
cheque nominal.
13.3. REAJUSTE: Os valores constantes das Cartas Propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze)
meses do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
13.4. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 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 contra.o,
na forma do artigo 65, II, 'd" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
ÇõE
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14.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua Carta Proposta, não celebrar o contrato, deixar de
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entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da exe
objeto, não mantiver a Carta Proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-semd
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Mucambo e será
descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Mucambo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de
aplicação das seguintes muitas e das demais cominações legais:
14.1.1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) recusar em celebrar contrato quando regularmente convocado;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não manter a Carta Proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo.
14.1.2- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na
execução do contrato;
14.1.3- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superiora 30 (trinta)
dias na prestação do serviço licitado.
14.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato,
às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte
do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o
complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas
na Lei n°8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
14.2.1- advertência;
14.2.2- multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado.
14.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
14.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus.
14.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com
os encargos correspondentes.
14.4- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei.

15.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
15.5.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos
os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de Mucambo e
descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Mucambo pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
16. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
16.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou
de execução de contrato;
c) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e
não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade,
visando a influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "prática obstrutiva":
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(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
PI
organismo financeiro multilateral com o objetivo de impedir materialmente a apuração de aIegaçõeN'aflca
prevista neste subitem;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.

17. DISPOSÕES GERAIS
17.1- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do regular funcionamento da
administração.
17.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão e pela Secretária Ordenadora de
Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n. ° 8.666/93.
17.3- O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua Carta Proposta durante a realização da
sessão pública deste Pregão.
17.4- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
17.5- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação
referente ao presente edital.
17.6- A Homologação do presente procedimento será de competência da Secretária Gestor.
17.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município, exceto
quando for expressamente estabelecido em contrário.
17.8- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da Comarca de
Mucambo - Ce.
17.9- Qualquer informação poderá ser obtida pelo telefone: (088) 3646-1168
17.10- Cópias do edital e anexo serão fornecidas aos interessados ou poderá ser lido através do site,
www.bbmnetlicitacoes.com.br . Bem como no site do TCE no sitio: http://municipios.tce.ce.qov.br/licitacoes e no site da
Prefeitura Municipal de Mucambo: http://www.mucambo.ce.qov.br/.
17.11- O Edital poderá ser examinado por qualquer interessado na sede do Pregoeiro da Prefeitura de Mucambo.
17.12- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste certame, discriminadas no Anexo - Termo de
Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da
elaboração de suas Cartas Propostas.
17.13- No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de indenização, fica
assegurada a autoridade competente:
• Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos
interessados na forma da legislação vigente;
• Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência aos
interessados mediante publicação na imprensa oficial.
17.14- Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre o disposto no presente
edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro (endereço mencionado no Edital), até 03 (três) dias
correntes anteriores à data fixada para a realização da Licitação, que serão respondidas, igualmente por escrito,
depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de nota de esclarecimento a ser anexado ao Portal de Licitação TCE - http://municipios.tce.ce.qov.br/licitacoes, no campo correspondente. (Art. 40, inciso VIII da Lei 8.666193).

Mucambo/Ce. 29 de Abril de 2021

Francisco Orécio de meida Aguiar
Pregoeiro Oficial

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

Prefeitura Municipal

DE

j'1
•—(
'

?

JC AN\

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2804.0112021
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
1.OBJETO:
1.1. AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

2.JUSTIFICATIVA
2.1. A Administração Municipal, através das Diversas Secretarias do município de Mucambo, vem no intuído de

.

garantir o bom funcionamento das atividades e otimização dos serviços prestados aos munícipes, realizar processo
de demanda para aquisição de veículos 0km, visando a aquisição desses veículos.
2.2. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens de que trata a Decreto Federal n°. 10.024, de 20 de
setembro de 2019, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as
especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.
2.3. Os bens, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são
geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de
compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.
2.4. O uso do Pregão se justifica por ser mais conveniente a estas Secretarias, devido à entrega parcelada do objeto.

3.QUADRO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÉDIOS:
ITEM

fl.
2

DESCRIÇÃO DOS VEICULOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO 1.0, 0KM DE 1° EMPLACAMENTO,
05(CINCO) PORTAS, 05 (CINCO) PESSOAS, ANO MODELO
2020/2021, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIO ABS, AIBERG
FORNTAL, AR CONDICIONADOS, BI COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL E
GASOLINA) E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM EMPLACAMENTO E ADESIVAÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO, 0KM, DE 1° EMPLACAMENTO,
TIPO SEDAN, ANO
MODELO 202012021, BICOMBUSTIVÉL
(ALCOOL/GASOLINA), 05 PORTAS, 05 LUGARES, CAMBIO MINIMO
05 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, MOTOR MINIMO 1.3
POTENCIA MINIMA 98 CV, FREIOS ABS, VIDROS ELETRICOS
(DIANTERIOS E TRASEIROS) AR CONDICIONADO DE FRABICA, AIR
BAG DUPLO, DIREÇÃO ELETROASSISTIDA OU HIDRÁULICA, TAN
QUE DE COMBUSTIVÉL MINIMO 451—. GARANTIA TOTAL MINIMA DE
3(TRÊS) ANOS E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM EMPLACAMNETO E
ADESIVAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO, 0KM, DE 1° EMPLACAMENTO,
UTILITÁRIO LEVE TIPO CARROCERIA, MOTOR MINIMO 1.0
CILINDRADAS, 02 PORTAS, VIDRO ELETRICO, DIREÇÃO
ELETROASSISTIDA OU HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, ANO DE
FABRICAÇÃO 2020/2021, MOVIDO A GASOLINA E ÁLCOOL (FLEX).
E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM EMPLACAMNETO E ADESIVAÇÃO
POR CONTA DA CONTRATADA.
TOTAL ESTIMADO

UNIDADE QNT

VLR MÉDIO

VLR MÉDIO

UND

4

R$ 50.930,00

R$ 203.720,00

UND

1

R$ 61.966,67

R$

61.966,67

U ND

1

R

R

67 615 33

67615 33
.

R$ 333.302,00

4. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA
4.1. Para a realização da entrega dos veículos serão emitidas ordens de compras, em conformidade com a proposta
vencedora, para a licitante vencedora de cada item.
4.2. O Contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de
2021.
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4.3. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante CONTRATO, subsc'J
Município, através das diversas secretarias do município de Mucambo, representada pelos respectivos Ordenadores
de Despesas, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n. ° 10.520/02, Lei
Complementar 123/06 e alterações, deste edital e demais normas pertinentes.

5—DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS VEÍCULOS:
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 30 (trinta) dias;
5.2. O recebimento dos veículos serão efetuados 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 do Município de Mucambo.

6—DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. A contratada para realizar o objeto do presente Contrato obrigar-se -a:
6.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato;
6.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos veículos deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos
pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento;
6.1.3. 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;
6.1.4. 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;
6.1.5. Atender com presteza e dignidade o objeto deste contrato;
6.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma
estabelecida no Art. 65, §1 1 da Lei 8.666/93, alterada e consolidada;
6.1.7. 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;
6.1.8. 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;

7—DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.1. A contratante obrigar-se-á:
7.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento
dos prazos;
7.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos veículos objeto deste contrato;
7.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;
7.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar pelo
cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
7.1.5. 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;

8•DO PAGAMENTO:
8.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICIPIO, 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.
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8.2, Por ocasião da entrega dos veículos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a r
;
Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de MUCAMB
endereço na Av Construtor Gonçalo Vidal, s/n- Centro - MUCAMBO, CEP 62.170-000, inscrito no CNPJ so6b n °
07.733.79310001-05.
8.3. 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.
8.3.1. 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.
8.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota
fiscal/fatura.
8.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de
todas as condições de regularidade fiscal.

9. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993, fica designado o servidor da secretaria contratante para acompanhar
e fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)
12.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos
consignados no vigente Orçamento Municipal para o Exercício de 2021, inerente à Secretaria Contratante, na
seguinte classificação:

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
MANUT. DASEC. DE FINANÇAS
SAUDE ATENÇÃO BÁSICA
MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
-

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
08.01.04.122.0404.2.048
06.01.10.301.1012.2.030
07.01 .08.243.0815.2.069

ELEMENTO DE DESPESAS
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00

13.VALOR DO INVESTIMENTO
13.1. O Valor Global Estimado é de R$ 333.302,00 (trezentos e trinta e três mil trezentos e dois reais ) conforme
pesquisas de preços anexadas aos autos.
OBS.: O valor constante do presente orçamento foi calculado tendo-se como base o preço médio após pesquisa de
preços praticado no mercado.
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PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2804.0112021
ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
CARTA PROPOSTA
Número do Pregão:
Objeto:

Item:
Especificação do Objeto:
Constando toda especificação constante do Anexo I
Quantidade:

U

-

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

Valor unitário de cada item (em R$):

Á

Valor total do item (em R$):
Prazo de Entrega:
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento
referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Data:

Observação 1: Está Carta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias
de desclassificação.
Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

-

BBM, sob pena

.

Prefeitura Municipal de Mucambo

-

Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N

-

Centro

-

CEP 62.170-000

Prefeitura Municipal
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatório, junto ao Município de Mucambo, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao
estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/1011999, publicada no Dou de 28/1 0/1 999, e ao inciso XXXIII, do artigo
70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatório, junto ao Município de Mucambo, Estado do Ceará, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente
certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,
nos termos do art. 32, §2 0 , da Lei n. ° 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.
.

(CE),

de

20

DECLARANTE
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PREGÃO ELETRÔNICO N. ° 2804.0112021
Anexo IV - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO ADM N°.
PREGÃO ELETRONICO N°,
CONTRATO N° ,
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM O
MUNICíPIO DE MUCAMBO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE E A EMPRESA
CONFORME
SEGUE ABAIXO:
Aos - dias do mês de
do ano de 201, nesta cidade do Ceará, compareceram de um lado o Município de
Mucambo, por intermédio da Secretaria de ________, inscrito no C.N.P.J. N.°
com sede à Rua/Av./Praça
• , N° - - Centro, Mucambo, neste ato representado pela Secretária de ______, Senhora
Ordenadora de Despesas da Secretária de ______, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro
lado, a empresa
, com sede na Rua _________, inscrita no CNPJ sob n°
, neste ato
representada por seu Sócio Administrativo, Sr.
, CPF _________, doravante designada CONTRATADA,
e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face do PREGÃO ELETRONICO
N.° _120211D1V - PE, pelo presente instrumento avençam um contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal N
8.666/93, Decreto Federal n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto Federal 3.555/2000, Decreto n° 9.488, de 30
de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente
outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1 .1. Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE
, conforme especificações
constantes do Termo de Referência, que integrou o Edital de PREGÃO ELETRONICO n.° ------------ Anexo 1,
proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do PREGÃO ELETRÔNICO N.O ----------CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS
2.0 O objeto desta licitação deverá ser entregue contados a partir da emissão da ordem de compra, em atendimento
às necessidades do órgão contratante, conforme as condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do
edital de PREGÃO ELETRONICO N.°
PARÁGRAFO PRIMEIRO
2.1. A entrega do objeto deste contrato dever ser feita no local indicado pela Secretaria de
correndo por
conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO
2.2. Os bens deverão ser entregues devidamente equipados, de forma a não serem danificados durante a operação
de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem marca, destino, quando for o caso, e as demais
características que os identifique. Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura comercial com as suas
especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferência dos bens.

PARÁGRAFO TERCEIRO
2.3. Os itens deverão ser entregues pela CONTRATADA e estarem em plena condição de uso, no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de compra de que trata a Cláusula Terceira.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

'7
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3.0. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 30 (trinta) dias corridos, co
entrega dos bens, no local e endereço indicado pela SECRETARIA DE
Nos
de Referência - Anexo 1 do edital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
3.1. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a
assinatura e o número do CPF, emitido pela SECRETARIA DE
responsável pelo recebimento.

do servidor do CONTRATANTE

PARÁGRAFO SEGUNDO

.

3.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o
contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
2. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO
3.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez verificado o
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou
Recibo, firmado pelo servidor responsável.

CLÁUSULA QUARTA- DA FORMA DE PAGAMENTO
4.0. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo
do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista
no parágrafo terceiro da cláusula terceira.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
4.1. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

PARÁGRAFO SEGUNDO
4.2. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco
indicado na Nota Fiscal, juntamente com os dados bancários.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1.0 contrato terá vigência até 31 (Trinta e um) dezembro de 2021, contados da data da assinatura deste termo de
contrato. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, dentro do ano orçamentário.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: DAS ALTERAÇÕES
5.2. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração
do OBJETO.
5.3. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira prevista
neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do respectivo valor,
dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
6.0. O valor do presente contrato é de R$ _______ (
) e onerará recursos orçamentários no subelement
econômico n°
- natureza da despesa
. Conforme quadro em Anexo 1.
PARAGRAFO UNICO - DO REAJUSTE
6.1. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da
proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais poderão ser reajustados com base no índice
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
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CLAUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus an
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à CONTRATADA:
a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a execução deste
contrato, dos bens adquiridos;
b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários.
c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como transportes,
frete, carga e descarga etc.
d. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na execução do
contrato;
e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a execução do
contrato;
g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução
deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
L Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE;
j. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação.
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme art. 65 da Lei

8.666/93.
m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste contrato,
cabe ao CONTRATANTE:
a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual;
b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações;
c. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser
solicitados;
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital.

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
9.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou
transferi-lo, no todo ou em parte.

CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser realizada
com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não
apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
o servidor Sr. (a)
10.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993, fica designado pela Secretaria de
, para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento,
matrícula n°
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário
à regularização de falhas ou defeitos observados.
10.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da
execução do fornecimento e do contrato.
10,4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos
nos anexos do edital.
10.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova
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a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração
contratuais previstos no § 1 0 do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no edital e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso, conforme o caso.
10.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1 0 e 20 do art. 67
da Lei n° 8.666, de 1993.
10.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus empregados, no início
da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios necessários para que
obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
10.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e comunicar ao fiscal
do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da fiscalização.
10.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada,
incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, bem
como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento
de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à execução do
fornecimento alocada.
10.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993.
10.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, previdenciárias e
para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
11. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de Mucambo, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7 1 da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2.002.
PARAGRAFO PRIMEIRO
11.1. Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o "caput" desta cláusula, serão conduzidos no
âmbito do órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão,
garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
11.2. Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o "caput" desta cláusula, poderão ser aplicadas as multas
conforme legislação vigente.
PARÁGRAFO TERCEIRO
11.3. Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o parágrafo segundo desta cláusula, serão
conduzidos no âmbito da Unidade Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente da
mesma Unidade, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO QUARTO
11.4. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
PARÁGRAFO QUINTO
11.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes às multas
que eventualmente forem aplicadas.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
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12. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas n
80, e 86 a 88, da Lei Federal n°8.666/93.

k cj

PARÁGRAFO ÚNICO
12.1. A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa,
prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Fica ajustado, ainda, que:
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a) o Edital PREGÃO ELETRONICO N°
e anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
c) Lei no. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
13.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições do Decreto Federal n°. 10.024, de 20 de setembro de
2019, nas demais normas deste Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as normas da
Lei Federal NU 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.
31.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca do Município de Mucambo.
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de
igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos
de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.
CPF:

CPF:

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

Prefeitura Municipal
Micombo

»

f:

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N. ° 2804.0112021

'•

ANEXO AO TERMO DE CONTRATO
EMPRESA:
VALOR GLOBAL: R$

ITEM

QTDE

UND MARCA/MODELO

ESPECIFICAÇÕES

VR. 1 VR.
UNIT. TOTAL

.

.

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

Prefeitura MunicipaH
klucambo
./

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2804.0112021
ANEXO
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES
DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS
(LICITANTE)
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)

fl

Nome:(Razão Social)
Nome Resumido
Endereço:
Complemento:
Cidade:
CEP.:
Inscrição Estadual:
Telefone comercial
Celular:
Representante legal:
Cargo:
Ramo de Atividade:

Bairro:
UF.:
CNPJ/CPF:
RG:
Fax:
E-mail:
Telefone:

Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do
Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, do qual declara ter pleno conhecimento, em
conformidade com as disposições que seguem.

.

São responsabilidades do Licitante:
1. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a
participar;
II.observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação
nas licitações em que for vencedor;
III.observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos
expedidos pela Bolsa Brasileira de Mercadorias, dos quais declara ter pleno conhecimento;
IV.designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 1; e
V. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de
utilização, conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de
Mercadorias.
O Licitante autoriza a Bolsa Brasileira de Mercadorias a expedir boleto de serviço bancária referente às taxas de
utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo III do Regulamento Sistema Eletrônico de
Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos
653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu
interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, podendo a
sociedade corretora, para tanto:
1. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
II.apresentar lance de preço;
III.apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pela Pregoeiro;
IV.solicitar informações via sistema eletrônico;
V. interpor recursos contra atos da Pregoeiro;
VI.apresentar e retirar documentos;
VII.solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
VIII.assinar documentos relativos às propostas;
IX.emitir e firmar o fechamento da operação; e

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

Prefeitura Municipal
M u c rn bo
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, q
ser substabelecido.

\'O\

Corretora:
Endereço:
CN PJ:
O presente Termo de Adesão é válido até /.j
podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo
Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de
vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

.

.
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Prefeitura Municipal
Mucambo
AVISO DE LICITAÇÃO

'4

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - AVISO DE
LICITAÇÃO. O Pregoeiro deste município torna público que no dia 13 de maio de 2021 às
09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 2804.0112021 no
portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto é a AQUISIÇAO DE VEICULOS
0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao
público de 08:00 às 12:00h e também nos sites http://municipios.tce.ce.qov.br/licitacoes/ e
http:I/www.mucambo.ce.qov.br/. Informações pelo fone: 0**88 - 3654 1133, ou no endereço
à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce. 28 de abril de 2021. Francisco
Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro.

o
Pregoeiro

n

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000
E-mail: licitacaomucambo@gmail.com Fone 88 3654-1133.
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ANO XIII N°lO1

1 FORTALEZA 3ODE ABRIL D

Ç.\

/

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DF GENERAL SAMPAIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESF IAI
2021.04.20.01 - A Comissão de Pregão de General Sampaio torna público que no próximo dia 13 de Maio de 2021, às 09h, estará abrindo
cesso tia
Modalidade Pregão Presencial sob N 2021.04.20.0 1, cujo Objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comple itjsré
de manutenção e conservação do patrimônio público, junto aos Orgãos Administrativos da Prefeitura Municipal de General Sampaio, na
Comissão de Licitação, situada na Av. José Scverino Filho, N° 257, Centro, General Sampaio. Informações: (85) 3357.1088. General Sampaio-CE, 29 e
Abril de 2021. Lourenço Silva Abreu - Pregoeiro.

1
' -

*5* *5* ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - EXTRATO DE CONTRATO N° GM-PPRP003/21SRPC— PREGÃO PRESENCIAL N° GM-PPRP003/21-SRP—ORIGEM: Pregão Presencial GM-PPRP003/21-SRP. CONTRATANTE: Secretaria dc
Saúde. CONTRATADA(0): MARILENE MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO - ME. CNPJ: 02.105.471/0001-90. OBJETO: Registro de
Preços para Futuras e Eventuais Aquisições dc gás oxigénio medicinal e gás de cozinha, para atender as demandas das unidades administrativas do Município
de Monsenhor 'fabosa-CE. VALOR TOTAL: R$ 42.525,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0702. 10.3 02.1007.2.038 - 3.3.90.30.00. VIGENCIA: 29 de
Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2(121. DATA DA ASSINATURA: 29 de Abril de 202).
*5* *5* 5*5

ESTADO 1)0 CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUAIIA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°2021.04.30.001 - CM
- A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aivaba, localizada na Rua Niceas Arraes, N° 128, Centro, torna público que se encontra
à disposição dos interessados o Edital do Pregão Presencial N°2021.04.30.00) - GM, cujo Objeto é a Contratação da prestação de serviços de lavagens
dos veículos das unidades administrativas do Município de Aivaba/CE, conforme especificações em anexo, que se realizará no dia 13 de Maio de 2021,
ás 091i. O Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente 110 público, de 08h às 12h e
no Site: www.lcc.ce.gov.br/licitacoes . Aivaba-CE, 30 de Abril de 2021. João Paulo Cardoso Silva - Presidente da CPL.
5*5 *5* ***

S

ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL N° 2904.01/2021-SRP. O Pregoeiro ilu SAAE de Quixersmobim, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 14
de Maio de 2021, às 08:30hs, na sede da Comissão de Licitações, localizada na Av. Dr. Joaquim Fernandes, 570, Centro, estará realizando licitação, cujo
objeto é o Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos/utensílios hidraúlieos e materiais para manutenção em bombas de água
e esgoto, de interesse do SAAE de Quixeramobim, o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 07:301s às 13:30h e bem como nos sues:
www.tce.ce.gov.hr e svww.saae.quixerainobim.ce.gov.br. Quixeramnobirn-Ce, 29 de Abril de 2021. João Filho de Lima Almeida-Pregoeiro.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 13 de maio de 2021
ás 09:00 horas, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°2804.01/2021 no Portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto é a
aquisição de veiculos 0km, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Mucambo - CE. O Edital estará disponível, no horário de
atendimento ao público de 08:00h ás 2:00h e também nos Sites http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e http://www.mucambo.ce.gov.br/. Informações
pelo fone: 0°°88 —3654 1133. ou no endereço á Rua Construtor Gonçalo Vitlal. s/n. Centro. Mucamnbo - Cc. 28 de abril de 2021. Francisco Oréeio (te
Almeida Aguiar - Pregoeiro.
5*0 5*5*5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Licitação. O Município de Campos Sales, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, torras público que se encontra /i disposição dos interessados. licitação na modalidade Tomada de Preços a° 2021 .04.29.27.TP.OBR, do tipo Menor
Preço Global, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para coleta, transporte, destinação final e tratamento de resíduos sólidos de serviços de
saúde do Município de Campos Sales - CE. com data de abertura para o dia 18 de maio de 2021. às 1 5:00h. na sala da Comissão de Licitação, situada na
Travessa Vicente Alexandrino de Alencar (10 Andar), s/n, Centro - CEP: 63.150-000 - Campos Sales - Ceará. Campos Sales-CE, 29 de abril de 2021.
Luclessian Calixto da Silva Alves - Presidente da Comissão de Licitação

MISTO

5500001550

Fac 'Cl 26031
*5* *** *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Extrato (Ia Ata de Registro de Preços - Modalidade: Pregão Presencial - Registro de
Preços N° 018/202l/PP - Processo I.,icitatõrio: 018/2021. órgão Gerenciador: Secretaria de Educação. Vigência: 12 (doze) meses. Objeto: Registro de
Preço - contratação (te empresa para serviço de recuperação dos veículos escolares, tipo ônibus de responsabilidade da Secretaria de Educação pertencentes
ao Municipio de Pedra Branca, de acordo com as condições e especificações do Anexo 1 (Termo de Referência) deste Edital. Contratada: N & L Fernandes
Auto Peças LTDA, C'NPJ: 72.262.173/0001-99; Valor Global: R$ 471.160,00 (quatrocentos e setenta e um mil cento e sessenta reais). Data da Ata de
Registro de Preços: Pedra Branca - CE, 09 de março de 2021.
*5* *5* *0*
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Secretaria DO CEARÁ —PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA—Título: AVISO DEABERTURADE LICITAÇÃO— UnidadeAdrninistraiiva:
Secretaria Municipal de Saúde - Regente: Pregoeira e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregão Eletrônico N° l°E/01/210421/SMS - Objeto:
Aquisição de Medicamentos para o Hospital e Postos de Saúde do município de Reriutaba/CE - Local de Acesso ao Edital: Rua Osvaldo Honório
Lemos - N° 176 - Bairro Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE; https://blLorg.br ; https://www.reriutaba.cc.gov.br ; https://licilacoes.tcc.ee.gov .
uj— Funcionamento do órgão: Segunda à Sexta (te 081100M às 12h00m e de I4h00ns às 17h00n - Local de Realização da Licitação: hEps://hlLorg.br Data de Abertura: 13105/2021 - Horário: 08h30nr - Pregoeira: Sânria Leda Tavares Tinsbú.
*5* *5* *5*

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO —AVISO DE. REVOGAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA N°001/202 t/SEDUC
- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202 l.04.23.022-Cl'l-SEDUC. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Chorozinho
torna público a REVOGAÇÃO da Chamada Pública acima referida, que tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimcnticios diretamente da Agricultura
Familiar para composição da merenda escolar dos alunos dia Rede de Ensino do Município de Citorozinho-CE, por razões de interesse público (art. 49. Lei
n° 8.666/93). Maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Raimundo Sumplieio de Carvalho, S/N - Vila Requeijão Cludirozinliu-CE. das 08:00 ás 14:008 e no sile: svww.tce.ce.gov.br . Choruzinlio. 29 de abril de 2021. Maria dc Lsuiurrk's Gumes da SilvtiAmâncio— Presidente.
*0* *** *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Aviso de Homologação - Tomada (te Preços n°2021.02.10.1. Objeto: Contratação de serviços
de engenharia para execução das obras de reforiníu da Praça da Matriz de Granjeiro, conforme Convênio n° 050/CIDADES/20 19 firmado com o Governo
do Estado do (.'earit e o Município dc Granjeiro/CE, conl'orine especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor: Dinamica
Empreeiudinientos e Serviços EIRELI. totalizando sua proposta no valor de R$ 498.414.49 (quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos e quatorze reais
e quarenta e ouve centavos) de confOrmidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei o°
8.666/93 - Luiz Marcio Pereira - Orctensctor de Despesas da Secretaria Municipal dc Obras e Serviços Públicos. Data da Homologação: 29 dc abril de 202).
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ibaretamima - Aviso de Revogação —Tomada de Preços N" 03.00212021 TP. O l'regoeiro da Prefeitura Municipal
de lharetama torna público, pais conhecimento dos interessados (IUC s TOMADA DE PREÇOS N° 03.002/2021 TI' cujo objelo é s CONTRATAÇAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I)E ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇAO ORÇAMENTARIA/
CONTÁBIL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IBARE'I'AMA-CE, foi REVOGADO, por determinação das autoridades
superiores nos termos do art. 49 da Lei n° 8.666/93.

ESTADO 1)0 CEARÁ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA—AVIS() DE RETIFICAÇÃO —CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N° 00.00112021-CI' - Errata ao Resultado da Fase de Ilabilitaçilo na Edição de 29 de Abril de 2021 do DOE/CE e Jornal O Povo (jornal de grande
circulaçào). ONDE SE LE: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. LEIA-SE: F.J. DE MA'I'OS NETO - ME. MonsenhorTabosa-CE, 29 de
Abril de 2021. Tiago de Araújo Lima - Presidente da CPL.

o

.
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secrETos rere?OnPsa ao orIrario oca:. melenas
eleas tona: pocera ser aaquir:aO no eflacraçol

edlqualrocentos e: ta e quatro reais e dezoito centavos' Data da Ata de RopisiroõoPreços:
FedraBrancu-CE,Oldomarçode202l.

e.etránica: www.bbmnetlicitacoes.com bi , e pelo Porta do TCE-CE:
TesJ/weai.tce.co .gosrbrllicitucoee, a port:: da aula desta publicaráto no cc sala da C.P.L.P.I
situada á Rua Minas Gerais, 420, Centro, Jijoca de Jericoacoara-CE. Jijoca de Jericoacoara,
(CE(,29de abril de2ø2tLuciana Setúbal Araujo -Pregoeira.

.

Estado de Ceará - Prefeitura Municipal da Sarbalha - Edital de Credenciamento
Chamamento Fubtieo n 00II202II5MS. O Mano/pra de Sorbalíra, sessou jur ídica do direita
público interno, a/rasAs de Fuedo Municipal de Saúde. FIAS, devidamente inserto rio CNPJ/MF
sch o n 11.740.837!0001-70 unidade erçamentdrin e Sestera de recursos relativos Os aç000 e
serviços públicos de saúde municipal. por meio da Secretarie Mun:c:poi de Saúde, a Sra. Sayonarv
'Moura co Olseira Cidade, lama público, poro corhec,reecro dos interessados, que cobrA
,ocalancio atO 11100/2021 entre As bEnZO e ás 1211O1, os cosidos para o Creder,ciamerto do
InatiloçOes Fitant:dpicas, esticadeo privadas corr ou sem tino lucrativos, ir:lerensadon em pestar
serviços de consolas médicas especinúzadvo, cessa/los não médicos espoc:a/i00005,
fiiuterapias, lera/sus especializadas, cirurgias ambotalõr:ae, exames eepccia/:0000 as mddio e
,
alta complexidade, tratamentos Ombulatoriais dv nrúda e alta complexidade, dispensaçúo de
'drIeses e próteses e transplantes, a serem inteprados nu rede regionalizada e biorurqui2003 te
oções e serviços de saúde prestados população própria e de referórrcia do Mun/cipiode Barba/Ira
em COO/Ar cumplemenlar ao Sistema Urdo de Saúde (SUS), lado rios (ermos e condições
constantes do Edilai, que cbedece a critérios asrabetocidos 'ias termos da Lei Federal e° 8.666/83.
LEI Federal o O 883/94 (arbga 25. capei). Lei Coenolemecrar n ° 141. Lei Federal 5 8.080/90.
Portaria de Consodaç
lião GMJMS er 005/2017, que regslamonra as normas sobra as açõas e
serviços de nutrice, Fartaria de Censolidnçdo GM!MS r. 5 006/2017 que regulamento e
lieor'd
amen
lo e a troesferúrcia de recursos do SUS e Decrete rr 5 7.508/2211 sem prejuízo das
demais sorrIras perlinoetos. Barbatha(CE), 26 de abril de 2021. Sayeeara Moura de Oliveira
lCidade -Secretaria Munia/pelAs Saúde.

Estado da Ceará - Prefeitura Municipal de Mocambo - Tomada de Preços N°,I
0004,0212021. Objeto: contratação de empresa especializada na execução dos serviços de
çerenciameeto integrado do Sistema do /laminuçde Pública de Mueici p io de Mocambo-CE.'
contunica aos interessados O resultado da fase de habilitação da lotação supra da seguirIa,
forma: Hchilitudas: 01. Senas Tach EIRELI, 92 Roma Serviços LTDA. 03 Lúmenl
Elelrificuçbrts e Construção LTDA. Od. CONJASE - Construtora de Açudagom LTDÃ, 05.
\ladhyc Constru ões e Serviços de Edificações EtRELI, 06. Antes/a C S Vasconcelos, 87.1
Dinunric Serviços EIRELI, 08. Construtora Nordeste EIRELI, 09. Alper Energia EvA, lOJ
Eoetgy Serviços ElRELI- EPP, 11, Avant Comercial e Serviços. 12. Sovinas Construçõesl
EIREL/ lotE Inabililadas: 13. CNIP - Comercio Nacional de Iluminação FriO/do LTDA, 14,.
Castro & Rocha LTDA. Fica aberto o prazo recursol, conforme determina oArl. 109, Inciso
Atimia a, da Leio' 8.668(93 e suas utteraçaeo pautem/ores. AAta da bossAs encontra-se ai
disposição dos interessados na Prefeilura Municipal da Mucuerbo, situada ú Av Construter
Gonçalo tí'dat, n/n, Centro- Mucambo/CE, em 29 de abril de 2021. Francisco Orécio det
AtrnseidaAquiar- Presidente da CPL, /

ç

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Apuiarés -Aviso de Licitação - Pregão)
Eletrônico 0' 11.0lb12021-PERP. O Pregoe ro da Prefeitura Municipal de Apararás
Ceará. terno público, para conhecimento dos interessados, que no prdores dia 13 de Mvio(
de 2021, dv 88:088 (neve horas), estará realizando 1/cOação, na modicrdede Pregão,
E!errônrco, critério <te julgamento Menor Preço pior tecI, tombado sob as° 11 . 0151 2S2 1 PEItP. com fins a Registro de Preços para futura e aseeta:s 1 equioiçôev°e leilss vr.pcc:ais e'
suplernentos a(imenlal, destieados,a meoubonçãu,dos Programas Oe Saúde e Hospital
Municipal São So'ousbiâo do Masicipio de Asoiurés/CE, conforme projeto bãe:ceitermc de
relemêeciu emarexo do editol.o qual encontra-se na integra na Sede Ou Cqmissõo, si/nada a
Ao Gorras au Silva. 0090, Cenlio-Apuiares/CE- CEP , 62630-000. tdaisres intermaçôos/
ria endereço citado, pelo Fone: )85'r 3356.1347t8.04238090, 00 horbrio de 00:OOs ds
12:00h os pelo sue htrp:llorusieipios.Ice.ce.gov.br/ticilacoes. Apuiarés, 26 de Abril do'
2021. KebtonSouoadg Suba -O Pregoeiro.

i

I

I

Estudo de Ceará - Prefeitura Municipal do Pedra Branca - Extrato do Retificação. O
Presidente na CPL do Muno/pio de Pedra Branca -CE, nem nuoticar a Relibcação, referente o
publicação feira no dia 26!04.2021 neste mesmo meIo de pab'ícidude. Que trata do Contrarcçáe
de empresa espec,aiizada em engenharia e arquitetara para e:aberarçao e adequação de
projetos básicos, memoriais descrEves, laudos da engenhara e urqutelara. eiabaraçdo de
orçamer'tos. mamonas de calcules. cr030çramau 1 lo,co/foaeceiro. monilorarnento 005
sistemas SIMEC'SISMCB, estudos ambientais e fiscalização de Obras e ilamirastdo Público,
para alenoar as necessidades da Secretaria de Desenaotvirrrenlo Urbana e Meto AmbIente, do
Monleiplo de Pedra BruncviCE. Cede se ler: PregAs Presencial N' 0IE120211PP Leia-se
Tomada de Preços N' 009/2021ft'P. Onde no ler: lodo maio dc 2021, (eia-se: 18 de mala de 1
202 1 . As demais informações permanecem na/taradas. Prefeitura Municipal de Pedra
Branca-CO, Jose Ednutdo Cipriano- Presidente da CPL,30 de abril de 2021.
Estado doCoará - Prefeitura Martieipat de Barbaltta -Aviso de Juiqamento de Habilitação-)
Tomada de Preços e' 2021.03.22.001.0 Presidente da Comás2u de LJcilaç.ãu do Municipto de
Barbatha/CE torna público o julgamento do fase de Subi/laçOs: Empresas lrrabil:ladas - Vindo
C005lraÇOee e Seruiçen LiDA, por descampsnrenlo aos itero 3.1,31, 3.1.3.2,3,13.3.3.1,3,50
.3.1.3.0 do Edital Convocatório, Cinco Romano da Silva, por nescamprinteslo aos iters 3,1.2.1.
3.í.3.5e 3.1,36 do Ed:lal Convocatório Cícero AnlonioBezerra Via:ra - ME por
deocampr/ntnnlo ao ibm 3.1.3.2 de EStaI Cosvoçatôdo. A empresa Oiege Romano do Si/na
apresentou provo de regularidade jante as Fazendas Estadual e Municipal com Fraco de entidade
vencido e Vis/an Conslrsapóao e Serviços LIDA apresentou prova de regular/nado junto ao
Fazendas Federal e Estodoa: e Cer6flcado de Regularidade de Situação Junto ao FGTS com
prazos da validade vencidos, porém por se tratarem do Microempresas tara concedido o prazo
egat constante se Ad. 43, 1' da Lei Complemento: rr' 123, para apresentação duo mesmas
-des,dorntenre atua,i000an, cano venham a se ougrarner.cederao do certame. Maiores nfermaçôes.
'na sede do Comissão De L,citoção. sito naAvenda Domingos Olimpio Sartr2o,o Mimendu, no 715,
Lotnamanto Jardim dos ipAS- Bairro Ato doA/coAs. Samba/ia - 00.20 de abril de 2021. Jooé
Edinoldo da Situa - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Coará - Câmara Murrtc/pat de Cedro -Aviso de Abertura das Propostas. A Cernrorvo
-.,,,-.',.'.'— — — — — —
Parnru:rvcte doO iIr,tarE:. ml,, 1";.,, ,' Ir. ,-OOs,l ml,, CoO.o;Ir0

Torna púbbcoque requereu á Superintendência Estadual cio MeioArsbienle-SEMACE a
Licença Ambienta! por Adesão o Connprortisoo - LAC para a obra: 'Pavimentação em
'podre tosca nu sede no Municipio de Novo Oriente - CE", nas Ruas: SOO 01, $00 03,
EDO 04 o SDO 05, em Zona Urbana, Foi determinado o cumprimento dos eitig8nciaa
contidas nau Nornnuo o tt-.ofruçõesde Licertc/nmenlo da SEM.ACE.

1

,

'Estado de Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim - Aviso de Anulação - Concorrência
Pública o 2021.04.14.1. O Presidente da Comissão de Licitaçúo do Município do Jardim,
Estar/e de Ceará, toma públ:co, ql:o Oca anulado, com fuedarrrrnro no AO. 49 da Lei e'
8.686/93,0 processo lixilarõrA na modalidade Coecorróncia Públicos' 2021.04.14.1. cujo
objeto e o contratação do orrrpmeso esneciali2002 em seru:Çno de varrição capinoção,
manutenção e limpe~ do engatAs, cqrrrtio, vias e Logradouros Públicos, poda de árvores.
,piáturd de guias coleta e rrannporre deres/cano sólidos doreicil:oras Urbanos e RuraIS de
Municímo de Jardim/CO. Maiores informações na sede de Comissão Perrnuneete um
Licitação, silO flb Rua Leooetpleecarn' 34 5 -Centro, no sorúrie deOd:Odn ás 12:00h ou pala
'(ciclone (68:3555-1772. Jardinn/CE, 29 de Abril de 2021 -Alberto Pinheiro Torres (dedoPresIdente da Ceorisso/ode Licitação de Munroip:odeJardlrn.

Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Estrato da Ata de Registro de
Preços - Modatldadet Pregão Fmeseselat - Registro de Preços ti' 01f/20211PP - Processe
Licitatério: 01012021. Orças Gerceciader. Secretaria do Eescuçoo Vi9Anc:a,'12 dvzo mesas.
'Obielo: Registro de Preço - contoluçJle cc empresa para serviço de rocaoeraçun dou vaic'alos
escolares, lipo úlritlus de respoexau:tidvde do Secretario co Edacaçdo pe.'toicerles tio Município
de Pedro Bmueca de une-do comas cordlçõns e especltcaçaes rIo Arrruo / (Teres no Relerõncia)
40510 Eo,Iel. Cernlruloda: 5 b L Fvmevrrrces Aula Peças LiDA, CNP 72.2O2,173:OC71-Sb Valorl
G:obul P5 471,160,00 /quv/moce:/rom e setenta coro ,n,l cento sesseirto moura ri..a da Ala de
Registro de Preços: Pedra drvecu, -CE. POde marçedv252r.

PREFE I TURA ?JNICPAL DE NOVO ORIENTE

i'

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso Reaberturo de Prazo de)
Licitação. Roo/izaçãedia 12de Maiode2O2l ãs08h00non.iniciodadispstaoemiarOupartirdao
lOhbOmis. Pregão Eletrônico, pare registro de preços, tipo menor prega, 14' PEIJIOI2021, Or
edital poderá ser adquirida nos endereços: m-aw.1/citacees-e.cornn.br/ e t
aza'miicirscnes.tco.co.gon.bm/. Objeto: Registre de Preço ouro ever,tual uçuisiç3c' de traidan
gerE/nicas, para atenderas necessidades da Secretaria de Saúde do trtusirJpio de lpaoiros CE, Irulefone pura coobatodnfoneaçdeo (86) 31 das 081h000m,mn ao 14h5O'3min. 29 de
Abril de 2021. tpueirasfCE. FraoclscoAtyssonAtveo Mundos de Oliveira -Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de tpaeirau - Aviso do Reabertura de Fraco de!
Licitação. Realização dia 10 de Maio de 2021 às 7Shfürein, inicie da disputa se dará a partirdes1
'l4hOOmin, PreçúaElobrõniea. para Regislroode Preçoo.I,poMer.orPraço, W PEO17/2b2l,oeditulj
podará ser adquiode nos endereços: newsn.licitac005-e.csm.Er/ e 'u'a'eaoic:tãcceo.lce.ce.goe.bmi.
Objeto: Regielro da Prego para eventual aquisição de Equipamentos tis PeoIeçãe l,rd:s-ideul - EPI.
a de Aosisecia
Sccial e Trabstlro do Murricipio de
para atender as necessidades da Secrelad
lri
lnaeiras CE, telefone para cenlaloiimrfomnraçaes (88)3685-1879, das 08lr000mieás ldh500rxin. 20
de Abril de 2021. tpueiraslCE. Francisco AtyssooAtves Mendes de Oliveira -Pregoeiro.
Estado dc, Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Extrato da Ata de Registre de Preços N1604.0112021-03. O Município de 'Cedro - CE torna público o Extra/o da Ala de Registro de
Preços decorrente da Pregão Eob'On/co s,/ 1902.51/2021-03, cole objeto d o Registro de,
Preços pura tutoras aquisições de pneus, cúsnaras e preleboros, pura mondar as necessidades
da boba de veículos das diversas Secretarias deste Município da Cedro, Registrastes:
Secretarias do Saúde, EduçOo. /níraeotrutura, do Trabalho eAssislrieciu Social. Agricultura e
GabinetedoPreteilo. Registrada: 1-IF Pneus LiDA, CNPJ n,' 18.180.45010001-79, com seda na
Rue Luís Gemes de Araújo, ti' 70- Centro, Ou/neO - CE. CEP: 63.515-000, Telefono: (08)
98021-0323, neste ato representada por sua sócio administradora a Sma. iviacilandia Pereira da
Nascimento, Brasileira casada, residente e domicitiada na Rua Luis Gramas deArvújn. W63 1 A
- Centro, QuiveS - CE, CEP: 63,515-000. RG cá 382170440 SSP/SPeCPF 07367.41g.406-,
77. Valor daAla P5 075.600,00 (Novecentos e setenta e nove reite setecentos reais) para o Lote
Único. Da Validade da Alude Registro de Preços: A presente Ata lorá nulidade de 12 (d(ize)
meses, a par/ir da data dessa assinalara. Data daAosinal:ira 1600 abril de 2021 Cedro - CE,
lOde abril deE02l,Taiio Lima Bales -Presidenteda CPL,

;

Estudo do Ceará - Câmara Municipal do Eeber/be - Aviso de Adiamento - Pregãot
Presencial (dC 2021 .04.12.1. A Equipe de Apoio da Pregão da Cãmara Municipal de
Bebedbe!CE, lorca público aos interessados o ad:dmento da sessão pdb/do da PregAs
Presencial 5 , 2321 04.121, que bem por cbjele a Lecaçâlo flensr/, cc tIl 'unn) uvlomosel. lipoj
seduo nAdo, pvmx f,car v disposição 00 gsãine/e ao trresldú'nc,a da Cberarv tolvvicrpot de)
Oebnrise.00, nor teme, integro: conforme especitinvçov:s x'r,liclar: larm:t de rvterbszis,
leertc em viOla COO O Prvpoemrc o um dor mamOnas tu Eçupo do Aproo estão em ,sclaments

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste
Município toma público que no dia 13 de:naiode202t ás 09:00 horas, estará abrindo Llc/laçdena
fflOda.idade Pregão E:esàir/co W 2604,0112021 no Portal http:/Iasuw.bbmeetticitacoen.com.br/
c,Ijc objeto da aquio:ção te eeicntos Obrtr, para atender as necessidades deu diversas Secretarias
do Mueicipio de Mocambo - CO. O Edital estrmrd disponl'/ei, no horário de atendimento ao pdblico
de 08:001h ás 12:000 e também nos siteo htto:I/munlcipios.tce.ce.gov.br (scitacsesí a
hlrp'iírwr'nn.mecambs.ce.gee.br/. lefoenaçboe pelo fone: 088 -30941133,00
00 oridereçõd Ruo
Construtor Gonçalo Vidal. o/ri. Centro, tibucumbo -Co, 28 de abril de 2021 . Francisco Orêçiod
Atole Ida Agittar - Pregoeiro.

(EsZado do Ceará - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - Aviso de Revogação' Ceneorrdecia n' 2021.03.23.2.0 Secretário Municipal de (do/O Ambiento o Serviços Públicas
do Juazeiro do Nodo Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, toma põblico poro
conhecimento das niereusados. que doa Revogado o procedimento licilatório modalidade
Comcorrbncia ri 5 2021,03,212, o que faz em atendimento a recemondaçbõ do Tribuna) do
Costas de Estado do Coatá - iCE, oriunda do Processo o' 07004(2021-3. Posterieterente será
publicado um, novo certame com es decidas ratificações junto instrumento ccseecatôrie.
tulainres intermações na sede de Comissão Permaserite de Lidtaçãc. silo na Praça Dirceu
Figujeiredo, Centro - CEP: 63.010-147, no horário de 08:00 Os 14:00 heras. Informações
poder ~,.ose,ob'idasai-.dapelot&efone,88)35C60010, JeaaeirodoNortelCE,29 de abril do
2021- tDiogo'eitos Santos Machado - Ordenudor de Despesas da Secretaria Municipal de
hbeioAmbientee Serviços Públicos.

i

Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Ipueirás - Aviso de Licitação. Realização dia 12
de t,luio do 2021 do 081,e0mie. iroele da disputa se dará a partir das 114h00mIn, Pregão
Eielrõoico, para Registro de Preços. Menor Preço, ti' P602812021 - eedilal pederáser adquirido
nos endereços: em'sv,ticitacees-e,com,br/ e wuwe.iúlacces.tce.ce.gov.brd. Objeto: Registro de
Preço para eventuais aquisições de óleos e tobribcastns, para atender as necessidades da
Secreta/a de Transporte e Ccmcsicaçbo do Município de Ipueiras 06. telefone para,
contatorrnformaçõos (88) 3005-1879, das 081hs00min às 14h500tr,in. 20 de Abril de 2021.
IpueirasfCE. FranciscoAtyssooAlves Mendesde Oliveira - Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Aviso de Homologação -Tomada de
Preços n'2021,02,10,1, Objeta: Qrntrelapãadc serviços do engenharia para eoecuçdo das dotas
do reforma da Praga do Matriz de Grun)eiro, cunrormv Convénio e' 050/CIDADESI201S Orrsado
com o Governo do Estado do Coara e s Mueicip:o de GranJerroíCh, conformo especibcsções
apresentadas Ira EdItal Coneocabório. Licito'rls Vencedor: Oierrmica Empreendimentos e Seraiços
E] RELI, lotoizandc soa pr0005la no vedo de P5 488,414,49 (quatrocentos e 0000510 e O/lo mil
qaetrccenIes e quatorze reais e quarenta e nove centavos) de conformidade com o Mapa1
Cernparotioa de Preços acostado aos untes. Rooroboqo a presente Licitação riu lontra da Lei lre
8.660/93 -- Loiz rutarçis Pereira - Oraeeadem de Desposas da Secretaria Municipal de Obras e
çnmçõs Pdbliceo, Datada Homoluqação: 290e abril de 2021.
Estudo do Coará - Câmara Municipal de Remictaba - Aviso de Licitação - Edital de
PregãoPreseneial N'21.0i-CMR.PP.A Pregoeiro do Câmara Municipal de Rertutaba. (orou
público cure no dia 12 c maio de 2021. ás 0630 horas na bala da Comissão de .Licitação,
Isculizadu nuAvenidu SextcAnt'ãnio, a/n Centra - Rer/clabu -06, receberá proposias para
lo objeto: Fornecimento de combustível e cerivados de petróleo para Cá mora Municipal do
Rerrutabu, eividi005 par lotou. Modalidade: 'Pregas Presencial. O Edital poderá ser
examinade perante a Comissão ele Licitação no endereço já citado, e partir da publicação
doure 0v/no, no horário das 08:ee do 13:00 barco Obs: O citado processo poderá ter
adiamento na data de abertura, dependendo das normas dê medidas de restrição e
i solamento soci a l de dia da abertura. Reriutaba, 29 de abril de 2021. Lucitane Merques de
Souza -Pregoeira da Comissão de Licitação.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cameau'oot - Aviso de Licitação. A P
Murrispai de Camaubal, por meio da Comissão Permanente de LicItação, (uro
iço çarp
( r'
conhecimento dos interessados. que realizará licitação na e/odalidade Toma
de Pr
u
t
01 0180021- TP.cujn objeto a cnntralaçdods serviços do asoasssdajuaridiee,
plfpieranl'e
a Justiça Estadual do Ceará, Justiça doTroitalho,Jusliça Federal. Tribunais Eu Sioe,Jihani'i
'Ode Cestas u serem prestados juntos e Secratarla de Administração do Muni ,pio'q C0í'raeba).
f =
CE. A reolizuçulo es/á pruolsia para o eia 17 de Maio de 2021, ás OOh3Orrb. O thHeg'e4ptá
rn
disposlçllo dos interessados, na Prelv:baru Muemcipat de CarnaubatlCE - et de l.jnOiv, -5 A
situada na Rue Presidente tutédici. 167. Centro, nus das Úie/5 das 0703Cm ,
3h30rib, e
artavd,s tu site TCE: hop:llsmwv.lce.ce.pao.Or/.:uibacoes. Carnaubat -CE 29
'b, 0de' 2029,
Admana Passos deLma-P eo d te, da Comissão Permanente de L i c i taç
1 Esladc do Uecru - Pretet(ara MunicIpal Dc Ansare -AvIso de LicitaçOo - Totcadu'l9E,
N' 2021.04,29.2.A Presidente da Commsnao Pc.rrnoeantn de Licilação-CPL torna públicO, que
o

