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Prefeitura Municipal 
A L 
 Mucambo 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2212.0112022 

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 janeiro de 2023, através do endereço eletrônico 
www.bbmnetlicitacoes.com.br  —"Acesso Identificado no link - licitações públicas", em sessão pública por meio de 
comunicação via internet, dará início aos procedimentos de recebimento e abertura das Cartas Propostas de preços, 
formalização de lances e documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 
2212.0112022, 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 N/18,666193 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). 

Objeto: je ° AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. 

Órgãos interessados: SECREATRIA DE EDUCAÇÃO 

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. 

Modalidade: Pregão Eletrônico. 

Endereço Eletrônico: iww.bbmnetlicitacoes,com.br - Acesso Identificado no link - licitações públicas. 

Cadastramento das Cartas Até 13 de janeiro de 2023 às 09h:00min horas (Horário de Brasília). 
Propostas:  

Abertura das Cartas Propostas: Início: 13 de janeiro de 2023 às 09h:05min horas (Horário de Brasília). 

Sessão de disputa de Lances:Início: 13 de janeiro de 2023 às 10h:O0min horas (Horário de Brasília). 

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.DOOBJETO 	 - 	 - 
1.1- A presente licitação tem como objeto o PREGAO ELETRÔNICO para AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 
DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. 
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2. DAS CONDIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO NA PRESENTE LICITAÇÃO 	4,1Jc Al' 
2.1. Poderá participar do pregão qualquer pessoa jurídica, localizada em qualquer Unidade da 
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, requerimento 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 0 , 

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 cancelàda por solicitação da empresa cadastrada ou da Bolsa Brasileira de Mercadorias - 
BBM do Brasil, devidamente justificada. 
2.1.10 E 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: 	 C.2 _ 
2.31 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do r 	ffri 
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrô 	t 	/ 
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, 	rme 
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 reagehdamento/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 . be', 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 - verificara 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 
Xl - encaminhara processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação. 

2.5. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.51- 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 inidôneas por ato do poder público ou que estejam impedidas 
de licitar, ou contratar com a administração pública, ou com qualquer de seus órgãos descentralizados, quais 
sejam: 

LCadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; 
Il.Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON; 
Ill.Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 
IV.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional 

de Justiça - CNJ. 
b) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
c) Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de 

incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação; 
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C.Z f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica isoladamente ou em con 'r 
responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto se 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
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 Pais; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90,  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 sítio do https://certidoes-apf.apps.tcu.qov.br/,  para comprovação ou não se a empresa sofre sanção da 
qual decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública. Ou tal consulta poderá ser realizada pela Equipe do Pregão, quanto da análise dos documentos de 
habilitação. 
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; 

F1 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. 

4. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 	 11 
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  

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. 
4.3.1- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-
símile, 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 Propostà 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. 
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4.3.4- Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade expres 
determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 60 (sessenta) dias anteriores à dat'á 
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. 
4.4- O licitante que apresentar documento em desacordo com o disposto neste item será eliminado e não participará 
da fase subsequente do processo licitatório. 
4.5. O Pregoeiro poderá também solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, sendo a 
empresa obrigada apresentá-lo ro, prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitação, sob 
pena de, não o fazendo, ser desclassificada ou inabilitada. 

5. 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 1 do 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; 
5.14- 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 dos produtos; 
5.1.5.1 - No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informara MARCA; 
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° 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 3 0  da Lei Complementar n° 
123106. Caso se enquadre nessa condição. 
5.1.9.1- Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP 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 escritaserá 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 500kb. 
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. 
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5.3.4- Ocorrendo discrepância entre o preço unitário e total, prevalecera aquele lançado no sistema e t9,i a o 	ra 
classificação das Cartas Propostas, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias. 	1 4, 
5.3.5- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contrat 	, 
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. 
5.4- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. 
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° 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 inexequíveis (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 osvalores 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; 
f) 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. 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1- Os INTERESSADOS, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n.° 8.666193, alterada e consolidada c/c art. 40 
do Decreto Federal n°. 10,024/2019, 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. 
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6.2. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com o c!l1f11tt de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 	d 	 io 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando será encerrada tal possibilidade (A . 
10.02412019), por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) pdf', doc", "xls",png" ou "jpg , 	ado o 
limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma 
www.bbmnetlicitacoes.com.br . 
OBS1: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° da Lei 10.02412019) 
OBS2: Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via 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. 

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,govx; 
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. 

3.3.6. CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio( 
quando se tratar de sociedade; 

6.3.7 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA: 
a) Fazenda Federal (CNPJ); 
b) Fazenda Estadual (ICMSIFIC); 

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); 
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e) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus tiça do Trabalho, mediante a 	We 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhis 	om ~ 	/ 
mesmos efeitos da CNDT; 

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerado 
(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 - 

constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja adjudicado o 
objeto licitado, devidamente assinado pelo contador responsável, sendo vedada sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 
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 le?' 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 0  do Decreto N° 9.555, de 6 
ie novembro de 2018); 
OBS A autenticação de livros contábeis dás 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. 1 0  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° 8.666193) 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 dó art. 8°, da IN n° 10312007 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 do 
Microempreendedor Individual (MEl), devendo comprovar e apresentar as demais exigências. 
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6.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 	 / 
6.6.1 - Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de rje uës, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade p rivada, 
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 
exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo Pregoeiro ou quem este indicar. Os 
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. 70  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. 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. 
6.7.2. 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. 

• 	
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-1313M é certificado digitalmente por 
auto ridadecertificadora 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: 
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7.3.1 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectadosa4p» 
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente in'.set1 
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. 

7.4 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido o Pregoeiro a abertura e 
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 Pregoeiro 
poderá efetuar a abertura da disputa de itens selecionados fora da ordem sequencial. 

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 requisitos 
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 ordenaçãodas 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°. 10.024/2019): 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. 

7.610 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 
seguir o 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. 
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7.7.4 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticment 	es 
de empate a que se referem os §§ 1° e 20 do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de deze 	fJ2lI. 
7.7.5 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempre as 
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. 
7.7.7 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 7.7.5, o Pregoeiro convocará o representante da empresa 
de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema 
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 específico 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, 
observadõ 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. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vida], S/N - Centro - CEP 62. 170-000 
EMAIL: licitaaomucambo@gmail.com  /Telefone: 8836541133 



LS.J 

7.10.1. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR: 	 4, 
a) Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisó 	qs 
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; 
b.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. 

c) Não sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, o Pregoeiro desclassificará a proposta, 
convocando os 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 desâtender 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 Referência. 
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. 
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7.17.4 - No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado 
documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 6.3 ao 6.7 e 7.7, a co ar 
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. 
7.17.8 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da 
melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não 
resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados. 
7.17.8.1. Definido o valor final da proposta, o Pregoeiro convocará o arrematante para anexar em campo 

• 	
próprio do sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a proposta de preços com os respectivos 
valores readequados ao último lance ofertado. 
7.17.9. A proposta deverá ser anexada 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 analisaras 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 
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operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) divulga  
da reabertura da sessão. 	 (/ A 

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. 
7.20.2- A intimação dos atos proferidos pela administração - Pregoeiro ou Secretária - será feita por meio de 
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: 
8.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, ó 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 
disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br , dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, 
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 Vida[, 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 editalicio; 
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 forà 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 
licitatôrio, 
8.5. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.02412019). 
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. Adecisãô em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço eletrônico-
Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem como no site oficial do município: 
http://www,mucambo.ce.qov.br/. E ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado no 
endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
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9.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de reci 
consignados no vigente Orçamento Municipal para o Exercício de 2023, inerente à Secretaria 
seguinte classificação: 

eçfflçps1J 

'''-.------ 	.1 
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PROGRAMAS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DEbr,, 
EJA 05.01.12.306.1211.2.014 3.3.90.30.00 

PNAEP  05.01.12.306.1211.2.011 3.3.90.30.00 

PNAEC 05.01.12.306.1211.2.012 3.3.90.30.00 

PNAEF  05.01.12.306.1211.2.010 3.3.90.30.00 

- AEE 0501.12.367.1211.2.075 3.3.90.30.00 

10. ESCLARECIMENTOS, IMPUÕNAÇÃO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 	 1 
10.1. DOS ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS: 
10.1.1- 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°. 
10.02412019). 
10.1.2- O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. (Art. 23 § l°do Decreto Federal n°. 10.02412019) 
10.1.3- As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração. (Art. 23 § 2 0  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 talcomunicação não terá efeito de recurso. (Art. 24 do Decreto Federal n°. 10.02412019) 
10.2.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão  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°. 10.02412019). 
10.2.31- 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 ,gov.br/licitacoes/ (Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará) e ainda 
http://www.mucambo.ce.çov.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° do Decreto Federal n°. 10.024/2019). 
10.2.5- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatória 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 0  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 requisitas: 
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, domicílio, número do documento de 
identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na sede do Pregoeiro da Prefeitura de Mucambo, dentro 
do prazo editalícia; 
III-o fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos; 
IV-o pedido, com suas especificações. 
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será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
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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 MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE poderá revogar ou anular esta licitação, em 
qualquer etapa do processo. 

• 	11. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura do respectivo 
CONTRATO, subscrita pelo Município, através da Secretaria Gestora, representada pela Secretária Ordenadora de 
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 minutado 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 MUNICÍPIO 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 Referência. 
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, respeitando-
se 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 2023. 

ENTREGA DOS BENS LICITADOS: 
12.1.  Conforme descrição detalhada no Termo de Referência - Anexo 1 deste edital. 

13.DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE EREEQUHJBRIO 
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 
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13.2. PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as 
compras/autorizações de fornecimento expedidas pela administração, de conformidade com as notas 1i 
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Muna 	o 
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 Editalícias, 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. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 
porém de consequências incalculáveis, retárdadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, 
mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a 
justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na forma do artigo 65, II, 'd" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada. 

14. DAS SANÇÕES 	 - 	 -- 

14.1-0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua Carta Proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a Carta Proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
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 multas e das demais cominações legais: 
114.11.11 -  multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de: 
a) recusar em celebrar contrato quando regularmente convocado; 
b) apresentar documentàção falsa exigida para o certame; 
ç) 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 superior a 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 no 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520102, 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. 
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15.5.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampl is 
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 
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": 
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 
prevista neste subitem; 
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
prõmover inspeção. 

[U7. DISPOÇÕES 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 informaçãopoderá 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.iov.br/licitacoes  e no site da 
Prefeitura Municipal de Mucambo: http://www.mucambo.ce.ciov.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: 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 
EMAIL: licitaaomucambogmail.com  /Telefone: 8836541133 



fl 

Prefeítura Municipal 
M 	i-ri bo 

• Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, ddc 
interessados na forma da legislação vigente; 	

,- 

• Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto da ill4c  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/ljcitacoes,  no campo correspondente. (Art. 40, inciso VIII da Lei 8.666193). 

Mucambo/Ce, 23 de dezembro de 2022. 

Francisco Orecio de Almeida Aguiar 
Pregoeiro Oficial 

. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 
EMAIL: licitaaomucamboq!flll.corn /Telefone: 8836541133 



Prefeitura ,  ~Municipal 
Mucarnbo 	

LS 

EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N.°  2212.0112022 

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 
1. OBJETO: 
1.1. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. 

2.0JUSTIFICATI/AS: 
2.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1.1 A Administração Municipal, através da Secretaria de Educação do município de Mucambo, vem 
no intuído de garantir o atendimento das diversas necessidades públicas, realizar processo de 
demanda para aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede 
municipal de ensino no município de Mucambo/Ce, a fim de garantir melhoria do rendimento escolar e 
segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de EDUCAÇÃO àqueles que necessitem de 
atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 
biológicas entre as faixas etárias. 
2.1.2 Com o objetivo de atender ao que estabelecem as normas para a execução do Programa 

. Nacional de Alimentação Escolar, que tem sua fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da 
Constituição Federal, na Lei Complementar n°101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na lei 
n° 12.982, 28 de maio de 2014, nas Resoluções do FNDE/MEC/CD n°23, de 24 de abril de 2006, 
n°32, de 10 de agosto de2006, e n°26, de 17 de junho de 2013, faz-se necessário a aquisição do 
objeto a cima resumido objetivando a oferecer reforço alimentar e nutricional aos educando, 
garantindo-lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria 
Interministerial n° 1.010, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde e atender 
as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Mucambo. 

2.2. DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE PREGÃO: 

2.2.1 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. 
2.2.2 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: 
2.2.3 O uso do Pregão se justifica por ser mais conveniente a esta Secretaria Municipal de 
EDUCAÇÃO, devido à entrega parcelada do objeto. 

3. NAO EXCLUSIVIDADE PARTICIPÇAO DE ME E EPP 

3.1 A redação do novel art. 47, da Lei Complementar no 123106 estabelece um dever de prioridade, 
ou seja, nos certames públicos deflagrados há de se dar preferência à contratação de microempresas 
e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, independentemente de qualquer 
legislação específica editada pelo ente licitante. 
3.2 Justifica-se a não realização de exclusividade e de cotas reservadas no presente certame, qual 
seja, para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo fato de que, a exclusividade apesar dos 
itens que forem estimados, abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e dos itens que estiverem 
estimados acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serem separados por cotas, poderá representar 
prejuízos ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado de acordo com os seguintes motivos: 
3.3 O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
não tem se mostrado vantajoso para a administração pública municipal, principalmente em municípios 
e órgãos de pequeno e médio porte. Posto que é comum em licitações para bens divisíveis que em 
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QUANT A T  
ESTIM 

VALOR TOTAL 

AVEIA EM FLOCOS FINOS- Cereal 
de aveia em flocos finos enriquecida 
com vitaminas e sais minerais, em 

caixa. 	
Rótulo contendo informação CAIX 4380 R$ 	459 R$ 	20.10420 

nutricional, data fabricação, validade 
e lote. Validade mínima de 6 meses 
a 	partir 	da 	data 	da 	entrega 	do 
produto.  
AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não 
deve apresentar sujidade, umidade, 
bolor, 	peso 	insatisfatório. 

2 Embalagem: 	em 	polietileno 	leitoso KG 6750 R$ 	5,12 R$ 	34.560 00 
ou transparente, atoxica, deve estar 
intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo 
de validade mínimo 	12 	meses a 
contar a partir da data de entrega.  
ARROZ 	PARBOLIZADO- 
características 	técnicas: 	classe: 
longo, 	fino. 	O 	produto 	não 	deve 

3 apresentar 	mofo, 	substâncias KG 10500 R$ 	5,93 R$ 	62.26500 
nocivas, 	preparação 	final 	dietética 

L 

inadequada. Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes  

. 
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havendo cotas, que se verifique a cotação com preços diferentes para os mesmos itens 1 it 	se 
cotas diferentes; 	 4, 
3.4 Há casos em que os preços são divergentes cotados por empresas diferentes, 
tributárias diferentes, ou mesmo optantes pelo simples nacional, mas de tipos societários di 	se 
há casos em que a diferença de valores cotados ocorre até para mesma empresa, sendo esta ME ou 
EPP, quando participa dos dois lotes ou itens em cotas diferentes; 
3.5 Saliente-se que tais situações podem representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a 
ser contratado, causando atrasos processuais para as adequações de preços, assim como o 
transtorno de ter que se lidar com dois valores distintos para o mesmo item ou lote, muitas vezes 
frustrando-se licitações ou contratações, por atrasos em entregas de itens ou mesmo rescisões 
contratuais, além da Administração não ter suas necessidades atendidas a contento; 
3.6 Outro fator importante é a garantia nos editais de licitação do Município de Mucambo, do 
cumprimento das normas contidas nos Art's. 42 a 45 da Lei n° 12312006 e suas alterações, 
especificamente no que pertine a garantia da apresentação da regularidade fiscal apenas para a 
assinatura do contrato e na ocorrência do empate ficto previsto nos Art's 44 e 45 da referida norma 
legal; 
3.7 Não se desconhece que a razão de serda norma é promover o desenvolvimento econômico e 
social no âmbito local e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 
inovação tecnológica (artigo 47 da LC no 123106). Contudo, esta disposição deve ser interpretada à 

• luz da Constituição Federal, da Lei no 8.666193 (que estabelece normas gerais sobre licitações). A 
Constituição Federal prevê expressamente que no processo licitatório deve ser assegurada igualdade 
de condições a todos os concorrentes, ao passo que a Lei de Licitações dispõe que este se destina a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 
3.8 O que se observa é que a Lei Complementar 12312006 visa ampliar a participação das ME/EPP 
nas licitações, mas não elevar a hipossuficiência econômica das mesmas acima do interesse público. 
Dessa forma, é importante sopesar princípios pertinentes ao presente certame como o da 
competitividade, da economicídade e da eficiência, buscando-se a "proposta mais vantajosa para a 
administração" conforme é vislumbrado no artigo 30  da Lei n. 8.666193. 

4. QUADRO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÉDIOS: 

4.1 Tabela com valores e especificações 
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QUANT 
ESTIMADO VALOR TOTAL 

de 1 kg, em polietileno, transparente, 
atóxico. Prazo de validade mínimo 6 
meses a contar a partir da data de U[ 
entrega.  
BISCOITO DOCE, TIPO Maria, de 
sabor, 	cor 	e 	odor 	característicos, -_ 
textura crocante, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico transparente de dupla face, 4LIP 
contendo 	400g 	(3 	x 	1)., 	com 

4 identificação na embalagem (rótulo) UND 4660 R$ 	5,60 R$ 	26.096,00 
dos 	ingredientes, 	valor 	nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e 	validade. 	Isento 	de 	sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses, 
a contar da data de entrega  
BISCOITO SALGADO - tipo Cream 
Cracker, 	isento 	de 	mofo 	e 
substâncias 	nocivas, 	com 
consistência crocante, sem corantes 

UND 4660 R$ 	4,39 R$ 	20.457,40 
artificiais. 	Embalagem 	plástica, 
atóxica, 	contendo 	400g 	(3 	x 	1). 
Prazo de validade mínimo 06 meses 
a contarprtir da data de entrega.  
CARNE BOVINA MOiDA tipo acém 
congelada, proveniente de animais, 
sadios, 	abatidos 	sob 	inspeção 
veterinária, 	devendo 	apresentar 
coloração 	vermelho-vivo, 	odor 
característico e aspecto próprio não 
amolecido e nem pegajosa. Isento 
de: vestígios de descongelamento, 
excesso de gordura, 	cartilagem e 
aponeurose, 	coloração 	arroxeada, 
acinzentada 	e 	esverdeada, 	odor 
forte 	e 	desagradável, 	parasitas, 

6 sujidades, 	larvas 	e 	qualquer KG 7444 R$ 	30,90 R$ 	230.019,60 
substância 	 1 contaminante. 
Acondicionado em embalagem de 
polietileno 	atóxica, 	transparente 	e 
resistente, a vácuo, peso líquido de 
1kg, 	contendo 	na 	embalagem 	a 
identificação 	do 	produto, 	peso, 
marca 	do 	fabricante, 	prazo 	de 
validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do 	órgão competente e 
data 	de 	embalagem. 	Validade 
mínima de 06 (seis) meses, a contar 
da data de entrega.  
FARINHA DE MILHO, 	em flocos, 
pré-cozida, 	sem 	adição 	de 	sal, 
embalada em 	pacote 	com 	500g, 

7 acondicionada em fardos de 10k9 a UNO 6440 R$ 	1,98 R$ 	12.751 > 20 
30k9. Constar data de fabricação e 
prazo de validade de, no mínimo, 6 
meses.  

8 FEIJÃO 5ÕTIPO CARIOQUINHA, KG 6350 R$ 	8,17 R$ 	51.879,50 
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QUANT AIT  VALOR TOTAL ESTIM 
novo, tipo 1, constituído de grãos da 
mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos 
ardidos, 	brotados, 	imaturos 	e 

t! 

mofados. 	Embalagem: 	deve 	estar 
intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg. Prazo de validade mínimo 6 RU o 
meses a contar a partir da data de 
entrega.  
FILÉ DE FRANGO DE FRANGO, 
SEM 	OSSO, 	SEM 	PELE, 	limpo, 
magro, não temperado, congelado, 
proveniente 	de 	aves 	sadias, 
abatidas 	sob 	inspeção 	veterinária, 
apresentando 	cor 	e 	odor 
característicos. 	Isento 	de: 	vestígio 
de 	descongelamento, 	cor 
esverdeada, 	odor 	forte 	e 
desagradável, 	parasitas, 	sujidades, 
larvas 	e 	qualquer 	substância 

KG 7444 R$ 	18,41 R$ 	137.044,04 
contaminante. 	Acondicionado 	em 
embalagem 	de 	polietileno 	atóxica, 
resistente, 	peso 	líquido 	de 	1 	kg, 
contendo 	na 	embalagem 	a 
identificação 	do 	produto, 	peso, 
marca 	do 	fabricante, 	prazo 	de 
validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e 
data 	de 	embalagem. 	Validade 
mínima de 06 (seis) meses, a contar 
da data de entrega. 
LEITE 	EM 	PÓ 	INTEGRAL 	- 
características técnicas: leite em pó 
integral, 	instantâneo. 	Embalagem: 

10 
aluminizada, 	intacta, 	bem 	vedada, KG 11200 R$ 	27,12 R$ 	303.744,00 
contendo 1 kg do produto, livre de 
parasitas 	e 	substâncias 	nocivas. 
Prazo 	de 	validade 	12 	meses 	a 
contar a partir da data de entrega.  
MACARRÃO 	ESPAGUETE 	- 

macarrão 	espaguete 	com 	ovos. 
Embalagem: 	plástica, 	transparente, 
resistente, 	bem 	vedada, 	contendo 

UND 10455 R$ 	3,57 R$ 	37.324,35 
5009, isento de qualquer substancia 
estranha 	ou 	nociva. 	Prazo 	de 
validade mínimo 6 meses a contar a 
partir da data de entrega.  
OLEO 	DE 	SOJA, 	procedência 
nacional, em garrafas pet de 900 ml. 
Embalado em embalagem plástica 
resistente, 	tipo 	garrafa, 	lacrada, 

12 
transparente 	e 	incolor, 	rotulada UND 3290 R$ 	10,10 R$ 	33.229,00 
segundo 	legislação 	vigente, 
declarando 	marca, 	lote, 	prazo 	de 
validade, conteúdo líquido. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar 

partir da data de entrega.  
fl13 SAL 	iodado 	refinado, 	cloreto 	de KG 2620 R$ 	1,15 R$ 	3.013,00 

. 

[I 

VI  

( 

Prefeitura Municipal 
•.t * : Mucambo 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 
EMAIL: licitaaomucambogmail.com  /Telefone: 8836541133 



. 

. 

1 
	

Prefeitura Municipal 
Muca rnbo 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QUANT VALOR UNIT 
VALOR TOTAL ESTIMADO 

sódio, sais de iodo, livre de qualquer 
sujidade, 	com 	identificação 	do 1E 
produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade e 
peso 	líquido, 	registro 	no 	Ministério 
da 	Agricultura 	e/ou 	Ministério 	da RUI 
Saúde, 	pacote 	1 	kg. 	Prazo 	de 
validade mínimo 06 meses a contar 
a partir da data de entrega.  
Sardinha em 	lata 	preparada com 
pescado fresco, 	em latas de 250 
gramas 	limpo, 	eviscerado, 	cozido. 
Imersa 	em 	óleo 	comestível. 	A 
embalagem 	deverá 	conter 

14 externamente 	os 	dados 	de 
identificação 	e 	procedência, UND 3520 R$ 	5,22 R$ 	18.374,40  
informação 	nutricional, 	número 	do 
lote, data de validade, quantidade do 
produto. 	O 	produto 	deverá 
apresentar validade mínima de 06 
meses.  

TOTAL ESTIMADO R$ 	990.861,69 

4.2 DA QUALIDADE DOS PRODUTOS: 
4.2.1 Os produtos devem ser: 
a) De alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias; 
b) De excelente resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário; 
c) Fornecer os produtos com 213 da validade total do produto na data de recebimento; 
d) Entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, 
identificados, e em perfeitas condições de armazenagem. 

5—DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 

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 5 (cinco) dias; 
5.2. O recebimento dos materiais será efetuado nos seguintes termos: 
5.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da 
Secretaria Gestora 
5.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela 
solicitação e consequentemente aceitação. 
5.3. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria do Município de 
Mucambo 

6— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1. A contratada para realizar os serviços, objeto do presente Contrato obrigar-se -a: 
6.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
6.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável 
por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
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; 
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6.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as o 	çõ 
ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste contrato; 	 4p 	/ 
6.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que 
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 produtos 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 compraexpedidas, 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. 
8.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e 
a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Prefeitura Municipal 
de Mucambo - CE, com endereço na Av Construtor Gonçalo Vidal, s/n- Centro, CEP 62.170-000, 
MUCAMBO - CE, inscrito no CNPJ sob o n° 39.285.06410001-11. 
8.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, 
observadas as disposições 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 a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
Sra. JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES 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) 
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12.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão a cont d 	s s 
específicos consignados no vigente Orçamento Municipal para o Exercício de 2023, 1  r 	à 
Secretaria Contratante, na seguinte classificação: 	 ""L'CAt' 

PROGRAMAS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESAS 

EJA 05.01.12.306.1211.2.014 3.3.90.30.00 

PNAEP 05.01.12.306.1211.2.011 3.3.90.30.00 

PNAEC 05.01.12.306.1211.2.012 3.3.90.30.00 

PNAEF 05.01.12.306.1211.2.010 -- 3.3.90.30.00 

AEE 	 - 0501.12.367.1211.2.075 3.3.90.30.00 

13. VALOR DO INVESTIMENTO 

13.1. O Valor Global Estimado é de R$ 990.861,69 (novecentos e noventa mil oitocentos e 
sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) 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. 

fl 

. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2212.0112022 

ANEXO II 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

CARTA PROPOSTA 	 - 
Número do Pregão: 

Objeto: 

Item:  
Especificação do Objeto: 
Constando toda especificação constante do Anexo 1 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 
Quantidade: 

. 

	

Valor unitário de cada item (em R$): 

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 Cârta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM, sob pena 
de desclassificação. 

1] 
	

Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. 
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C A 

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 28110/1999, 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 1 , 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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Anexo IV - MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO ADM N°.  

PREGÃO ELETRONICO N°.  

CONTRATO No.  

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 no 	 , 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.° __j2022 pelo presente instrumento avençam um contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal Ni8.666/93, 
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 PREGAOELETRONICO 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 embalados, 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 consumo, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, 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 
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3.0. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 5 (cinco) dias corridos, contado 
entrega dos bens, no local e endereço indicado pela SECRETARIA DE . Nos 1 
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 CPIF, emitido pela SECRETARIA DE , do servidor do CONTRATANTE 
responsável pelo recebimento. 

PARÁGRAFO SÉGUNDO 
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 prejuizo 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 prõjuízo 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. 
PARAGRAFO 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/fatúras 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. O contrato terá vigência até 31 (Trinta e um) dezembro de, 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 valdr 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 subelemento 

econômico n° 	- natureza da despesa . Conforme quadro em Anexo l. 

PARÁGRAFO ÚNICO - DO REAJUSTE 
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6.1. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, pelo período de 12 (doze) meses dar& sntçã. 
proposta: Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais poderão ser reajustados com b e 
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 	 "IJc MI' 
7.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus 
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; 
i. 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 Ido 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 1 do 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 DECIMA - 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. 
10.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, fica designado pela Secretaria de 	o servidor Sr. (a) 

matrícula n° 	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. 
10.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 
execução do fornecimento e do contrato. 
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10.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com ba 	s-ctipr 
nos anexos do edital. 	 R 

10.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtivid 	 , 	m 
perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade responsável p 	j{i 	ova 
a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteraç 	os valores 
contratuais previstos no § l°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 
providencias necessarias ao tiel cumprimento das clausulas contratuais conforme o disposto nos §§ 1 11  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 inicio 
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 
docontrato 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 dêterminantes 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. 

PARÁGRAFO 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 autónomas e a aplicâção de uma não exclui a de outra. 
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PARÁGRAFO QUINTO 
11.5. OCONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores corresp de 
que eventualmente forem aplicadas. 	- 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 
12. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas nos artigos 77 a 
80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/93. 

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 n°. 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 Comarcã do Municípiõ 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 formã 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: 

1.  
CPF: 
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ANEXO AO TERMO DE CONTRATO 

EMPRESA: 
VALOR GLOBAL, . R$  

ITEM 	QTDE 	UND MARCA 	 ESPECIFICAÇÕES 	
UN1T. TOTAL 

. 
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ANEXO  
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES 

DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS 
(LICITANTE) 

Natureza do Licitante (Pessoa Nica ou jurídica) -- 
Nome:(Razão Social)  
Nome Resumido  
Endereço: 
Complemento:  Bairro: 
Cidade:  UF,: 
CEP.: CNPJICPF: 
Inscrição Estadual:  RG: 
Telefone comercial Fax:  
Celular: - E-mail: 
Rpsentante legal: 

Telefone: - 

Ramo de Atividade: 

Por meio 1presente 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.solièitar e prestar declarações è esclarecimentos; 
VIII.assinar documentos relativos às propostas; 
IX.emitir e firmar o fechamento da operação; e 
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X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandto, 
ser substabelecido. 	 \4f 

Corretora: 

Endereço: 
CNPJ: 

O presente Termo de Adesão é válido até _/_I, 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 negôcibs em andamento. 

Local e data:  

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

L 

. 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 
EMAIL: licitaaomucambogmaiLcom /Telefone: 8836541133 



- Prefeitura Municipal 
Mucambo 

AVISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ — PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO — AVISO DE 
LICITAÇÃO. O Pregoeiro deste município torna público que no dia 13 de janeiro de 2023 
às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 2212.0112022 
no portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MERENDA 
ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO 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.gov.br/licitacoesf  e 
http://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, 23 de dezembro de 2022. 
Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

Francisco Oréct6 de Almeida Aguiar 
Pregoeiro 

PUBLICAR EM 0210112023 

-DOE 
- JORNAL O POVO 
-DOU 

[i 

o 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vida!, S/ i'J - enrro - 	r oi,u - u'-, '- 

E-mail: 	 Fone 88 3654-1133. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de licitação. O Presidente da 
Iicitaçáo deste rnusicipio torna público que no dia 02 de fevereiro dá 2023 ás 09:00 horas, estará 
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço N 1 21 12.01/2022-TP. cujo objeto é scontrataç0o 
de serviço espaciaizado em assessoria e consultaria administrativa em Ocitações e confratos 
públicos para atender a necessidade de diversas Secretarias do Município de Mucambo-CE. O 
Editai estará disponível, no horário de atendimento aá público de 128.00h às 12:00h e também nos 
aites httpflmunicipios.tce,ce.gov.brfl!citacoes/ e httpJdeww.nrucembo.ce.gov.br/. Informações 
pelo fOne: O'°88 - 3684 1133. ou no endereço á Rua Construtor Gonçalo Vtdet, s/s, Centro. 
Mucambo–Ca,23 dedezembrodo2o22. Francisco Or -éciodoAlmoidaAgular–Presidento. 

Estado do Ceará– Prefeitura Munlcipatde Muambo –Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste 
munictpjo torna público que no dia 13 dejaneirode 2023 ás 09:00 horas, esta/ri abrindo licitação 
na modalidade Pregão ElotrõrilcoN°2212.0112022 no portsihttp://www.bbmnetiicitacoes.com.br/ 
csáoobetoé aaquislçãodn merenda escclardostinadosaos alunos da Rede Municipal de Ensino 
do Município de Mucambo)CE. O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público 

e 08:00h às 12:001h e também nos sites http://rnunicipios.tce.cegoy.br/licitacses/  e 
httpllwmw.mucambo.ce.gov.b,r/. infbrrnações pelo fone: 0"88– 3654 1133. ou no endereço à 
Rua Construtor Gonçalo lúcia!, ais, Centro. Mucambo Co, 23 de dezembro cio 2022. 
FrarrciscoOrécio cleAtmeidaAguiar-. Pregoeiro. 

Estado do Ceará–Prefeitura Municipal da Pedra Branca -Aviso de blcít3o O Municlpio 
de Pedra Branca toma público que a partir das 128:30h do dia 112 de Janeiro de 2023 estará 
disponível o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pre93o Eletrônico N° 
05612022-PE, cujo objeto versa sobre a aquisição de gCrneros atimenticioa ISorecivois e riSo 
perecíveis para uso na merenda enrolar das escolas municipais de ensino fundamental, 
educação infantil, creches do Município de Pedra Branca– CE. data de abertura das propostas: 
13 de Janeirâde 2023 das 08:00h às 128:30h. Data da Disputa de Preços: 13 de Janeiro de 2023 
às 09:00 horas (1-Iodeto de Brasitia-Dt9. O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 
às 09:00 horas é das 14:00 às 17:00h (Horário local), no Centro Administrativa Cesário Mondes, 
Centro, Pedra Branca/CO, através do nite <https:/lbll.org.br/° (local de realização do pregão), 
shttp:í/licitacoes.tce.ce.gov.br' ou 'rwww.pedrabranca.cc.gov.briticitecao.phps. Pedra 
Branca, 29 de Dezembro de 2022, João VloiradeSouza N~-Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacatuba 
-

Aviso de Chamada Pública - 
Secretaria de Educação, Esporte a Juventude - Chamada Pública til' 03.01412022-CH. A 
Comissão de Licitação torna púbico que no dia 23 dejarteito de 2023 ás 10h00mirr dará inicio 
ao certame para a Chamada Pública visando /i aquisição de géneros alimentícios da agrtstittura 
familiar, destinados á alirnentaçbo escolar dos alunos da rede Municipal de ensino do Municipio 
de Pacatuba. Maiores irtformações serão obtidasjunto á Comissão de 08h00 as 12h00mín, sito 
a Rua Coronel João Carlos, 345- Centro, tara Lopes deAquirto–Presidente da CPI.. 

EstadodoCeará –Prefeitura Municipal deAqulraz-ExtratodeMjudlcaçitoeHomologação - 
Concorrência Pública N' 11.010/2022 CP. Objeto: contratação de empresa es da em 
engenharia pare execução de serviços de pavinimrtaçêo e drenagem do Porto das Dunas (Etapas 
Itt e IV), de Interesse da Secretaria de Infraestrutura do Muslctplo de Aqairas-Ce. Vencedora: 
ConsórciocSL -ConcôrdiaAqiúraz. VidorGlobal: R$18.789.246,72 (dezoito rrrltvles,setecentose 
oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos). Asdico e 
Honrotogo o presente processo de tciIaçOs na forma da Lei. Antônio Napoleão Leite Fitgoelras-
flrdercadorde Despesas da Secretaria de tefraestrutura. data: 30 de dezembro de 2022, 

soadodoCeará Prefeitura Municipal do Camrcetm -Errata aoAvtsode Publicação 	tiã' 
Registro de Preços N°001/2023- Pregão Presencial W. 202Z07.O7.002-SRP. 	se iê 

igão Gestor: Secretaria de DesenvolvImento Social e Cidadania. Leia se - 	Gesto 
 de Educação. Informações na Sede da CPI., localizada à Praça 	ariano Morei 

entro, Camoc/mICE, no horário de 08:00h às 12:00h. CamocimlCE, 30 doo 	de 	- 
ca.MaurtneideCarv.de  Araújo –Pregoeiro. 

EstadodoCoara -Prefeitura Municipal deCamocim -Aviso de Licitação riZ 	e3; 
84° 2022.12.28.002. A CPI. da Prefeitura Municipal de Camocim/CE,tan 	á Ilcu 
conhecimento dos interossados, que no próximo dia 13 dejaneirode 2023, ái9 	,na 
da Prefeitura, 'localizada li Praça Severtano MoreL Centro, CamocinVC e 	ali-o 
citação na mødatdade Pregão Presencial, do tipo Manar preço por tem, mn 	o N. 

2022.1228.002, sons lissa Objeto: prestação de serviços para manutenção prepnt 
sou equipamentos médicos hospitalares e odôntolôgiros, com reposição parcide peças 30 
trinta por centro) do valor mensal nau Unidades Básicas de Saúde, de respob8idade ci 

Secretada de Saúde do Município de Camocint-CE. tníomiaçãen na Sede da CPL'lioada' 
Presa Sevedano MoreI, Centro. Camocim/CE. no t'oráriodn 08:00 ás 12:00h. CamøclmfC14de 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCA DE JERICOACOARA 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato dos Contratos Nn, 2022.10.13.01.001 2022.10.13.01.002 e 2022.10.13.01.003, Base 
Legal na Lei NO. 8.666/93 e suas alterações, Firmada entre o Município de Jijoca de 
Jericoacoara-CE, através da Secretaria Municipal de Saúde - Contratadas: Prosaúde Material 
Médico Hospitalar EIRELI-EPP/CNpJ: 26.383.168/0001-17, valor global: R$ 61.350,00 
(sessenta e um mil trezentos e cinquenta reais), Prohospital Comércio Holanda LTDA/CNPJ: 
09.485.574/0001-71, com o valor global: R$ 45.030,00 (quarenta e cinco mil e trinta reais) 
e a Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Medico Hospitalares EIRELNME/CNPJ: 
42.650.27910001-07, valor global: R$ 100.000,00 Icem mil reais). Pregão Eletrônico N 
2022.10.13.01Pt - Objeto: aquisição de equipamentos médicos hospitalar para atender as 
necessidades do Hospital Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE - Assinatura: 18/11/2022 
- Vigência: 3111212022 - Signatário: Pelo Município - Lindolfo Haroldo Guimarães Maia - 
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde - Pelas Contratadas: Prosaúde 
Material Médico Hospitalar EIRELI-EPP/CNPJ: 26.383.168/0001-17- Emanuela Cacilda de 
Aquino Rufino - representante legal - Prohospital Comércio Holanda LTDA/CNPJ: 
09.485.974/0001-71 - José Rufino da Silva 'representante legal e Londrihosp Importação e 
Exportação de Produtos Medico Hospitalares EIRELI-ME/CNPJ: 42.650.279/0001-07 
Gustavo Henrique Carrega - representante legal. Município de Jijoca de Jericoacoara-CE, 30 
de dezembro de 2022. Francisco Leandro Silva Sales, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Jijoca de Jericoacoara-CE. Jijoca de Jericoacoara - CE, 30 de dezembro de 2022. Francisco 
Leandro Silva Sales - Pregoeiro. 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 2022.10.13.01PE 

O Município de Jijoca de Jericoacoara, por intermédio de seu Ordenador de 
Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, torna público, no uso de suas atribuições 
legais em consonância da Lei 10.52012002, e a Lei nO 8.666193, alterações supervenientes, 
torna público a adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico NQ 2022.10.13.01PE, tipo 
"menor preço global por item" cujo objeto é a aquisição de equipamentos médicos 
hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE, 
sendo vencedoras as empresas: Prosaúde Material Médico Hospitalar EIREL1-EPP/CNPJ: 
26.383.168/0001-17, valor global: R$ 61.350,00 (sessenta e um mil trezentos e cinquenta 
reais), Prohospital Comércio Holanda LTDA/CNPJ: 09.485.57410001-71, com o valor global: 
8$ 45.030,00 (quarenta e cinco mil e trinta reais) e a Londrihosp Importação e Exportação 
de Produtos Medico Hospitalares E1REL1-ME/CNPJ: 42.650.279/0001-07, valor global: ES 
100.000,00 (cem mil reais), pela propostas mais vantajosas para essa Unidade 
Administrativa. 

Jijoca de Jericoacoara - CE, 30 de dezembro de 2022 
LINDOLFO HAROLDO GUIMARÃES MAIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N 0  5.00112023-TP 

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que no próximo dia 18 de 
Janeiro de 2023, às 09h, estará abrindo Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nu 
05.00112023.TP, cujo Objeto é a Execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca 
em diversas vias da sede do Município de Monsenhor Tabosa-Ceará, conforme Convênio 
902790/2020 - Contrato de Repasse NO 1071870-60 - Ministério do Desenvolvimento 
Regional/Caixa. 

O Edital encontra-te a disposição dos interessados no Endereço Eletrônico: 
www.monsenhortabosa.ce.gov.br  e https://iicitacoes.tce.ce.gov.br/,  ou na Sala de 
Licitações à Praça 07 de Setembro, Na 15, CEP 63.780-000, Centro, Monsenhor Tabosa-
CE. 

Monsenhor Tabosa-CE, 30 de Dezembro de 2022. 
TIAGO DE ARAÚJO LIMA 

Presidente da CPI- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NQ 2212.0112022 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nt 1812022 

A Comissão de Licitação torna público que a partir das 16:00 horas do dia 02 de 
janeiro de 2023 estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços 
referentes ao Pregão Eletrônico Na 00.01812022, cujo objeto é o Registro de Preços para 
futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e merenda escolar destinados a 
diversas Secretarias do Município de Novo Oriente/Ce. data de abertura das propostas: 13 
de janeiro de 2023 das 09:00 às 09:30 horas. Data da Disputa de Preços: 13 de janeiro de 
2023 às 09:30 horas. O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 07:00 às 13:00 
horas, na Rua Deocieciano Aragão, no is, Centro, Novo Oriente/CE, ou através dos sites: 
www.bll.org.br  e/ou www.bllcompras.com  e w'ww.tce.ce.gov.br/licitacoes. 

Novo Oriente - CE, 30 de dezembro de 2022 
PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM 

Presidente da CPI- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA NO 3.01412022-CH 

Secretaria de Educação, Esporte e Juventude - Chamada Pública NO 03.01412022-CH. 

A Comissão de Licitação torna público que no dia 23 de janeiro de 2023 às 

lOhOOmin dará inicio ao certame para a Chamada Pública visando à aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede 

Municipal de ensino do Município de Pacatuba. Maiores Informações serão obtidas junto à 

Comissão de 08h00 as 12h00min, sito a Rua Coronel João Carlos, 345 - Centro. 

Pacatuba - CE, 30 de dezembro de 2022 

IARA LOPES DE AQUINO 

Presidente da CPL 

ISSN 1677-7069 	 Nt 1, segunda-feira, 	 de,)023 \' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA 	
1aa'. 1 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nt 5612022.P 

	

O Município de Pedra Branca torna público que a parti 	s 
d Aa e Janeiro de 2023 estará disponível o Cadastramento das Propostas 	eç 	 es 
ao Pregão Eletrônico NO 056/2022-PE, cujo objeto versa sobre a aquisiç - 
alimentícios perecíveis e não perecíveis para uso na merenda escolar das escolas 
municipais de ensino fundamental, educação infantil, creches do Município de Pedra 
Branca - CE. data de abertura das propostas: 13 de Janeiro de 2023 das 08:00h às 08:30h. 
Data da Disputa de Preços: 13 de Janeiro de 2023 às 09:00 horas (Horário de Brasflia-DF). 
O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 09:00 horas e das 14:00 às 
17:00h (Horário local), no Centro Administrativo Cesário Mendes, Centro, Pedra Branca/CE, 
através do site (local de realização do Pregão), http://licitacoes.tce.ce.gov.br  ou 
www.pedrabranca.ce.gov.br/licitacao.php.  

Pedra Branca-CE, 29 de dezembro de 2022. 
JOÃO VIEIRA DE SOUZA NETO 

Pregoeiro 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Na 812022 

ADJUDICO/HOMOLOGO: o resultado final do presente certame. Objeto: 
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 'ÉBER TEIXEIRA 
FIGUEIREDO" - MODALIDADE CRECHE DO MUNICIPIO DE ECOPORANGA. EMPRESA 
VENCEDORA: CONSTRUTORA MARTELLO LTDA ME, CNPJ: 27.712.358/0001-01. Valor Global: 
301.673,25 (trezentos e um mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos). 
Processo: 7815/2022 - ID: 2022.025E0600001.01.0003 

Ecoporanga-ES, 30 de dezembro de 2022. 
ELIAS DAL CDL 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ju ADITIVO - CONTRATO 14812022 CÓD. ID, CIDADES CONTRATAÇÕES: 
2022.039E0700001.16.0022 NÚMERO DO CONTRATO:14812022, TIPO DO CONTRATO: 
Fornecimento de Materiais. PROCESSO: 8056/2022. CONTRATANTE: Fundo Municipal de 
Saúde de Jerônimo Monteiro - ES. CNPJ: 15.626.81010001-25. CONTRATAOA(O(: Prati, 
Donaduzzi E Cia Ltda. CNPJ OU CPF: 73.856.593/0001-66. ENDEREÇO: Rua Mitsugoro 
Tanaka, 145 - C Ind Nilton Arreda - Toledo - PR - CEP: 85903630. OBJETO: O presente 
instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 32,  conforme solicitado no Processo 
Administrativo n° 8056 de 29 de Dezembro de 2022. PRAZO PRORROGADO: Fica 
prorrogado por 90(noventa) dias o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu 
término no dia 31 de Março de 2023. DATA DA ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2022. 
Nara de Bastos Neves - Setor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N210012022 

OBJETO: Aquisição de um caminhão Coletor e Compactador, equipado com coletor 
compactador de resíduos sólidos já montado. Caminhão novo, zero km, ano de fabricação 
2022 ou superior. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8 horas do dia 12101/2023. ABERTURA 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9 horas do dia 12/01/2023. LOCAL: Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa - Rua Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa Teresa - ES. 
Contato para Informações adicionais: Tel.: (27) 3259 - 3853 E-mail: 
llcitacao@santateresa.es.gov.br  Endereço eletrônico: www.bb.com.br  

Santa Teresa-ES, 30 de dezembro de 2022. 
ILIANI TOTOLA KNUPP 

Pregoeira 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

RESUMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO NO 
49/2022 CONVENENTE: Município de Santa Teresa através do Fundo Municipal de Saúde 
de Santa Teresa/ES. CONVENIADA: Associação Congregação de Santa Catarina - Hospital 
Madre Regina Protmann. CLÁUSULA PRIMEIRA ' DO PRAZO: Prorroga o prazo de vigência 
contratual, inicialmente pactuado entre as partes, por mais 120 (cento e vinte) dias, de 012 
de janeiro de 2023 até 30 de abril de 2023, podendo ser prorrogado a critério da 
administração. CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇOES E CLAUSULAS NÃO MODIFICADAS: 
Picam inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio nO 049/2020, de ii de 
julho de 2022 e seus respectivos aditivos, que não colidirem com o presente instrumento. 
PROCESSO: 228012022. Santa Teresa, 29 de dezembro de 2022. FAUSTO COVRE - Secretário 
Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

RESUMO DO 12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 190/2022.  PROCESSO N 2  17.54712022. 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 4112022. Cód. Cidades: 2022.076E0600001.01.0002 Das partes: 
PMW X VITOPLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI LTDA. 

Do objeto: aditar os prazos de vigência do Contrato nO 19012022. Do prazo: acrescidos ao 
prazo de vigência mais 6 (seis) meses a partir de 31/12/2022. SEMGOV/PMW. Vila 
Velha/ES, 29/12/2022. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

RESUMO DO 12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 191/2022. PROCESSO NO 

17.54712022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 4112022. Cód. Cidades: 

2022.076E0600001.01.0002 Das partes: PMVV X ANKER DISTRIBUIDORA LTDA. Do 

objeto: aditar os prazos de vigência do Contrato n 2  190/2022. Do prazo: acrescidos ao 

prazo de vigência mais 6 (seis) meses a partir de 31/1212022. SEMGOV/PMVV. Vila 

Velha/ES, 29/12/2022. 

O Pregoeiro deste município torna público que no dia 13 de janeiro de 2023 às 
09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico NO 2212.01/2022 no 
Portal httpi'/www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto é a aquisição de merenda escolar 
destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Mucambo/CE. 

O Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 
12:00h 	e 	também 	nos 	sites 	http://munlcipios.tce.ce.gov.br/Iicitacoes/ 	e 

. 

	

	http://www.mucambo.ce.gov.br/. Informações pelo fone: 0"88 . 3654 1133, ou no 
endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. 

Mucambo - Ce, 23 de dezembro de 2022 
FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE 

O

Eu. dv,vn.nin ~,evnv.d, ,,o .nd.,.ço .ive6ko 160 Dovvnsn e.in.do dO.ive. ,nnSn,,,,. nS 2.2 a. za/m/zsvs. 11C11`

://w.,,.htgv,.b,/.ui.,,sicidad..hsei, p. c0530202M102~0530202M102~
q« instituia infn.strutura ds chave. Pbiiva, 13-MI - iCP.Orasil. 
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DIÁRIO OFICIAL OFICIAL DO ESTADO 1 SERIE 3 1 ANO XV N-00 1 1 FORTALEZA, 02 DE JANEIRO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça - Extrato de Anulação. A Prefeitura Municipal de Graça/CE, através da uto 	r' 
comunica a Anulação da presente licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n° 00.010/2022-PE. Objeto: aquisição de combusti s 	 o 
para atender as necessidades da frota de veículos das diversas unidades gestoras do Município de Graça/CE. Em razão de revisão de 	su s ital' 
Antônia Morgana de Alcântara Jorge Melo - Secretária de Administração; Vanessa Rodrigues de Paula - Secretária de Saúde; Antônio r " rigues 
Medeiros de Sousa - Secretário de Educação; Francisco Aldo Azevedo Ribeiro - Secretário de Assistência Social; Maria do Desterro Rodrigues Abreu - 
Secretária de Agricultura; Emande Célio Sousa - Secretário de Meio Ambiente; Nazareno de Mesquita Morais - Secretário de Cultura; Antônio João de 
Morais Júnior - Chefe de Gabinete da Prefeita do Município de Graça/CE. Data: 29 de Dezembro de 2022. 

*** *** *5* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N°2022.12.28.002. A CPI- da Prefeitura Municipal de 
Camocim/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 13 de janeiro de 2023, às 09h00min, na Sede da Prefeitura, localizada 
à Praça Severiano MoreI, Centro, Camocim/CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor preço por Item, tombada sob o 
N.° 2022.12.28.002, com fins a Objeto prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, 
com reposição parcial de peças 30% (trinta por centro) do valor mensal nas Unidades Básicas de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do 
Município de Camocim-CE. Informações na Sede da CPL, localizada à Praça Severiano More], Centro, Camocim/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. 
Camocim/CE, 30 de dezembro de 2022. Francisca Maurineide Carvalho de Araújo - Pregoeira. 

5*5 *** 5*5 
Estado do Ceará - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí - ICAPREV - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 
01.12.28.2022. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí - ICAPREV, comunica aos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade Tomada de Preços n° 01.12.28.2022, do tipo menor preço global, para a Prestação de serviços especializados em Assessoria Atuarial junto ao 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí - ICAPREV, com data de abertura marcada para o dia 18 de janeiro de 2023, às 1 Oh00min, na 
sede do ICAPREV, situada à Rua Engenheiro Francisco de Assis Filho, n°654, Centro, Icapuí/CE. Outras informações e aquisição do Edital os interessados 
deverão dirigir-se ao ICAPREV ou pelo telefone: (88) 3432-1101. Icapuí - CE, 30 de dezembro de 2022. Francinilson Ferreira da Silva - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. 

*5* *5* *** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
010/2022-SEINFRA - A Prefeitura Municipal de Itarema, Ceará, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, 

. comunica aos interessados que no próximo dia 02 de Fevereiro de 2023, às 09h, estará abrindo Licitação na Modalidade Concorrência Pública N° 
010/2022-SEINFRA, cujo Objeto é a Contratação de serviços de construção de ponte sobre o Rio Aracati Mirim, na Localidade de Torrões (CV: 
023/2020 / MÀPP: 378) no Município de Itarema, Ceará. O Edital completo estará à disposição após esta publicação no horário de 08h às 11 h30min, no 
endereço da Prefeitura à Praça Nossa Senhora de Fátima, N°48, Centro, Itarema, Ceará, ou nos Endereços Eletrônicos: www.tec.ce.gov.br\iicitacoesewww . 
itarema.ce.gov.br . Itarema-CE, 02 de Janeiro de 2023. Inez Helena Braga - Presidente da Comissão de Licitação. 

*5* 5*5 *** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 006/2022/DIV-TP - O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariré torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação 
na Modalidade Tomada de Preço, tombado sob o N° 006/2022/DIV-TP, tendo como Objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços 
técnicos especializados em topografia para elaboração de projetos topográficos junto a diversas Secretarias do Município de Cariré. A Sessão será 
realizada às 09h do dia 18 de Janeiro de 2023, na Sala de Sessões da Comissão situada á Praça Elísio Aguiar, Centro, Cariré-CE. A Documentação do Edital 
na Integra poderá ser adquirido no endereço acima mencionado, no horário de 08h às 12h ou através dos Sites: www.licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.carire. 
ce.gov.br. Maiores informações no endereço citado ou pelo Fone: (88) 3646-1133. Arnóbio de Azevedo Pereria - Presidente da CPL. 

MISTO 
FopoIpro*a 	 *5* *5* *** 

Estado do Ceará -  Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste município torna público que no dia 13 de janeiro de 2023 
FSC'c126031 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°2212.01/2022 no portal http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ cujo objeto é a 

aquisição de merenda escolar destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Mucambo/CE. O Edital estará disponível, no horário de 
atendimento ao público de 08:00h às 12:00h 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 à Rua Construtor Gonçalo Vida], s/n, Centro. Mucambo - Ce, 23 de dezembro de 2022. Francisco Orécio 
de Almeida Aguiar - Pregoeiro. 

*5* *** *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público que a partir das 16:00 horas do dia 02 de janeiro de 
2023 estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico N° 00.018/2022, cujo objeto é o Registro de Preços 
para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e merenda escolar destinados a diversas Secretarias do Município de Novo Oriente/Ce. data de 

• abertura das propostas: 13 de janeiro de 2023 das 09:00 às 09:30 horas. Data da Disputa de Preços: 13 de janeiro de 2023 às 09:30 horas. O edital poderá ser 
adquirido nos dias úteis, das 07:00 às 13:00 horas, na Rua Deocleciano Aragão, n° 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através dos sites: www.bll.org.bre/ou  
www.bllcompras.com  e www.tce.ce.gov.br/licitacoes.  

5*5 5*5 *5* 

ESTADO DO CEARÁ - A COMPANHIA DE INTELIGÊNCIA URBANA E SERVIÇOS S/A - URBANTECH, por meio da Comissão de Licitação, torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, o EDITAL DO PROCESSO URBANTECH N. 002-I2/2022-PROC.URB., que tem por objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FROTA 
ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AS OPERAÇÕES DA COMPANHIA DE INTELIGÊNCIA URBANA E SERVIÇOS S/A. 
Todas as informações pertinentes aos referidos procedimentos, encontram-se disponíveis nos Editais que podem ser localizados no sítio eletrônico da 
URBANTECH (https://urbantech.com.br/),  ou solicitado através do e-mail: Iicitacao@urbantech.com.br.  Fortaleza, 29 de dezembro de 2022. 

5*5 *5* *5* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 

037/2021/01 - TOMADA DE PREÇOS N° 0011202111`P— ORIGEM: Tomada de Preços N° 00l/2021/TP. CONTRATANTE: Município de Iracema, 
através da Secretaria de Educação. CONTRATADA: J. S. SINDEAUX NETO EIRELI, inscrita no CNPJ N°23.463.259/0001-74. OB,JETO:O presente 
Termo Aditivo Objetiva a Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato ate 08 de Março de 2023, nos termo do art. 57, §1 , inciso lI, da Lei Federal n 
8.666/93. ASSINA PELA CONTRATANTE: Resse Cláudia Alves de Almeida. ASSINA PELA CONTRATADA: José Suassuna Sindeaux Neto. DATA: 

07112/2022. Resse Cláudia Alves de Almeida - Secretária de Educação. 

*5* *5* *5* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 

05.00I/2023-TP - A Comissão Permanente de Licitação, torna público que no próximo dia 18 de Janeiro de 2023, às 09h, estará abrindo Licitação na 

Modalidade Tomada de Preços N°05.00 1/2023-TP, cujo Objeto é a Execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas vias da sede do 
Município de Monsenhor Tabosa-Ceará, conforme Convênio 902790/2020 - Contrato de Repasse N° 1071870-60 - Ministério do Desenvolvimento 

Regional/Caixa. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no Endereço Eletrônico: www.monsenhortabosa.ce.goY.bte hçtILJicitacoes.tce.csgot. 
W, ou na Sala de Licitações à Praça 07 de Setembro, N° 15, CEP 63.780-000, Centro, Monsenhor Tabosa-CE. Tiago de Araújo Lima - Presidente da CPL. 

*5* *5* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaumirim - Aviso de Julgamento. O Pregoeiro Oficial torna público, que fora concluído o julgamento final 
do Pregão Eletrônico n° 2022.12.15.1, sendo o seguinte: Regia e Pinheiro Comercio de Derivados de Petroleo LTDA, lotes 01, 02 e 03, por ter apresentado 
os melhores preços nas etapas de lances, sendo a mesma declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório, Informações 
na sede da CPL, sito na Rua Cel. Gustavo Lima, 230, Centro, pelo telefone (88) 3567-1525 ou ainda através da plataforma eletrônica bllcompras.com . 

Ipaumirim/CE, 30 de dezembro de 2022. José Jonas Bezerra Leite - Pregoeiro Oficial. 


