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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.03.20.01
Regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e suas
alterações posteriores, Lei N° 123 de 14 de dezembro de 2006 e legislação complementarem vigor.
PREÂMBULO
A Pregoeira do Município de ACOPIARA, designada pela Portaria nº 002/2019 de 02 de JANEIRO de 2019, torna
público para conhecimento de todos os interessados que as 08:00 horas do dia 09 de Abril de 2019, na Sede da
Prefeitura Municipal de ACOPIARA, localizada à localizada à Av. Paulino Félix, nº 362, Centro -Acopiara —Ceará,
CEP: 63560-000, em sessão pública, em sessão pública, dará início aos procedimentos de recebimento e abertura
dos envelopes concernentes às propostas de preços, formalização de lances verbais e documentos de habilitação
da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.03.20.01, identificado abaixo, mediante as condições
estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
~

O

Objeto:

CONTRATACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO,
CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE
CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, JUNTO AS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE,
CONFORME PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO
EDITAL.

Tipo:

Menor Preço

Critério de Julgamento:

Por GLOBAL

Espécie:

Pregão Presencial

Secretaria/Órgão Interessado:

SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA DE SAÚDE;
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL;
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;

DEFINIGÕES GERAIS:
Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados:
1.
LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital;
2.
LICITANTE: Pessoa Jurídica que participa desta licitação;
3. HABILITAÇÃO: Documentos referentes à verificação atualizada da situação jurídica, regularidade fiscal e
trabalhista, qualificação técnica, econômico-financeira, que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de
proposta de preços;
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa Jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto;
5. CONTRATANTE: O Município de ACOPIARA, através do(s) órgãos) competentes) que é(são) signatários) do
instrumento contratual;
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6. VENCEDORA: Pessoa Jurídica à qual foi adjudicado 0 objeto desta licitação, e é signatária do Contrato com a
Administração Pública;
7. FISCALIZAÇÃO/INTERVENIÊNCIA: APrefeitura Municipal de ACOPIARA, que é o órgão encarregado do
acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
8. PREGOEIRA: Servidora designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará os
procedimentos de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes das propostas de preços e da
documentação de habilitação, abertura dos envelopes, o seu exame e a classificação dos proponentes, condução
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio, recebimento, o exame e a
decisão sobre recursos e o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, á
autoridade superior, visando à homologação e ou a contratação;
9. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no
mínimo, 02 servidores que prestarão a necessária assistência a PREGOEIRA durante a realização do pregão;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, Ordenadora de Despesa
do(s) órgãos) competente(s), incumbido de definir o objeto da licitação, elaborar seu Projeto Básico/Termo de
referência, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos da Pregoeira, adjudicar o objeto ao
vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação e promover a celebração do
Contrato e contratos;
11. GLOBAL: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitação.
12. PMA: -Prefeitura Municipal de ACOPIARA.
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/contrato.
PARTE B —ANEXOS
Anexo I —Projeto Básico/Termo de Referência do Objeto;
Anexo II —Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III —Modelo de Declarações/Procuração;
Anexo IV —Minuta do Contrato.
1- DO OBJETO
1.1 -Apresente licitação tem por objeto o CONTRATACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM
FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, JUNTO AS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/ TERMO DE
REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL, tudo de acordo com as especificações dos Anexos, parte integrante deste
edital.
2 -DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO
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2.1-Recebimento dos documentos de condições de participação, credenciamento, dos envelopes de "propostas
de preços" e "documentos de habilitação";
2.2 -Verificação das condições de participação e procedimento de credenciamento dos representantes
presentes;
2.3 -Abertura das propostas de preços apresentadas, análise, verificação e classificação inicial;
2.4 -Lances verbais entre os classificados;
2.5 - Habilitação do licitante melhor classificado;
2.6 -Recursos;
2.7 —Adjudicação;
3 -DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

~

PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAGÃO:
3.1-pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades em nome coletivo, em comandita
simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples (associações, fundações e
sociedades cooperativas) regularmente estabelecidos neste País, cadastrados ou não no Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de ACOPIARA e que satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor,
deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação.
3.1.1 - A total incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitação implicará na
impossibilidade de sua participação no certame.
NÃO PODERÃO PARTICIPAR:
3.3 -licitantes com sócios, diretores ou representantes comuns.
3.3.1- Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, diretores ou
representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do certame.
3.3.2 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes entre licitantes participantes após a
abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão automaticamente desclassificados do
certame, independentemente do preço proposto.
3.4 - Os interessados que se encontrem em processo de falência ou concordata, de dissolução, de fusão, de cisão
ou de incorporação, ou ainda, que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de ACOPIARA-CE, ou tenham sido declaradas inidôneas e
estejam impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como
licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio, ou ainda.
3.5 -Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, membro efetivo ou substituto da Comissão de Pregão, bem como a
PREGOEIRA ou membro da Equipe de Apoio.
3.6 - A(s) empresas) participantes) do presente processo licitatório deverá(ão) estar ciente que o objeto
adquirido estará sujeito à aceitação pelo órgão recebedor, ao qual caberá o direito de recusar caso não esteja de
acordo com o especificado no Projeto Básico/Termo de Referência da presente licitação ou seja um produto de
qualidade inferior ao solicitado ou ainda por questão de interesse público devidamente justificado.
3.7 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
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responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
3.8 - As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme incisos
I e II do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem usufruírem de
seus benefícios nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, no
ato do CREDENCIAMENTO a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da IN
103/2007 do DNRC—Departamento Nacional de Registro no Comércio.
3.9 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) que não apresentarem a certidão prevista no subitem anterior, poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.
3.10 - O início da sessão de credenciamento dar-se-á até o horário previsto no preâmbulo deste edital sem
tolerância (para os proponentes) para possíveis atrasos, podendo haver atrasos exclusivamente por parte da
Comissão, somente em caso fortuito ou de força maior.
3.11— Os documentos quanto a comprovação de condições de participação, deverão ser apresentados junto aos
documentos de credenciamento, na forma do item 4.6 e 4.8.
4 — DO CREDENCIAMENTO
4.1- No dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital, será realizada sessão pública para recebimento dos
documentos necessários à condição de participação, credenciamento, envelopes contendo as Propostas de
Preços e Documentos de Habilitação, devendo o interessado ou seu representante, se for o caso, credenciar-se a
perante Pregoeira Oficial do Município de ACOPIARA.
4.2 -Cada licitante deverá apresentar-se com apenas 01 (um) representante, devidamente munido de
documentação hábil de credenciamento, oqual será o único admitido a intervir nas diversas fases do
procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado.
4.3 -Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, para esse
efeito, um único representante por licitante interessada;
4.4 -Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa neste Pregão,
sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes representadas, assim, deverá escolher qual empresa o
representará;
~4.5 - No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderão nomear representantes, caso não os tenha
feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, desde que apresente os documentos exigidos neste item.
Entretanto, não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa/entidade
licitante.
DOCUMENTOS EXIGIDOS NESTA FASE
4.6 - Para o credenciamento do representante deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.6.1 -Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto) do representante, válido na forma da
_
lei; e
4.6.2 -Procuração pública ou, instrumento particular de mandato especifica, (com firma reconhecida),
conforme modelo discriminado no item 1 do ANEXO III deste Edital, caso o representante não seja sócio-gerente,
diretor do licitante ou titular de firma individual; e
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4.6.3 -Documento que comprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata
de sua eleição, etc.); e
4.6.4 -Declaração de Pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências quanto à proposta
e à habilitação previstas no Edital, conforme modelo disposto no item 2 do ANEXO III deste Edital; e
4.6.5 -Certidão Negativa de Inadimplência Contratual perante a Prefeitura Municipal de ACOPIARA,
emitida pelo Setor de Tributos, a qual deverá ser solicitada em prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) horas da
sessão de recebimento dos envelopes, mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Cópia do Contrato Social em vigor (acompanhado de todos os aditivos ou consolidado);
b) Documento oficial de identificação (com foto) válido, do responsável pela solicitação;
c) Comprovação de poderes para investidura -procuração (se for o caso);
d) A solicitação da Certidão Negativa de Inadimplência Contratual poderá ser feita por meio virtual, através
do e-mail: tributosacopiara@hotmail.com, mediante solicitação formal, acompanhada ainda dos documentos
tratados nos subitens anteriores. Maiores informações na sede do Setor de Tributos ou pelo telefone (88) 35651999 (falar com Laene).
e) A entrega da Certidão Negativa de Inadimplência Contratual será feita única e exclusivamente na sede do
Setor de tributos, e no caso de solicitação por meio virtual, a solicitante deverá apresentar os documentos
tratados anteriormente em originais e/ou cópia autenticada.
4.7 - Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma
individual, dispondo por si só de poderes de representação, deverão ser apresentados 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,
acompanhado do documento oficial de identificação.
4.8 - Os documentos elencados no subitem 4.6 deverão ser apresentados em separado dos envelopes de
Proposta de Preço e de Documentos de Habilitação, para que possam ser analisados no início dos trabalhos.
4.9 — A incorreção ou não apresentação dos documentos de que tratam os subitens anteriores não implicará na
desclassificação do proponente. Todavia, impedirá o representante de se manifestar e responder pelo
participante nas diversas etapas do procedimento, tendo em vista o credenciamento que esta etapa é
fundamental e obrigatória ao presente processo (Art. 11, inc. IV do Decreto n° 3.555 de 08/08/2000), exceto a
®ausência do item 4.6.4, bem como a total incompatibilidade do objeto social da proponente com o objeto da
licitação, na qual estes, implicam no descumprimento das condições de participação e consequentemente enseja
ao desatendimento quanto às exigências editalícias, proporcionando, assim, a eliminação sumária do competente
processo licitatório, acarretando ao não prosseguimento e participação nos demais procedimentos e fases.
4.10 - A PREGOEIRA ao iniciar os trabalhos, promoverá a chamada para credenciamento de todos os interessados
para entregarem os documentos de credenciamento e envelopes, caso não exista demais manifestações, dar-se-á
por encerrada a etapa de credenciamento, não se admitindo licitantes retardatários.
5 — DA FORMA DE APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES
5.1-Além dos documentos de condição de participação, credenciamento, previstos nos itens 3 e 4, cada licitante
deverá ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: "Proposta de Preço" e
"Documentos de Habilitação".
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5.2- Os conjuntos de documentos relativos à "Proposta de Preços" e aos "Documentos de Habilitação" deverão
ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no fecho, endereçados à Prefeitura
Municipal de ACOPIARA, identificados com o número da presente licitação, com o nome do licitante, o número do
CNPJ, os títulos dos seus conteúdos ("Proposta de Preço" ou "Documentos de Habilitação"), respectivamente.
5.3- Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original, cópia de publicações em órgão da impressão oficial, cópia do original autenticada por cartório
competente.

5.3.1- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em facsímile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de
ilustração das propostas de preço.
5.3.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos de
condições de participação, credenciamento, as propostas de preços e documentos referentes à habilitação,
deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.3.3- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil,
por tradutor juramentado.
5.4 -Nas certidões apresentadas neste processo, quando não consignado o respectivo prazo de validade em seu
bojo, deverão ter sido emitidas nos 60 (SESSENTA) DIAS anteriores à data marcada para o recebimento dos
envelopes, salvo determinação legal específica em contrário, comprovada mediante documento.
5.4.1- Excetuam a exigência anterior, os documentos a que se referem os itens 7.4.1 e 7.4.2 deste edital;
6 —DAS PROPOSTAS DE PREçOS
6.1 - A proposta de preços deverá ser elaborada em 01 (UMA) VIA em papel timbrado ou com carimbo com os
dados do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta não lavável ou confeccionada por máquina,
impresso por computador ou qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas,
datada e assinada, e, contendo na parte externa do envelope correspondente as seguintes indicações:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 2019.03.20.01
LICITANTE:
CNPJ
ENVELOPE N.º 01(PROPOSTA DE PREçOS)

~

6.2- A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II deste Edital,

contendo:
6.2.1- A modalidade e o número da licitação;
6.2.2- Endereçamento a Comissão de Pregões da Prefeitura Municipal de ACOPIARA;
6.2.3- Razão Social, CNPJ, endereço, número da conta corrente, agência bancária, identiõcação do

respectivo banco, e se houver, número do telefone/fax, e endereço eletrônico do proponente;
6.2.4- Prazo de execução será de 12 (doze) meses conforme os termos do edital;
6.2.5- Prazo de validade não inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;
6.2.6- Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, conforme Termo de
Referência/Projeto Básico;
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6.2.7- Os valores unitários em algarismos de cada item;
6.2.8 -Valor Global, em algarismo e por extenso;
6.2.9 -Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem
de lucro.
6.3 - Caso a Proposta de Preço apresentada, esteja sem a devida assinatura, na forma do item 6.1 deste edital, a
mesma poderá ser assinada no momento da constatação da falha, desde que os responsáveis legais estejam
previamente credenciados e estejam presentes na sessão correspondente e credenciados para o ato.
6.4 - Os preços constantes da 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.
6.5 - 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.
6.6 -Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, podendo a Pregoeira
proceder às correções necessárias quanto aos resultados dos cálculos dos valores totais dos itens corrigidos.
6.7 - Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
6.7.1- A proposta deve contemplar o quantitativo e especificação do item em sua totalidade conforme licitado.
6.8 - A apresentação da 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 do Contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, às

®

Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada.
6.9 - Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, insertos na
planilha anexa ao processo.
6.10 - Na análise das propostas de preço a Pregoeira observará preferencialmente opreço unitário, facultandoIhe, porém, segundo critério de conveniência e oportunidade observar o preço total.
6.11- Será desclassificada aproposta de preços apresentada em desconformidade com o item 6 deste edital.
6.12 -Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "A" não sendo admitido o recebimento
pela Pregoeira, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos já entregues
a Pregoeira.
6.13 — A Pregoeira poderá, a qualquer tempo, solicitar demonstração do objeto desta licitação para melhor
avaliação, ficando o licitante obrigado, sob pena de desclassificação, aapresentar tal amostra/demonstração, no
prazo definido pela Pregoeira, contados a partir da intimação.
6.13.1— No caso a amostra do item, esta será recebida da forma designada pela Pregoeira, no prazo estipulado,
remetida ao órgão interessado na licitação, por ocasião da abertura das propostas de preços, e analisada por
técnico designado pelo titular do órgão, devendo o laudo ser devidamente datado e assinado por quem o emitiu
e visado pelo titular do órgão.
6.13.2 — No caso da situação referida anteriormente no item 6.13 e 6.13.1, a Pregoeira fornecerá aos
interessados, o resultado o da análise feita pelos responsáveis técnicos, mediante Parecer Técnico, no prazo
máximo dito no momento da demonstração e procederá em seguida, dando continuidade nos trâmites seguintes
do processo na forma do item 3 deste edital.
7 —DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACt~i;PIARA
Avenida Paulino Féi"oc, N~ 362—Centro—Acoplara-Cearã
CNPJ nº 07,847.379,í0o01-19 %Telefone: {8$j ~5K5-~99
Site: www.aoopiára~~.góCªbí~ ~° ~~ ,//~

ALMEIDA D ~~
E7{.~~5{[~F-nl ií~r~~~

P~EFEETJR; A+,t1!dIG ~Al

ACOP{iFRr~

PREFEITURA
AV~

~

DE

~~~~

7.1- O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos exigidos em uma única via, e ser
apresentado na forma do subitem 5.2 deste edital, contendo a seguinte inscrição no seu frontispício:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 2019.03.20.01
LICITANTE:
CNPJ
ENVELOPE N.º 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
7.2- Os interessados não cadastrados na Prefeitura Municipal de ACOPIARA, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei
Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a apresentação dos
documentos abaixo relacionados (subitens 7.3 a 7.7), os quais serão analisados pela Pregoeira quanto a sua
autenticidade e o seu prazo de validade.

~

7.3 - RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7.3.1 REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público de empresa mercantil da Junta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
7.3.2 -ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado
no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no
registro da Junta onde tem sede a matriz.
7.3.3 -INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples -exceto cooperativas - no Cartório de
Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser
a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde
opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
7.3.4 -DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
7.3.5 -Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto) do(s) Sócios) Administrador(es), válido na
forma da lei;
7.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
7.4.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.4.3- Provas de regularidade, em plena validade, para com:
7.4.3.1- a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e
a Dívida Ativa da União (PGFN), abrangendo inclusive as contribuições previdenciárias;
7.4.3.2- a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante);
7.4.3.3- a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei e desta Municipalidade;
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7.4.3.4- o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS;
7.4.3.5- a Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).
7.4.4- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
7.4.5- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da
documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
7.4.6- Anão-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação,
ou lote, conforme o caso.
O

O

7.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
7.5.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa - vedada a 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, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por
sócio, gerente ou diretor, registrado no Órgão competente.
7.6 — RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.6.1- Comprovação de Aptidão da Pessoa Jurídica, para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, fornecido através de atestados de capacidade
técnica, por pessoas) jurídicas) de direito público ou privado, acompanhado dos respectivos contratos de
prestação de serviços.
7.6.2 -Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica, na entidade profissional competente -Conselho Regional de
Administração — CRA e/ou no Conselho Regional de Contabilidade — CRC;
7.6.3 -Declaração com a indicação do pessoal técnico adequado e disponível que irá compor o quadro técnico
dos serviços a serem desenvolvidos no município, bem como a qualificação de cada um dos membros;
7.6.4 -Apresentar currículo de todos os profissionais indicados pela proponente na declaração anterior, item
7.6.3 deste edital, para execução do objeto, acompanhados de declaração de disponibilidade de cada integrante
do corpo técnico.
7.6.6- Certidão de Regularidade dos profissionais indicados pela proponente na Declaração do item 7.6.3 deste
edital, para execução do objeto, expedida pelos conselhos competentes, conforme exigências contidas no Projeto
Básico/Termo de Referência;
7.7 -DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
7.7.1- Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, 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,
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salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste
edital;
7.7.2- Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital;
7.7.3- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos Anexos
deste edital (art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93).
7.8 - A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os autos do processo
licitatório e não será devolvida.
7.8.1- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados classificados ao final
da fase de competição poderão ser retirados por seus representantes na própria sessão, exceto, caso haja
interposição de recursos, onde os mesmos ficarão sob a guarda da Comissão de Pregões, podendo ser requerido
somente ao julgamento definitivo do mesmo.
7.8.2 - Os documentos não retirados permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, durante 30
(trinta) dias corridos à disposição dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.
7.9 -Todas as declarações exigidas neste edital deverão ser apresentadas com assinatura e o respectivo
reconhecimento de firma do assinante, exceto o subitem 6.2.9.
7.10 -Será inabilitado o licitante que não atenderas exigências deste edital referentes à fase de Habilitação, bem
como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e forma.
8 —DOS PROCEDIMENTOS E DEMAIS INFORMAçÕES DA SESSÃO PÚBLICA (CERTAME)
~■~
8.1- 0 Pregão será do tipo presencial, com a abertura da licitação em sessão pública, dirigida por uma Pregoeira,
e realizar-se-á no endereço constante do Preâmbulo deste Edital, seguindo o trâmite indicado abaixo e
obedecendo a legislação em vigor.
8.2-RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES: A partir do horário estabelecido no
preâmbulo deste Edital terá início à sessão pública do Pregão Presencial, na presença dos representantes dos
licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, onde a Pregoeira receberá de cada licitante ou de seu
representante os documentos a que se referem o item 4 deste edital (Credenciamento) e os envelopes 01
®(Propostas de Preços) e 02 (Documentos de Habilitação) em envelopes distintos, devidamente lacrados ~e
rubricados nos fechos, fazendo registrar o nome dos licitantes que assim procederam.
8.2.1 -Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito
pela Pregoeira.
8.2.2 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência por parte de qualquer licitante, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
8.3- CREDENCIAMENTO: No início da sessão os representantes dos interessados em participar do certame
deverão se identificar e se for o caso comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, na forma do item 4 deste instrumento,
assinando então lista de presença.
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8.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS: Abertos os envelopes contendo a
"Proposta de Preços" de todos os licitantes, a Pregoeira ou membro da equipe de apoio fará a verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital. A seguir, a Pregoeira informará aos
participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços para o(s) objeto(s) da presente
licitação e os respectivos valores ofertados.
8.4.1- Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços a Pregoeira examinará a compatibilidade
desta com os termos do edital, desclassificando as propostas que não atendam aos termos desse edital.
8.4.2- A Pregoeira poderá, a qualquer tempo, determinar a suspensão da sessão, a fim de que o setor técnico
da(s) Secretarias) interessadas) na presente licitação proceda ao exame de qualidade e compatibilidade dos
itens com os termos do edital, na forma do item 6.13 deste edital.
8.5- CLASSIFICAÇÃO INICIAL: A Pregoeira fará a ordenação das propostas de todos os licitantes, em ordem
decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de MENOR PREÇO POR GLOBAL e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à
de MENOR PREÇO POR GLOBAL, para que seus representantes participem dos lances verbais.
8.5.1- Caso não sejam verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no sub item
7.5, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus representantes
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas iniciais.
8.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços decrescentes, obedecendo as seguintes
disposições:
8.6.1- A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
No caso de empate de valor entre propostas será realizado imediatamente sorteio visando definir a ordem de
lance entre os licitantes empatados.
8.6.2- Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado.
8.6.3- A Pregoeira no início ou no decorrer da etapa de lances verbais terá a prerrogativa de:

a) determinar um intervalo mínimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um período máximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
8.6.4- Não será aceito o lance realizado em desacordo com as determinações emanadas da Pregoeira na forma do
©sub item anterior.
8.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar de
apresentar lance no prazo determinado pela Pregoeira na forma da alínea "b" do sub item 8.6.3.
8.6.6- Considerando a situação exposta no item anterior, o licitante, mesmo excluído da rodada de lances por não
ofertar lance menor do que os concorrentes, poderá ofertar o seu menor preço a fim de classificação;
8.6.7- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará exclusão do licitante
das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para efeito de
classificação ao final da etapa competitiva.
8.6.8- Quando não mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes será declarada encerrada a etapa
competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, exclusivamente pelo critério de menor preço.
8.6.9- A Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor para a
Administração nas situações em que não se realizem lances verbais, ou realizando-se, depois de declarado 0
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encerramento da etapa competitiva se a oferta não for aceitável, ou se o licitante classificado for considerado
inabilitado, no exame de oferta subseqüente.
8.6.10- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se realizem
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão Presencial.
8.6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art:
44 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
8.6.11.1. Entende-se por empate ficto, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
8.6.11.2. Não ocorrerá empate ficto quando o melhor lance tiver sido apresentado por empresa que se enquadre
como microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.6.12. Para efeito do disposto no item 8.6.11 deste Edital, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em
querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, serão convocadas as remanescentes ME/EPP que porventura se enquadrem no mesmo intervalo
percentual de 5%, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no aludido intervalo, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta, desde que não haja lances.
8.6.13- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a classificação final das
propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, especialmente quanto à conformidade
entre aproposta/oferta de menor preço e o valor estimado para a contratação constante da planilha anexa ao
processo, decidindo motivadamente a respeito.
8.6.14- Tratando-se de preço inexeqüível, a Pregoeira poderá determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação.
8.6.15- Ocorrendo a hipótese tratada no subitem anterior, a Pregoeira abrirá o envelope de habilitação do
licitante primeiro classificado "sob condição", considerando o disposto no subitem anterior.
8.6.16- Diante da hipótese tratada no subitem 8.6.13 a Pregoeira poderá, também "sob condição", negociar
diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua proposta
anteriormente oferecida a fim de conseguir menor preço, caso não comprovada a exequibilidade do licitante
anteriormente classificado.
8.6.17- O lance verbal depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência dos lances ofertados,
sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital.
8.6.18- Os licitantes que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, serão considerados
desclassificados, não se admitindo complementação posterior.
8.6.19- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
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8.6.20- Não serão adjudicadas propostas com preços unitários e/ou global superiores aos valores estimados para
a contratação, constantes da planilha anexa ao processo.
8.6.20.1 -Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura de ACOPIARA, responsável pela
elaboração e emissão da referida Planilha, assim também, dirimidas as eventuais dúvidas que possam surgir.
8.6.21- Caso o preço referente ao preço final seja composto de preços unitários, deverá a Pregoeira, antes da
convocação de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequação desses preços ao valor do lance final.
8.6.22- Caso a licitante classificada com o MENOR PREÇO POR GLOBAL seja uma ME/EPP e esta apresente
restrições na comprovação da regularidade fiscal, será convocada para apresentar a documentação regularizada.
Conta-se a partir da declaração de vencedora do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério da Pregoeira, para regularização da documentação, nos termos do § 10 do art. 43 da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
8.6.23- Anão-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sendo facultado ao (à) Pregoeira (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação crescente, revogar a licitação ou o lote/item, conforme o caso.
8.6.24- Caso a licitante classificada com o MENOR PREÇO POR GLOBAL seja uma empresa não beneficiada pelo
tratamento diferenciado e não apresente situação regular, no ato da assinatura do Contrato, será convocado
outro licitante, observada a ordem de classificação crescente, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente.
8.6.25- 0 Contrato deverá ser assinado em até 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS da convocação do licitante declarado
vencedor, observados os itens 8.6.22, 8.6.23 e 8.6.24, cabendo ainda a negociação direta, a fim de se obter preço
mais vantajoso.
8.7- HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada aceitável, a Pregoeira anunciará
a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" do(s) licitantes) que apresentou aram) a(s)
melhores) proposta(s), para confirmação das suas condições habilitatórias, determinadas no item 6.
8.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope nº 02
(Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação posterior, excetuando-se o
disposto no item 8.6.22.
8.7.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado 0 objeto da licitação, pela Pregoeira, caso não haja intenção de interposição de recurso por qualquer
dos demais licitantes.
8.7.3- Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, aPregoeira examinará a oferta subsequente,
permitida negociação —subitem 8.6.9 do edital, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação da
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado 0 objeto do
certame.
8.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
8.7.5- A Pregoeira terá a prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de habilitação" se dará ao final de
cada etapa competitiva de cada valor GLOBAL ou ao final do julgamento de todos os valores (GLOBAL).
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8.8- RECURSOS: Somente no final da sessão, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedores) do certame,

qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em
ata da síntese das suas razões, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias corridos, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em prazo sucessivo também de 03 (três)
dias corridos (que começará a correr do término do prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
8.8.1- 0 recurso será dirigido ao(s) Secretários) Gestor(es), por intermédio da Pregoeira, a qual poderá
reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso pelos) Secretários) Gestor(es).
8.8.2- 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.
8.8.3- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante.
8.8.4- O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo.
8.8.5- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão
Presencial, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao(s)
licitantes) vencedor(es).
8.8.6- A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultado a Pregoeira
o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
8.8.7- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.8.8- Decididos) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s) Secretário(s)
Gestores) homologará(ão) e procederá(ão) a adjudicação da(s) propostas) vencedora(s), para determinar a
contratação;
8.8.9- A intimação dos atos decisórios da administração —Pregoeira ou Secretários) — em sede recursal será
feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da íntegra do ato na imprensa oficial (flanelógrafo) da
Prefeitura de ACOPIARA, conforme disposto a Lei Orgânica do Município.
8.8.10- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da
Comissão de Pregão.
©

8.9- ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão Presencial será lavrada ata circunstanciada, que
mencionará os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma
obrigatoriamente assinada, ao final, pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, e facultativamente, pelos licitantes
ainda presentes quando do encerramento dos trabalhos.
8.9.1- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja igual ou inferior ao
previsto ao valor orçado pela Administração, será feita pela Pregoeira a adjudicação ao licitante declarado
vencedor do certame e encerrada a reunião, após o que, o processo, devidamente instruído, será encaminhado:
a) à Assessoria Jurídica, para fins de análise e parecer;
b) e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homologação e subsequente formalização do Contrato.
8.10- SUSPENSÃO DA SESSÃO
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8.10.1- A Pregoeira é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar
sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos.
8.10.2- A Pregoeira poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter melhores
subsídios para assuas decisões.
8.11- INDICAÇÃO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas será declarado vencedor o Licitante que,
tendo atendido a todas as exigências deste Edital, apresentar o MENOR PREçO POR GLOBAL, cujo objeto do
certame a ela será adjudicado.
8.11.1- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.
9 - DA(S) DOTAçÃO(ÕES) ORçAMENTÁRIA(S)
__~____ __

. : r~.~w~

©1. 9.1- As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta das

`seguintes dotações orçamentárias e fontes de recursos: TESOURO MUNICIPAL.

®

ÓRGÃO UNIDADE

100100

ELEMENTO DE
DESPESAS
3.3.90.39.00

ADMINISTRAÇÃO

05

0501

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA)
P-A/N° DO PROJETO-ATIVIDADE
04.122.0402.2.011

SAÚDE

06

0602

10.122.0402.2.015

121100

3.3.90.39.00

EDUCAÇÃO

08

0801

12.122.0402.2.062

111100

3.3.90.39.00

STDS

07

0701

08.244.0807.2.033

100100

3.3.90.39.00

INFRAESTRUTURA

09

0901

15.122.0402.2.072

100100

3.3.90.39.00

SETOR

ORÇ.

FONTE

10 — DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
. ,~..
10.1- A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance verbal seja classificado
em primeiro lugar, se não houver recurso, é da competência da PREGOEIRA, quando não houver recurso.
10.2 - A homologação deste pregão é da competência doía) Gestora) das SECRETARIAS MUNICIPAIS
COMPETENTES.
10.3 — O(a) Gestora) da(s) Secretarias) Municipal Competente se reserva o direito de não homologar ou revogar
o presente processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado
e mediante fundamentação escrita.
10.4 — A homologação, conforme se verifique a necessidade, estará sujeita, ainda, à aferição das informações
prestadas pela licitante vencedora, inclusive no que se refere à inspeção in loco na sede da empresa para fins de

verificação de que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua identificação externa e identificação de
pessoal executando serviços durante o horário normal de funcionamento.
10.5- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
11-CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
. ,:~-a-«~~.~.
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11.1- Até 05 (cinco) dias antes, no caso de pessoa física e até 02 (dois) dias úteis antes no caso de pessoa jurídicá;
da data fixada recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste Pregão Presencial.
11.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração aquele que não 0
fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
11.1.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
11.2- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante petição
confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os
seguintes requisitos:
11.2.1- o endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal de ACOPIARA;
11.2.2- 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 da Comissão de Pregão da
Prefeitura Municipal de ACOPIARA, dentro do prazo editalício;
11.2.3- o fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
11.2.4- o pedido, com suas especificações;
11.3- Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.4- A resposta do Município de ACOPIARA-Ce, será disponibilizada atodos os interessados mediante afixação de
cópia da íntegra do ato proferido pela administração na imprensa oficial (flanelógrafo) da Prefeitura Municipal de
ACOPIARA, conforme disposto a Lei Orgânica do Município.
11.5- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
11.6- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos do
edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, aalteração
não afetar a formulação das propostas.
11.6.1- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto
quando, inquestionavelmente, aalteração não afetar a formulação das propostas.
11.7- DILIGÉNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, a Pregoeira 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 proposta, fixando o prazo para a resposta.
11.7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
11.8- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O Município de ACOPIARA-CE poderá revogar a licitação por razões de interesse
público, no todo ou em parte ou anular esta licitação, em qualquer etapa do processo.
12 - DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
12.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura dos respectivos
contratos, subscritos pelo Município, através da Secretaria Gestora, representada pelo Secretário(a) Ordenador(a)
de Despesa, e o licitante vencedor, que observará os termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n.º 10.520/02, deste edital
e demais normas pertinentes.
12.1.1- Integra o presente instrumento (ANEXO IV) o modelo do contrato a ser celebrado.
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12.1.2- Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer às
disposições elencadas no contrato — Anexa a este edital.
12.2- Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de ACOPIARA - CE convocará o licitante
vencedor para assinatura dos contratos, que firmará o compromisso para futura contratação entre as partes, pelo
prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
12.2.1- O Licitante Vencedor terá o prazo de 05 (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 Município de
ACOPIARA-CE.
12.2.1.1— A convocação do licitante vencedor se dará através de publicação em jornal de grande circulação ou
correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de endereço eletrônico válido a ser fornecido pelo
Licitante na fase de proposta, conforme modelo fornecido.
12.2.1.2 — É de inteira responsabilidade dos Licitantes manter seus dados cadastrais devidamente atualizados,
incluindo endereço eletrônico, o qual servirá deforma de comunicação para todos os atos do processo.
12.2.1.3 — O licitante que não atender justificadamente aconvocação no prazo assinalado no item 12.2.1 será
enquadrado será incurso no teor do art. 81 da Lei nº 8.666/93, ocasião em que será convocado a licitante
classificada em segundo lugar, sem prejuízo de abertura de processo administração para aplicação das
penalidades cabíveis e insertas na mesma lei.
12.2.2- A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar 0 Contrato, no prazo
estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
12.2.3- Se o licitante vencedor não assinar 0 Contrato no prazo estabelecido é facultado à administração
municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das 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 Projeto Básico.
12.3-Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato dos contratos nos quadros de aviso dos
órgãos públicos municipais, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura ou na forma prevista
na Lei Orgânica do Município. 0 mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
12.4- O contrato só poderá ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.º 8.666/93.
12.5-0 contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá PELO PRAZO DE
12(doze) meses, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência dos contratos dela decorrente, nos termos do
artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa à
administração.
12.6- A formalização dos contratos só gera ao contratado a obrigação de execução dos serviços quando expedida
a competente ORDEM DE SERVIÇOS;
13 - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1- DAS ORDENS DE SERVIÇOS: A realização dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela
Contratante, devendo os mesmos serem iniciados após o recebimento da respectiva Ordem de serviço, junto à
sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de serviço, de acordo
com a conveniência e oportunidade administrativa, anecessidade edisponibilidade financeira da(s) Secretarias)
Gestora(s).
13.2 — A realização dos serviços será efetuada nos seguintes termos:
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13.2.1- Os serviços contratados deverão ser prestados no Município de Acopiara/CE, correndo todos os eventúais
custos relativos a passagens, hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, seguros e demais despesas
necessárias à execução dos serviços a expensas da Contratada;
13.3- DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (CINCO) RIAS
CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE SERVIÇOS pela administração, no local determinado na ORDEM
DE SERVIÇOS.
13.3.1- Por ocasião da execução dos serviços, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02(duas) vias, além das
respectivas fatura e Nota Fiscal.
13.3.4- Para da execução do objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Prefeitura
Municipal de ACOPLARA - CE, com endereço na Avenida Paulino Félix, 362, Centro- ACOPLARA -Ceará -CEP
63.560-000, inscrito no CNPJ sob o N.º 07.847.379/0001-19.
13.3.5- No caso de constatação da inadequação na execução dos serviços às normas e exigências especificadas
neste Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades
cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
13.3.6- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
13.4- Os serviços licitados deverão ser executados, observando rigorosamente as especificações contidas no
Projeto Básico, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem ainda às normas
vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade afiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e
providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem no
fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, na forma do § 1º do
artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
e) a execução dos serviços deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do
Município.
14 - DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
14.1- PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais, deslocamentos de
pessoal e material, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a
margem de lucro.
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14.2- PAGAMENTO: 0 pagamento será efetuado mensalmente após a execução dos serviços licitados, segundo as
ordens de serviços expedidas pela administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante
vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta.
14.2.1- O Pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal, mediante
atesto da execução dos serviços e o encaminhamento da documentação necessária, observada todas as
disposições pactuadas, através de crédito na conta bancaria da Contratada
14.3 -REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses
do contrato, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
14.4- REEQUILÍBRIO ECONÕMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área 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 econômicofinanceiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.
15 -DAS SANÇÕES
15.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e suas demais alterações.
15.2 —A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:
15.2.1- Advertência
15.2.2 -Multas necessárias, conforme segue:
15.2.2.1- multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na prestação dos
serviços, contados do recebimento da ordem de serviços/autorização de fornecimento no endereço constante do
cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta)
dias;
15.2.2.2- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superiora 30
(trinta) dias da execução dos serviços;
15.3- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do
fornecimento/realização dos serviços, 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 sub itens anteriores, serão
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes
penas:
15.3.1- multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor
global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
15.4 -Suspensão temporária do direito de participarem licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura
de ACOPIARA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais
cominações legais.

PREFEITURA MUNIClPAL DE ACOPlARA
Avenida Pau[!na Féüx, Nº 362—Centra—Acopiara - Ceará
CNP1 nº 07.847.379/0001-19 J TeCefone: (88} 35b5-199
Site: www.aco~~~~ce~g~Ybr

,F~LMEIDA D ~ ~'~~ A
~' ~i;A
E~R~SIt)~NïA z~,

PRE~E47JiA4'ttilE~G4t . ~~+P1ARA

,~ L"~,jR
-~

-----~..`~-~
PREEEITüRA DE

ACt)PIÃRA
15.5 -Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridáde que
aplicou a penalidade.
16 — DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAçÃO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS DITAMES LEGAIS
16.1 - A tentativa de fraude ou frustação dos atos e ações a serem realizados por parte dos proponentes, há
qualquer momento do presente processo, poderá caracterizar o enquadramento dos mesmos nas sansões dos
crimes e penas previstas do Art. 90º, Art. 93º e Art. 96º da Lei Federal 8.666/93, e sendo necessário, ainda,
abertura e instauração do devido processo administrativo para a averiguação e apuração dos fatos ocorridos, de
forma a aplicação das devidas penalidades e punições cabíveis.
16.2 - É facultado a Pregoeira, em qualquer ausência ou omissão quanto a instruções e ditames deste edital, a
aplicação das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento jurídico brasileiro, de forma a manter
ideal e legal transcorrer dos atos e ações dos procedimentos do certame.
17 - DISPOSIçÕES GERAIS
17.1- As normas que disciplinam este Pregão Presencial 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 pela Pregoeira durante a sessão e pelos) Secretários)
Ordenador(es) de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n.º 8.666/93.
17.3- 0 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 proposta durante a realização da
sessão pública deste Pregão Presencial.
17.4- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação
referente ao presente edital, nem em relação às expectativas de contratações dela decorrentes.
17.5- A administração disponibilizará meios de divulgação e amplo acesso aos preços praticados no Registro
objeto dessa licitação.
17.6- 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.
17.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o Foro da Comarca
de ACOPIARA—CE.
17.8- As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão de Pregão da PMA, na AV. PAULINO
FÉLIX, 362 -CENTRO - ACOPIARA -CEARÁ -CEP 63.560-000 ou através do telefone (88) 3565.1999, de segunda a
sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas.
17.9- Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Protocolo de Retirada de Edital, mediante pagamento
de cópia reprográfica, na Sede da Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de ACOPIARA, situada na AV.
PAULINO FÉLIX, 362 -CENTRO - ACOPIARA -CEARÁ -CEP 63.560-000 ou através do telefone (88) 3565.1999; de
segunda asexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas, de segunda asexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00
horas, ficando os autos do presente processo administrativo à disposição para vistas e conferência dos
interessados, ficando o licitante obrigado a;
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a) pagamento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) de cópia reprográfica, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal -DAM.
17.10. 0 referido edital e seus anexos também estão disponíveis nos seguintes sítios virtuais:
www.tcm.ce.l;ov.br/licitactes, nos termos da IN nº 04/2015-TCM-CE.
17.11- O Projeto Básico/Termo de Referência poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da
Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de ACOPIARA.
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 propostas.
17.13- No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo° de indenização, fica
assegurado a autoridade competente:
a) Alteraras condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos
interessados na forma da legislação vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência
aos interessados mediante publicação na forma da legislação vigente.
17.14. Os avisos de prosseguimento das sessões, a decisão sobre os recursos interpostos, a Anulação ou
revogação serão feitos aos interessados mediante publicação na imprensa oficial (flanelógrafo) da Prefeitura
Municipal de ACOPIARA, conforme disposto na Lei Orgânica do Município.

ACOPIARA/CE, 22 DE MARÇO DE 2019.

~f~
A ELZA ALMEIDA DAÁSI
PREGOEIRA
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA
Nº 2019.03.15.01- DIVERSAS
I —INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
2. ORGÃO(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE SAÚDE,
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;
3. DOTAÇÃO(ÕES) ORçAMENTÁRIA(S):
I

SETOR
ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO UNIDADE FUNçÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/
FONTE
ORç.
P-A/N° DO PROJETO-ATIVIDADE
0502
0501
04.122.0402.2.011
100100

VALOR
ESTIMADO

ELEMENTO DE
DESPESAS
3.3.90.39.00

R$ 63.800,04

SAÚDE

06

0602

10.122.0402.2.015

121100

3.3.90.39.00

R$ 59.000,04

EDUCAÇÃO

08

0801

12.122.0402.2.062

111100

3.3.90.39.00

R$ 54.720,00

STDS

07

0701

08.244.0807.2.033

100100

3.3.90.39.00

R$ 38.600,04

INFRAESTRUTURA

09

0901

15.122.0402.2.072

100100

3.3.90.39.00

R$ 41.400,00
R~ 257520,12

VALOR TOTAL ESTIMADA
4. FONTES) DE RECURSO: Tesouro Municipal.

5. VALORES) GLOBAL ESTIMADO(S): R$ 257.520,12 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE
REAIS E DOZE CENTAVOS).
II — DETALHAMENTO DA DESPESA
c8. OBJETO: CONTRATACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE
CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO
MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE,
7. JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária a presente contratação de Assessoria e Consultoria, com locação de sistemas,
para estruturar, organizar e melhorar o controle interno, bem como contribuir para as atividades de Planejamento
organizacional e todos os métodos e procedimentos adotados dentro de uma gestão pública, a fim de salvaguardar
seus ativos, promover a eficiência operacional, com o objetivo de evitar FRAUDES, ERROS, INEFICIÊNCIAS e CRISES
na Administração, nos moldes da Instrução Normativa Nº 001/2017 e Norma Brasileira Contábil Técnica Nº 16.8 do
Conselho Federal de Contabilidade, dentre outros.
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III —DAS CONDIGÕES DE EXECUÇÃO
8. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO:
7.1. Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (CINCO) DIAS, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS, nos
locais determinados pela solicitante.
7.2. Os serviços contratados deverão ser prestados no Município de Acoplara/CE, correndo todos os eventuais
custos relativos a passagens, hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, seguros e demais despesas
necessárias à execução dos serviços a expensas da Contratada;
9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Prazo de vigência de 12(doze) meses, contado a partir da data da sua
assinatura, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência do contrato, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº
8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa à administração.
~10. PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal,
mediante atesto da execução dos serviços e o encaminhamento da documentação necessária, observada todas as
disposições pactuadas, através de crédito na conta bancaria da Contratada.
IV —DOS PREÇOS OFERTADOS E DA FORMULAGÃO DA PROPOSTA
11.Na proposta de preços deverão constar as especificações detalhada do item, tipo e os serviços solicitado, o valor
unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos,
taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços, mesmo que não estejam
nestes documentos;
12.As Secretarias Municipais poderão se valer da análise técnica dos serviços propostos, antes da adjudicação e
homologação da licitante, para verificação do atendimento das especificações mínimas dos itens constantes no Projeto
Básico/Termo de Referência.
13.A execução dos serviços licitados será feito de forma mensal, de acordo com a necessidade do órgão interessado
durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas ORDENS DE SERVIÇOS, pela Secretaria Gestora,
~onstando a quantidade dos serviços a serem executados.
V — DA FORMALIZAGÃO DO CONTRATO, FISCALIZAGÃO E GESTÃO DO CONTRATO:
14.As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura dos respectivos contratos,
subscritos pelo Município, através da Secretaria Gestora, representada pelo Secretário(a) Ordenador(a) de Despesa, e o
licitante vencedor, que observará os termos das Leis correspondentes.
15.0 Licitante Vencedor terá o prazo de OS (CINCO) DIAS, 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 Município de ACOPIARA-CE.
16.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.
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17.0 contrato só poderá ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.º 8.666/93.
18.0 contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá por 12(doze) meses,
admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência do contrato, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
19.A formalização dos contratos só gera ao contratado a obrigação de execução dos serviços quando expedida a
competente ORDEM DE SERVIÇOS.
20.A gestão e fiscalização do contrato caberá ao Ordenador de Despesa de cada Secretaria ou a quem este designar,
devendo ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento e consonância ao que dispõe o art. 58, inciso III, c/c art.
67 da Lei Federal n° 8.666/93.
VI — DAS OBRIGAçÕES
21.DA CONTRATANTE:
a) Exercer a fiscalização da execução do contrato;
~i) Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se
fizer necessária a execução dos serviços licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que,
eventualmente, forem solicitados;
c) Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual.
d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
e) Disponibilizar para a equipe técnica sala específica dotada de microcomputador, impressora, material de
expediente, móveis, internet, além, do Servidor do Setor de Controle Interno e demais servidores, se
necessário for, para o acompanhamento da execução dos serviços de controle interno.
22.DA CONTRATADA:
a) Executar os serviços licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, observando ainda todas as
normas técnicas que eventualmente regulem a execução dos serviços, e ainda observância das especificações
contidas no Projeto Básico/Termo de Referencia e da proposta, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecidas;
b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal,
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários,
®iscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em
decorrência da execução dos serviços;
c) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade afiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências
que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
f) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem na execução dos serviços, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
g) Executar os serviços de forma a não comprometeras atividades do MUNICÍPIO;
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h) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender
prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução do contrato;
i) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante a execução dos serviços, assim como ao
cumprimento das obrigações previstas no contrato;
j) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução dos serviços, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
k) Comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis
necessários para recebimento de correspondência;
I) Possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do
objeto contratual;
m) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos,
especificações técnicas e comerciais dos materiais do MUNICÍPIO, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou
que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a execução dos serviços;
~) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à
`—licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado,
quando dos pagamentos à CONTRATADA.
o) No caso de constatação da inadequação da execução dos serviços prestados às normas e exigências especificadas no
Projeto Básico/Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições;
VII —DOS QUANTITATIVOS
23.DOS ITENS:
Nº

01

02

03

DESCRIÇÃO
CONTRATACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ORIENTACÕES NO
CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM
FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE
ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, JUNTO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNIC(PIO
DE ACOPIARA-CE.

CONTRATACÃO
DOS
SERVICOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO,
CONTROLE
ADMINISTRATIVO,
COM
FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE
ALMOXARIFADOS, PATRIMÕNIO, COMBUSTIVEL,
JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE ACOPIARA-CE.
CONTRATACÃO
DOS
SERVICOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO,
CONTROLE
ADMINISTRATIVO,
COM
FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE
ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL,

UNIDADE

MÊS

MÊ5

M@s

QUANTIDADE

VALOR MÉDIO
UNT
R$ 5.316,67

VALOR MÉDIO
TOTAL
R$ 63.800,04

12

R$ 4.916,67

R$ 59.000,04

R$ 4.560,00

R$ 54.720,00

12

12
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JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE
CONTRATACÃO
DOS
SERVICOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO,
CONTROLE
ADMINISTRATIVO,
COM
FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE
ALMOXARIFADOS, PATRIMÕNIO, COMBUSTIVEL,
JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ACOPIARA-CE.
CONTRATACÃO
DOS
SERVICOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO,
CONTROLE
ADMINISTRATIVO,
COM
FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE
ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO
MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.

MÉ'S

MÊ5

R$ 3.216,67

R$ 38.600,04

R$ 3.450,00

R$ 41.400,00

12

12

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:
AS ATIVIDADES DEVERÃO CONTEMPLAR:
a) Consultoria e Assessoria técnica especializada para elaboração de minutas de normas para regulamentação do
Sistema de Controle Interno do Município de Acoplara;
b) Consultoria e Assessoria técnica especializada de operacionalização elogística de Sistema de Controle Interno
em âmbitos de almoxarifado, patrimônio, combustível, entre outros, de acordo comas normas pertinentes;
c) Emissão de relatórios de avaliação de levantamento de dados sobre resultados apurados perante o Sistema de
ontrole Interno;
Manter funcionário in loco, no mínimo 02 (dois) profissionais Técnicos, podendo ser na área de contabilidade
(contador) ou Administração (Administrador), aserviço do monitoramento e orientação técnica perante os
sistemas informatizados para acompanhamento e avaliação do funcionamento do Sistema de Controle Interno;
O SISTEMA DEVERÁ CONTEMPLAR:
a) Funcionamento de forma integrada com demais sistemas de Contabilidade de forma a possibilitar o envio do
SIM —SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS — do Tribunal de Contas do Estado — TCE —.
b) Controle de acesso por nível hierárquico, de acordo com a segregação de funções, com auditoria de controle de
acesso e transações pelos usuários, devendo ser efetuada cópia de dados diariamente, com proteção de dados com
antivírus sobre os custos e responsabilidades da CONTRATANTE.
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c) A CONTRATANTE deverá manter o HELPDESK ONLINE de segunda asexta-feira no horário comercial de apoio;
técnico ao município e acompanhamento de geração dos arquivos de patrimônio para o Sistema de Informação'
Municipal —SIM ao Tribunal de Contas do Estado —TCE — CE.
Compreendendo:
•Gestão de Patrimônio;

•Gestão de Almoxarifados;
•Gestão de Almoxarifado de Medicamentos;
•Gestão de Dispensação de Medicamentos;
•Gestão de Consumo de Peças, Serviços, Combustíveis e Lubrificantes;
•Gestão de Doações;
•Gestão da Merenda Escolar;
~ Gestão de Arquivos Ativos e Inativos e outros;
Treinamento (sistema e gestão) dos: responsáveis pelos almoxarifados, patrimônio, controle de combustíveis e
arquivos;
•Treinamento dos diretores, merendeiras, auxiliares, chefes de postos de saúde e responsáveis pelas unidades de
atendimento do Município na gestão e controle de almoxarifado, patrimônio e demais servidores envolvidos nos
processos;
OS SERVIDOS DEVERÃO INCLUIR:
a)

Implantação/reimplantação dos sistemas quando necessários;

b) Acompanhamento e monitoramento dos serviços realizados, com mínimo 40 horas semanais;
c) Acompanhamento das fiscalizações da controladoria geral da união, Tribunal de contas do estado e tribunal de
contas da união nas diversas unidades do município;
d)
e)
f)

Informação das novas técnicas e procedimentos visando aprimorar os controles internos do município.
Geração de arquivos eletrônicos de informações para órgãos de fiscalização do controle externo
Orientação na elaboração de justificativas para o Tribunal de Contas dos Municípios -TCE/CE, no que se refere

®os serviços técnicos no setor de controle interno (almoxarifado, patrimônio e controle de combustível);
g)

Orientação nos serviços e acompanhamento de controle interno de frota de veículos (combustíveis, peças,
serviços e pneus, etc), requisitos de operacionalização, com utilização de sistema informatizado/e ou online
fornecido pela CONTRATADA;
h) Cálculo e registro da depreciação dos bens patrimoniais;
i) Controle e cadastro de bens imóveis pertencentes à Administração Municipal;
j) Controle e cadastro de bens móveis pertencentes os diversos departamentos que compõem o Poder
Executivo;
k) Orientação para organização de documentos para remessa à Prefeitura Municipal (quando solicitados);

I) Acompanhamento e orientação nas ações de levantamento Anual (Inventário) e tombamento de bens
patrimoniais, especificando a vinculação a cada unidade gestora;
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m) Acompanhamento da movimentação interna ocorrida relativa aos bens móveis;
h) Orientação para atualização do livro de patrimônio da Prefeitura Municipal, envolvendo os novos bens

adquiridos, bens em desuso, assim como a situação e estado físico dos mesmos;
o) Confecção dos relatórios mensais de controle (almoxarifado, patrimônio e controle de combustível);
p) Controle administrativo envolvendo o planejamento, orientação e consultoria de ações relativas à
Administração municipal, bem como de todos os demais atos relativos às contratações e aquisições da mesma.
VIII —DOS REQUISITOS MÍNIMOS:
SÃO REQUISITOS MÍNIMOS À PARTICIPACÃO NO CERTAME:
a) Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica, na entidade profissional competente -Conselho Regional de
Administração — CRA e/ou no Conselho Regional de Contabilidade — CRC.
~b) Declaração com a indicação do pessoal técnico adequado e disponível que irá compor o quadro técnico dos
serviços a serem desenvolvidos no município, bem como a qualificação de cada um dos membros;
c) Apresentar currículo de todos os profissionais indicados pela proponente de declaração anterior, para
execução do objeto, acompanhados de declaração de disponibilidade de cada integrante do corpo técnico.
d) Comprovação de Aptidão da Pessoa Jurídica, para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, fornecido através atestados de capacidade
técnica, por pessoas) jurídicas) de direito público ou privado, acompanhado dos respectivos contratos de
prestação de serviços.
e) Apresentar Registro ou Inscrição dos profissionais na entidade profissional competente.
EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA
a) 02 (dois) profissionais Técnicos, podendo ser na área de contabilidade (contador) ou Administração
(Administrador), com a comprovação da devida formação profissional.

O

CARGA HORÁRIA
a) Os técnicos terão carga horária de 160 (cento e sessenta) horas/mês (englobando todas as Secretarias).
Obs.: A carga Horária refere-se á Prestação de Serviços de forma presencial no local indicado pela Contratante,
independentemente da demanda Consultiva, ilimitada, prestada por escrito através de correio eletrônico (e-mail)
ou deforma convencional via Consulta Escrita formalizada à Contratada.
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ANEXO II
DE
PROPOSTA
DE PREÇOS
MODELO
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA.
Processo: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.03.20.01
Data e Hora de Abertura:
às
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Fone:
Fax:
Banco:
Agência N.º:
Conta Corrente n.º:

horas

OBJETO: CONTRATACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
®ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE
CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO
MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL.
N
º

01

02
'

03

04

DESCRIçÃO
TÉCNICOS
CONTRATACÃO
DOS
SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE
ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS
DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO,
COMBUSTIVEL,
SECRETARIA
DE
JUNTO
A
ADMINISTRAÇÃO E FINANçAS DO MUNICÍPIO DE
ACOPIARA-CE.
TÉCNICOS
CONTRATACÃO
DOS
SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE
ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS
DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO,
COMBUSTIVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
CONTRATACÃO
SERVICOS
TÉCNICOS
DOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE
ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS
DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO,
COMBUSTIVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE
CONTRATACÃO
SERVICOS
TÉCNICOS
DOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE
ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS
DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO,

UNIDADE

QUANTIDAD

VALOR UNT.

VALORTOTAL

E

MÊS

12

MÊS

12

MÊS

12

MÊS

12
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COMBUSTIVEL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ACOPIARA-CE.
CONTRATACÃO
DOS
SERVICOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE
ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS
DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO,
COMBUSTIVEL,
JUNTO
A
SECRETARIA
DE
INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.

MÊS

12

VALOR GLOBAL R$
VALOR GLOBAL:
(
)
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: serão executados no prazo de 12(doze) MESES e iniciados em até 05
CINCO) DIAS, após a emissão da ordem de serviço.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Observações:
•
O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no
anexo I —Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
•
Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as
despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
-encargos sociais, trabalhistas, previdenciários eoutros;
-tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Local/Data:

de

de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal
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ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES
ITEM 01—MODELO DE PROCURAÇÃO
OBJETO: CONTRATACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE
CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO
MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL.
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu (titular, sócio, diretor
ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF)
OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e
endereço.
PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ACOPIARA, Estado do Ceará, relativo a PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.03.20.01, podendo 0
mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes
de proposta de preços e documentos de habilitação, assinar toda a documentação necessária e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento
deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a
satisfazertodas as obrigações contraídas pelo outorgado.

(data)
~
(representante legal)
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ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES
ITEM 02 —MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

OBJETO: <OB1ETO>.
DECLARAÇÃO

Sr(a)
.O

inscrito no CNPJ n°
por intermédio de seu representante legal o(a)
e do CPF nº
portadora) da Carteira de Identidade nº
2019.03.20.01
que:
DECLARA, para fins do disposto na PREGÃO PRESENCIAL Nº

(1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento
convocatório;
(2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e objeto a ser contratado no
presente certame licitatório;
(3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(data)

0

(representante legal)
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ANEXO I11
MODELO DE PROCURAçÃO/DECLARAÇÕES
ITEM 02 —MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

OBJETO: CONTRATACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE
CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO
MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL.
DECLARAÇÃO

Sr(a)

inscrito no CNPJ n°
por intermédio de seu representante legal o(a)
e do CPF nº
portadora) da Carteira de Identidade nº
DECLARA, para fins do disposto no PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.03.20.01 que:

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 ACOPIARA, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na
Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, 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 ACOPIARA, 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, §2º, da Lei n.º 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sobas penas da Lei.

(data)

(representante legal)
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ANEXO IV
MINUTADO CONTRATO
CONTRATO Nº• ******************
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.03.20.01
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, E DO OUTRO A
PARA O FIM QUE NELE SE
EMPRESA
DECLARA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob o N.º 07.847.379/0001-19, com sede de sua Prefeitura Municipal na Avenida Paulino Félix, nº 362 - ACOPIARA ®Ceará -CEP 63.560-000, através da SECRETARIA DE
,neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a).
C.P.F. N°
,aqui denominado(a) de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
**************, estabelecida na ***************, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ****************, neste
ato representada pelo (a) Sr(a). ***************, portador (a) do CPF nº ***************, apenas denominada
de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tombado sob o nº 2019.03.20.01, cujo objeto é o
CONTRATACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ORIENTACÕES
NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE
ALMOXARIFADOS, PATRIMÕNIO, COMBUSTIVEL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE
ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL, em conformidade
com a Lei Federal Nº 8.666/93 -Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. O presente contrato tem como objeto é CONTRATACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ORIENTACÕES NO CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM
FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, JUNTO A
SECRETARIA DE *********************** DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/
TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL, tudo em conformidade com as condições e especificações
contidas no PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÉNCIA — ANEXO I do Edital do Processo licitatório PREGÃO
PRESENCIAL Nº 2019.03.20.01.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1.0 valor global da presente avença é de R$ *********(*****************************), conforme:
Item

Descriça"o dos serviços

Unid

Quant

Unit.

Tota[
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VALOR GLOBAL R$
A ser pago mensalmente na proporção da execução dos serviços licitados, segundo as ordens de serviços
expedidas pela Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor
da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas
atualizadas, observadas as condições do edital.
3.2. O valor do presente Contrato não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do contrato,
hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
3.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área 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.º 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. O Pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal,
mediante atesto da execução dos serviços e o encaminhamento da documentação necessária,
descriminado no item 3.1, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na conta
bancaria da Contratada.
3.5. Por ocasião do fornecimento deverá ser apresentado recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal.
CLÁUSULA QUARTA— DA VIGÊNCIA DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO

®

4.1.0 presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até
pelo período de 12(doze) meses vigorando até _ DE
.admitindo-se, porém, a
DE 20
prorrogação nos termos do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.
4.2. Independente da quantidade de cada item deste contrato à administração ficará no direito de solicitar
apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária.
4.3. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO: Os serviços serão executados no prazo de 12(doze) meses, e deverão ser
iniciados no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE SERVIÇOS pela
administração, no local determinado na ORDEM DE SERVIÇOS.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
~
5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações correrão à conta de **************************, nas
dotações orçamentárias: ******************.
CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório,
da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.º 10.520/02.
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6.2.0 CONTRATADO obriga-se a:
a) executar os serviços licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o
especificado no instrumento convocatório, no Projeto Básico/Termo de Referência, que faz parte deste
instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem a execução dos
serviços, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e
providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
f) aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º
do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
g) executar os serviços de forma a não comprometer as atividades do MUNICÍPIO;
h) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
i) dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante a execução dos serviços, assim como
ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;
j) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
k) comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
o
I) possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para
atendimento do objeto contratual;
m) substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis da recusa, no todo ou em parte os materiais recusados pela Administração, caso constatadas
divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na
Proposta do Contratado;
n) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do MUNICÍPIO, de que venha a tomar
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o
fornecimento objeto desta ata;

Q
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o) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas~no
Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº
8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.
6.2.2. No caso de constatação da inadequação da execução dos serviços prestados às normas e exigências
especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições;
6.3.0 CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. Exercer a fiscalização da execução do contrato;
6.3.2. Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os
locais onde se fizer necessária a execução dos serviços licitados, prestando-lhe todas as informações e
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
6.3.4. Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual.
6.3.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos.
6.3.6. Disponibilizar para a equipe técnica sala específica dotada de microcomputador, impressora,
material de expediente, móveis, internet, além, do Servidor do Setor de Controle Interno e demais
servidores, se necessário for, para o acompanhamento da execução dos serviços de controle interno.
CLÁUSULA SÉTIMA -DAS SANÇÕES
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da execução dos serviços, não mantiver a Carta Proposta,
falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município de ACOPIARA e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de
ACOPIARA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais
cominações legais:
®
I-multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentação falsa exigida;
b) não manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
7.1.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na execução dos
serviços solicitado, contados do recebimento da ordem de serviços no endereço constante do cadastro ou da Ata,
até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
7.1.3. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a
30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
7.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do
fornecimento, 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, no
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contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º
10.520/02, as seguintes penas:
7.2.1. Advertência;
7.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do
valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
7.3. 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.
7.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que o licitante fizer jus.
7.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal,
com os encargos correspondentes.
~7.4. A falta dos serviços não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.
7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste
Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas
judicialmente, na inexistência deste.
7.6. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, independentemente de
interpelação judicial, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer
infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da
Lei 8.666/93.
8.3.0 procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.
CLÁUSULA NONA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.2.0 presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei
nº 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com
as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
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9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere~ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringrr a
regularização e o uso dos serviços pela Administração.
f
9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá
sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos ~do
Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento

licitatório e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por
seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.
CLÁUSULA DEZ - DO FORO
J 10.1. 0 foro da Comarca de ACOPIARA é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste
Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e
consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Prefeitura Municipal de ACOPIARA,
perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
ACOPIARA-CE, ** de ************* de ****.

MUNICÍPIO DE ACOPIARA
<NOME DO SECRETÁRIO GESTOR>
*****************
~
<NOME DA EMPRESA>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.

CPF. Nº

2.

CPF. Nº
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.03.20.01
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA —CEARÁ, torna público, para
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 09 DE ABRIL DE 2019, às 08h:00MIN,
estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, critério de julgamento
MENOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o nº 2019.03.20.01, com fins para CONTRATACÃO DOS
SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ORIENTACÕES NO
CONTROLE INTERNO, CONTROLE ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE
CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, JUNTO AS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/ TERMO
DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão,
situada a Avenida Paulino Félix, 362, Centro, Acoplara, Ceará. Maiores informações no
endereço citado, pelo Fone: (88) 3565-1999, no horário de 08:OOh às 12:OOh ou pelo site
https://www.tce.ce.~ov.br//licitacoes. Antônia Elza Almeida da Silva -Pregoeira.

A SER PUBLICADO DIA 27 DE MARÇO DE 2019.
(JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - DIÁRIO DO NORDESTE)

ANTONIA ELSA ALMEIDA DA SILVA
PREGOEIRA
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Um brasileiro etrésalemãessomem
CORDILHE(RAUmbrasileìro etrêsalemães desapazeceramno
fim de semana enquanto cazninhavam na Cordilheira dos Andes,
nonortedo Peru. Segundoinformaçõfs dapolíciadaalta
montanha, obrasileiro desapazecido é o oficial daMarinhaFelipe
Pasetto Funez, 29 anos. Os outros desapazecidos foram
identificados como os alemães I.issan Steckel, 26, Simón Kleiner,
27, e MaxinlilianICaufinann, 26. Berkerdisse queab»scaéfeitana
CordilhPra Huayhuash, com 6.635 metros de altura, onde os
estrangeiros faziam uma calnillYlada.

PorYasuyoshi
CHIBA/AFP
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Àesperadeajuda
Bombardeioem hospitalmata 4crianças

Famflías ilhadas em
Moçamblqueapósa
passagem do Ciclone Idai,
que deixou cerca de 228 mil
desabrigados. Enquanto
ainda contabiliza mortos,
que já são 446, segundo
dados oficiais, o pais
enfrenta risco de surto
de cólera.

l ËM EN Pelo menossete pessoas, entre elas quatro crianças,
morreram e oito ficaram feridas em13mbombardeio aéreo perto
de lura hospital no Iërllen.Ainformação foi divulgada ontem pela
ONGSavetheChildren. "Quatro criançasestavamentreassete
pessoas que morreramhoje, quando umhospìtalapoiado pela
Save the Chíldren no Iélnen foi atingido por um ataque aéreo",
disseaorganização. Fstehospital"ofereceajudavitalàsrsianças,
que vivem no pior I ugar do mura do para ser tsiança",lamenta.

Fslado do Ceas - Profatur4 hitttlutpsl dc
IcaJan - TetToo dc Rcófieaqo do Afaso dc
Licitação - ReL Prcg3o Presrnüal Iv'
2019.03.17,0] Comtrkrando o Aviso d;
LxtWçào.pubbaxlo ro Damo Oficiel tb Fsado
do Ccaru em 26/03l2U19. Rcaolvc:
REfII•IGAA o obldo da hcttaç8o, ao seguude
aspccto Oade se 12'rontn7W(•3o de empreas
espccwlvAda em preslaç3o de sentços de
acsrccona c ronsultºna admmatrJbva ro arca
de gcstão de pessaal, destuwdo ahmder m
nmssTdadcs dn hlmucip;o dc lmpuf'. l.emae
"ConlwWqo de rntprem especwltdida em
presmçlo de scmços dc acsctisona e ronsulrona
udrtunutrauvn na drcn de Rli rcCerrnte é
IcgaWção UabalhisW, 7e-eunc Jundttro, mulae e
rn7to das infomwçbes soams rcfenmtes a
4labomçJo e confecçW do GF7P e dernaas
mComtat:fxg Junto ~ nmW FaLTaI do BrJsi4
da~ronsdo atatderas twu~idades do Mumapto
dc TwpuN. ICipui~E, 26 d< ttutço dc 2019
nrst Queh de Castrtl SOfa CosW -Ptegaeaa
EcWdo do Csaw - Pmfcnum Miounpat dc
Iatpu(-Afi90 dc RrsWWdo do JulKameato de
Propoxtn da Tomeda de Preço N°
201902.19.01 A Comt7são PermtnrnW á:
Lunação, por tneW dc sw Ptathnk, Ivma
púbhw o rrsultado do JulgamenW da Propusla
dc Prcços da Tomada dc Prcços N°.
20190'_1901, srndo clnssifiaula e decl, m,+,
7arnccdom a anpraaTFcm'uaP N Coadnqda
-h1N-CNPJ 23.147.744'Tq01~01,rovalorde
RS IOS211,43 (aJdo e viW mg, diºentm e
ºnze raus c gr..rrnti º tris crnWws) hn
aberto a pmm mutsal na Conna da lei,
rnrontrandodo os aums tUspomvca as pattcs na
°LW risW pubhciç~çãu. Iwpui-CE, 26 de navço
dc 2019. Edtnardo dc Olncia Pcroire Prcsidente du Comasão Permaaenle de
Luicq•ão
Fstulo do Crani - Rcfahoa Mtwapd dc
Iwpui-Af l7o de ILesulLtdo do 7ulgamenlo da
Propusta da Tomada de Preço N°
2019.020801 - A Colnissão PemtareaW de
Gataqo, por mcia dc scu Prestdattey tmna
publtro o testtlWdo do Julgatnento da ProposW
dc Prcços de Tomada dc Preços N".
2019020801, saxkl classifia>d,a c dwlamda
sasuedos a empres:sTFercrs PN Co[amtçba
-b1E-CNYJ 28.149.744•'OOOIAI,rovalordc
RS 211758,74 (dirmdos e ottze m0, setecentos
e ommw e onu rsrs e sdaiW e qtutrocaiWvos)
Fia+ abato o pmm ra.ttaal m forma da la,
uncºnmmrbac os auWs disponfvms ác parms nº
daW dcsta publicaç~do laipul-CE, 26 tk mar}o
dc 2019. Edmardo do Ohveta Pcrcts Prcvdrnte da Comtss3o Pemtanente de
Lxttação
Fslado do Cear3 - Prcfertun Siumclpal de
AwpLa-Aviso dc Udtapia -Prc2ão PrarocW
\ 2019.0320A1 - A PnLwdr4 da I'rofsihaa
\7unhipul de Awpbra - Ceafi, taoai publiw
pam wnhcam~nto doa mtercssados, qnc no
pw.zaro du 09 dc abrll de 2019, aº ORh.Wmin,
utaw n~hmntb IxNaç3o at mvlai°Md^ Pn~To
Prerwcia4 rntEno de liil_mntrnW menor proço
gWhº¿ Wmbado snb o n° 2UI9A320.01, com fmr
ppra eontratação doa scnlças tárnieos
esped+tlnd„ t de ass~vnda e rnmulmNa em
orlentaçáes no rontrole intemo, eºntrole
tdmmataUfRcom CºracamenW de srdrmas dc
eoatrele dc almozarlfadoa, palrim8nio,
mmhmdvel, junW as unidades adrtdnhlnóras
do muaklpb duAropiam-CE, rnaforme pmjdo
bátinJrrnw de rJer6acm em aneso po Wr1aL º
qiul encºntrJ•se s(oapa na Sa1c ds Coaussb.
atmxLt a Afsntda Pauhno FEhx. 362, Crniro
AcopsvJ. Caºa. hlautcs mCotmtçbes m aukmço
aWdo, peb rpa¢• lli3) 3565-1999, m Ixrr3ro rk
OR;OOh as 12:OOh ou pclo sttc
h1qs/Afav7s tcacegavbr0iawcop Mrdnst FJa
Almexh dt Sdfa - PmAv,sru.
x64166639

ESTADD OO CEARA -PREFEITURA MUNICIPAL OE CRATEUS -EXTRATO DO PRIMEIRD TERMO
ADRNO-TOMAOA DE PREÇOS N° 00512018 -SEWFRA-OOAenadorda 6ecrºWda de Inhaºstndum
do Munklpa de Creteus-CE wmuniw aos Inlerossadaa qua o Contrato oriundo ºaTomaOa de Proços M
005807B-SEINFRA, wjo OBJETO A a Cottrataqo de seMço de mn9Uuçdo da passaag0oom molhada no
braórWdº aa Paroiro, na Znna Ruml tlo MuNGpo aa Crataus~CE aduntloa tle canvánb mm der tla
Estado dv Cuard tave sau pnizo PRORROGADO por 150 (Conta º Clnquonte) tlWs, wm VigAuJa a
CON
I TRATANTE. SBBWAa tle InfmlellmWr~a ÉOÁunupb de Cmteus~CE CONTRATAOAaAPOLO
9ERVIC05 E CONSTRUÇOES LTDA - ME, InsMW m CNPJ 13768.379l0001.97. A991NA PELA
CONT TANTE Launsmar OWelra Gomes. ASSINA PELA CONTRATAOA: Sr Frenasm tran
RodNguesdeSousa WxnWnoCPFIMFN•938667803J4 Mabinlartnaçbasrwhowdode08hdst2h
noendomçodaPreWmironRunLlnnaolAu9ustlnho,M544 SdoVkonW Catº6a-CE,30tleNovamhrº
do 2078, Laudsmar011volro Gºmes-Ordenadºrda 9euoWrlatla bhaeatruturo
ESTADO 00 CFARA- PREFEffURAMUNICIPAL DE CRA7EU5 -EXTRATD DE 7ERM0 ADfMO TOMADA OE PREÇOS M 08R018/SEWFRA-O SecmWdo da lnrreasWtum tlo MunlUopb de CreledsCE comunlm aos Intaressedoa que o Contato ºdunm tla Tameda tle Preçoa N•082016/SEINFRA. wjo
( ú a Pavimentarao ºm odro tosw sem rojuntamamº (aAreAado adouoido) nas Ruaa Chavoa
OBJETO
(
p
GA
Ouara
nnfa) dlaslnnsamu SáÌmpo~Tºrmo Adltlro~ fiw~itdasuaVlgóncupíRim 19 dº yas~(da 2019, dº
amrdacomoAN 57,Inclsoll,daLolFetloa1M8668/93esuaaaporaçõasyosterbroa CONTRATANTE
SeaeWM de InlreusWWm do htunklpb de Cmtºáz-CE COHTMTADA: CONSTRUSERVICE
CONSTRURIRA E SERVIÇOS LTDA ME, com 9vdo na Rua AMlrontv TamandarA, M 774, Belrto
Centro,Cmleus-CE InacdtenaCNPJ 11917A49/0001-09 ASSINAPELACONTRATANTELounsmar
OOvelreGomea ASSINAPELOCONTRATADA:Sr PaubRlwNoMartlnsdo\21e.InsultorwCPFlh1FM
415 797203-15 Mah Inrorma~8ºs no howdo tle OBh ü 12h, no endereip da Preledure a Rue Manoel
AuOusbntw. M 544 S5o Ncenta. Craloós-CE,11 do Dºmmbro do 2018. LoudsmarOlNaira GomssOrd.dº Dºspenaa da9aerotadada InlreoaWturo.
ESTADO DO CFJIRÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE -AVISO OE REVOGAÇAO TOMADA DE PRECcOS M 007801915MI•TP -A PrefelWa lAunldpal tle CºNrA-CE mmumm ew
InWressndos a REVDGAçAO da Tomadº da Preças N° 0072019/SMI-TP, w)o OBJETO A a
Cºntretaqo do ampresa especla6zada pare ozowgo dos semços da conservago de bons
pdbGws, vardç0o tla vias e Ivgmdauros pObGws, vamgp, patle, capinago, Plntum tla mºb fio do
uNdpiodeCOdw-CE.porraz8estlolntaremopObllm MnlsmfomWçóesna omLaãodelJatação
e ros SIWs hboJ/municloioa tw rn nnvbr/1iMn,agtz( e gOpJtvrvrw.wnro.ce qov.bd Cadw-0E, 26
da Marçº de 2019.Antonla RagIleno Agulartla Carvalho-Proeltlºnto tla Comlesão Pºrmanontº
doUclWçBo.
ESTA0000 CEARA-PREFEffUftAMUNICIPAL DE SOBRAL-AVISO DEAOENDO-PREGAO
PRESENCUIL M 0028019-SAAE-ADENDO 1-ConUal do UaWqo. OaW de Abortua:28 do
Mar~o da 2019, Aa 14h.OBJETO:Aqul9lges da mnjuntas tle nwlohomba centlfuga pare atlugo
de Ggua Untada Vetor tlo EdIWI• GmWrio INFORMACDES: Site x^xw,sobral.ce.aov.dr
fACES9E-SERVICOSII.ICITAÇOESI e á flua VinaW de Madaims, M 1250.4° endnr.Fonos: (86)
677-7157e1254 ºbat-CE,26da arrptle2019.0Progoelro-RodolphoAraúJodoMoals,
ESTA00 00 CEARA-PREFERUTtA MUNICIPAL DE PINDORETAMA-AVISO DE UCRAÇAOPREGAD ELETR NICO N• 20f90314.01•PE-ASeaetana dvAdminfsUaqo o Flnanças da PMP
tama puh6m que roal¢aw no dla 08 do Abrll do 2019, As 09h, no S~te• >m7Gt0.om hr o Pre9&o
Eletrónfm M 20190314 0 7-PE rererente A Contralaqo do presWqo da serviços paa Ilmpeza
do fossas º aumldouros nos brgBosAdminlsfativos da Profollua Munlclpal do fPlndorotama•
CE, O Edital eslaw disponivºI nos Sles riY6Y.bll.oro.hr ºu g(tp llmOpLt+AfºS,IAa rn qSv hr+4f, r r.g,q(
º na Sede de PMP, no perlodo de OBh As 14h. em dlas de expetllente nor l, e pamr tla tlaW de
ppubOcaqo tleste Avlso Plndorofama~CE, 26 tle Março de 2019. JasA Joaclllo Alros Albino Pro9oºIro.
ESTADO DO CFJ\RA - PRt9°ERURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA-AVI50 DE
REVOGAÇAO -TOMADA DE PREÇOS N• 1200712019TP -Oectaro REVOGADD o Processo
Lzilatddotlemadodowdamoonglnado no Eddal de Tomada dº Proços N° 120021207 9-TP, quº Wm
porOBJETO a Constuçãº do om ppasseb publico no Munlclplo do MonsonharTabaaa-CE,wmba9e
no ceput dº Art. 49 da Lel N° 8 666l93, mnWrme as rozóes Wnamente amamedas eo 7ermº de
RevoOaqo mnsalnW aos aulas do Processo UaWtódo Ravogado. MonsonhorTabosa~CE, 28 tlº
Maryo de 2019. Mada CAlla Fanco do Nasclmonta Madolro - Ordenados do Deapasas dº
FuntloGºal.
ESTADO DO CEARA - PREFEITUfTA MUNICIPAL DE RAREMA - AVISO DE UCRAÇAO TOMADA DE PREÇO N° 002120195 -A PrefelWs Munldpal dn lWmma-CE, etavds da SeaeWNa
de Saótle camuntw eos interessado9 que no prOxirta tlw15 do A6NI de 2019, ds 09h, esWrA ahNndo
UaWqo na MºdalaladoTomada dv Preço N• 002r20195,wiv Obic o ó a Contraalqo dº aarvlggos
de asaessoda a wnaulWNa adminlatra0va, ntravds do 9lstama ~nlco do Saúda-SUS,Junto a
Socrotarls de Sa6do do Munlctplo do IWroma-CE O EtliWl mmpleb estaw A d(aposlqo nw tlus
uleis após asla PubGpqo,nohowra dº OBh ds 11h30m1n. no ºrMºroço da ProloiWre A Preça Nossa
SenhorodeFAtlma,N'48,CenUo,Ilarema-CEouroSIW 7vwwtmceqqovbr//IIlcltawes IalromaCE,
26de Março tla2019 InezHelena Broga-PmsldenW da Comiss8o de (klwqo.
ESTADO DD CFJIRA - PREFERURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - AVISO OE UCRAÇAO PREGAO PRESENCUIL N• 0151197P-0N-A Pro(elWro Munlclpal da Ipuelas-CE alma pp0bbco
yyua sa emm~ta A dispposlgo dos Intoreszados, o Edital de LrAlego na Modalxlatle Pregão
Prosandal N° 015179-PP-0N. Sos9ão PubGw marwda pare o dia 08 doAhNl do 2019, ds 09h, wJo
ODjeW á o Rºglstro de Proços paro Evontuals Aqulslçõan do combustivels dosllnadoa ao
ahasWclmonN dº vateulos PPertoneantos A froW munlclpal do Ipuelras, quando sº
oneonlrarom a earvlço do Munlctplo na Cldadº do Fortaleza~CE.O Relorbo Etliall podow ser
edqulddo m Slte vnvW Icm co oov bdlcltacºgq e no howdo tle 08h 9s 14h, na Sala da CaMssão de
Lldtaqo,situadanoParquedaCbadeJosACºzalMatos,M0l,Centro Ipuolres-CE,26tloMarço
do 2019.Frenclsco Cáaar fadu do Aqulno-ProgoºIro.
ESTA00 DO CEARA- PREFEfNRA MUNICIPAL DE IPUEmA3 -AVISO OE CANCELAMENTO 70MADA OE PREÇOS N• 001119•TP-0BRAS -O Munklpplo da IppuvlmsLE, atrarAs do Proaidenta da
Comissdo Pemunenta de Llataqo lama publxa o CANCELAMENTO da sessão ppubGca marcada DDaro o
dWO7doAhnlde2m9 dsOBh30mtn roferonWaoProafssoLYxWtA4owMadaGtladaTomadntlaProços
N' 001/79•TP.OBRAS, w)o OfiJETO á a Locngo tlohoan do trator dº esWBa mm wMrm o escfdGcatlor
para os 9ºrviçoa da reWppempo de dNanaa º9Uedas vlpnals tlo ManlClpk da lpuetraa-CE, pormotrro ae
InterossoPu 0m MaLslnfamuçºe9sewoobUdasnaSaWdaCºMasaodºLkhaçãa,situadanoParque
daCkatleJosACostalAatas,N°01.Centro Ipueiras.CE,38deMarçotle2019.JoapVlctorCaluntla
Fadas Marquºs-Prosldonto da CPL
ESTA00 DO CEARA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-AVISO DE UCRAÇAO-TOMADAOE
P
F REÇO N• 003l2019 -A CºmUsdo Pemunente de Utltaqº da Prelellua Munldpel de CreeW-CE lome
F
bmbnOawboN~áÓYtll9,cdlé~IodoJugtmanÌaMonuPmçvGbbaÌtctlºmuinoÓDjutoaContamçó
dº omproaa ospoclallzada pua roallzar a manubnç5o cºaoUva, lamedmento o ezvcupo wm
ubsUWiçóe des Iuminidas ezlatanlea por led, rolarlvea Itumfnaçáo p9bllcn de Munlclpto de Croatá•
CE.A SessAo sew roel¢ada ds 14h do dW 15 deAbrll de 2019, na 6eW da CºrtWsão ºItuade a RuelAenºal
0ragn, M 573, Gimba, CroaL4CEA0owrtantaçAo do EdWI no Intaga padawseratlquvbo no oMaroço
aclmamenemnada nofarddodº09hAs12henosegulnte54roVºtual mnYJsa.£a
áSllº2 Malf
Inlºrmaçdea no enderoço dtado ou pab Teblone (88) 3659.1764 CroeW~CE, 2 tlo Março da m19.
FronclscaSlNadaAbrou-Prosldontotla CPL
364156689

Esaltlo do Ceará -Consbrela Púhllco de Saude da Mlcromeglão de Cmteus -CPSMCR
Aviso do UclWgo AProgoelre do Consórdo Publlm tla SaOdº da Mlcrorregtão de CaalúsCPSh7CR, soma público que se encontra a dispwiçao dos InWressados o Pregão (9eW oiro n°
D7/19ICPSMCRJPE ObJclo,RºgisUotlºPreços para lutaresººvantuab aqufslçbºsdnmatorall
0 tosamos odontabglcos doslinatlos ao Centro de Espedalldados Odºn1olOglces-CEO42
Tipo Menor Preço por Lote, com previsão para ahertua do processo rito 09/0412019 és
09h00min, horário de Brasllla O edital errara dlspºnivel através dos rires
7vvrwhllmmpasºrghr, vnwrtamcegovbrlAdWmes Malotes Infartnaçbes no seguinte
endereço Rua Frtnfno Rosa, s1n°, Cento, Cmteus - CE O eddal completa esalw também A
dlsposlção nos dias úalls após esta pubGceção, no howno dº expedlenle no endereço acima
maiores lnWrtnaçbes pelo Telefone (86)3691061T.Cateus, 26 de maryo do 2019.Jelslvane
MaNtns dº Sousa •Pregoolre ORetal do CPSMCR
Estado do Ceará -Prefolture Munlclpal da Cedro -Extrato Contratual. O Município de
CedrWCE, toma público o Extrato ContraWal demnonte do Pregão Elolrónim n°
1012 0112018.04, cujo objeto é e contratação dos servfços de locação de veiwlºs mm
motanstas para atender es necessidades dos Progsmas Assfstanaais Pnmelre Infãncia
SUAS, CRAS e CREAS da Secrealna Oo Trabalho e AssalAnda Social do Munlcipio de
Cedro -CE. ConlraWnlo SecroWda do Trabalho eAssislãnda Sodal. Conlraalda Mawns
Lomçbes e Transporte - ME, CNPJ sob o n" 27.854.24510007-32, com sede A Av Zezé
JucA, N° Ot, Lagoa do Mato, Itadre-CE neste ato ropresentede por seu propdetAdo o Sr.
Ellen Marfins Frolros de Sena,RG n"2005014157707 SSPICEe CPFn°057288.063-05.
Contrato N° 1802.0112019-04 com o vabrdº RS 40.409,71 (Quarenta mil, quatacentoa o
nove roais esealnale um centavos) parco dam 01, Concreto N• 1802.0212019-04 com ovabr
d9 R5 40,409.71 (Quarenta mil, quatrocentas e nove reais e setenta º um centavos) para o
Item 03 e Contrato N° 1803 018019-04 com o valor de RS 36.736,10 (trinta e sois mil,
setecentos e tonta e seis reais a dez centavos) per o Item 01. Vigénua O contrato terá a
prazo de vigénaa a mntarda data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, podendo
serprortogatlo nos casos a formas previstos nº arL 57 da Lel n° S 666193 e suas postenores
aXesçbos, Ordenadas de Despesas• Caetano Vieira h1arques Viana - Secretária do
Trebalho eAssisténda Sodal. Cadro•CE, 20 da março de 2019.Fsneisco Antbnlo Viana
Correta Costa-Presldentº da CPL.
Estado do Ceará-Prefellura Munlclpal da Lavras da Mangabels-Aviso de Ucltação.A
Comissão Permanente dº Llclalção fama pubpm que estará roa9zando na mºdalldada Pregão
Eletrbnice n° 0128019-SRP, orlo oblato é o Registro de Preços pare seleção da melhor
proposta visando futuss e eventuais aqulsiçbes de matedels de expedlenta, paro atenderas
necessidades das dlvereas SacreWrlas do Municlplo de Lavras da Mangabe(s•CE Estando
aberto a prazo paro cedastsmenlo dº propostas ata o dia 091048019, OBhDOmin. eboduro das
propostas no dia 0910412019, és 08h15m1n e a tese de disputa do Wnces no dia 091048019 is
10h00min, estando dlspanival palor sllms elet8nfms w°nv bbmnelfiaWmas com br ou
munlapios ice ce gov hr0iaalmesl, Maiores iniormaçbes na sede da Pre(eiWs Rua
Monsenhor Mecenº, n°7B Centro,Lavres de Mangabels-CE. Lavra da Mangehels-CE, 27
da Março de 2019. Joab eemrs deAlmelda -Pregoalro.
Estado do Ceará-Profeltus Munlclpaldo Soa Viagem-SecroWda dº 3audo.0 Pregoalro
da Prefeilua do Munlcipa da Boa ViageadCe, toma pubAm, a abados do Pregão Eletrbnlm N°
2019 0321 001-PE, cujo objeto e aqulsigo da veiculas Opo passeio, atrevés dº Emendas
Parlamentares Federeis do Mlnlslédo da Saude tla N° 1150.2 e N° 1150-03, de Interesse da
SeueWtta de Saúde do Municlplo de Boa VlagemlCE Inido da Recohlmenta das Propostas
271038019, às 09h00mIn,Gm doremblmenb das Proposals 09l048019áe 09h00min OaW de
Aberturedas Propostas 091048019, As 09h30mIn, Intdºda Ofsputa 09l048019ás tOh30min
Todos horários deBroslAa Oedlallmmplata podara seradqufrldo na sala da CPL,bwlimdaa
Praça MonsenhorJosé CAndido, 100,Contra,no horáno de alendlrtunto ao pébliwde 6 OOh As
12.00h. no sita wwvr bIl org br.ou noslW vrxw cm m gov hr MaIºrosln(ormaçbos no Fano. (RB)
3427.7001. Antbnlo Raimundo Alexandre dos Santos-Progoalro.
Estado dº Ceara -Prefahus Munlclpal de TaJuçuoco -Aviso dº Llcialção. A Comissão de
Progbes dº Teluçuaca tatua público par mnheamenta rbs interessados que na próxbnv dia 08
de AbN de 2019 ãs 09~OOhs, estará abrindo processo na modalidade Pregao Presencial par
Registro do Preço sob n' 2079 0320 OtSRP, orlo objeto é o Registre da Preços par fuWrus a
eventuais equfsgóes da rnaalnal odontalóglm e maWrlal de Wbostódo, destinado a Seaealna da
Saude do Munuipb da Tejupiow, na sala de Cºmfssão da UuWgo, slWada na Rua h7ameda
Rºddguas Teceis, 405 -Centro - Teluçuºce - InWrmaçbes: Howr(o tla OS 00 és 1200tu
TeJuçuop, 28 da Março de 2019. Lourenço SINaAbreu-Progaelro
['saldo do Cºorá-ProWfWro Munlclpal de Uauçuha-Rosuhado doJulgamenW das ProposWa
da Proços - Conwrtbncla P861Ip N' 2018.10.16.02 - SaaoWda do AgdculWa, PacuANa,
Rºcursas Mddcea o Molo AmblonW. A CCL mmuNm aos ImJ:ressados, o resultado do
Julgamenta das propostas de preços da Cancorténde Publice supreaalda, que tem miro oblata a
Conirealção de Pessoa Juddica par prestar os serviços de Cºnstrução do SisWma de
Abastedmento de Agua da Localidade de Campinas do Munkipio de IrauçubaLE Preposals
Clasvficedas Pumn CorisWiçbes LTDA, LC Proletos e Canstntçbes L7DA- ME,APPAmbrenal(
CºrisWgo e Sarvlços LTDA- ME, pebs motivos exposbxi em ata de sessão publica do rito
20N38019. dispontvol paa consulta, sendo declarada venmdora doslo coRama a empresa• Pucon
Cºnstruçóes LTDA mmvabrgbbal epresenudo da 85 634 951148 (seiscentas e trinai e puatro mi(
riovecentosecapuenaleoão reais, quaronaleoib centavos) é~O reSURatiO Fica, portanW abertoo
prazo rerxasal pmvHº ro artigo 109, Inciso I, allnra b' da Lei dº UaWçSes tauçuóa -CE 26de
março do 2019.NetdvãnWTalxüs Taboza-PrasldonW da Comssão Centsl do Uclalgo.
x64166653

