REGID0 PELA LEI FEDERAL NO io.52o/2oo2, de i7m7mo2, DECRETo FEDERAL NO 10.024/2019, de 20/09/2019,
do DECRETO MUNICIPAL n° 0o5/2oi7 de ig de janeiro de 2oi7, subsidiariamente à Lei n°. 8,666/1993, de 21/06/1993

alterada e consolidada (com a§ alterações da Lei n° 8.883/94 e da Lei n° 9.648/98), Lei n° 123/2006, de 14M2/2006,

Lei n° 147ml4, de 07/08/2014 e suas alterações, e, ainda, Lei n° 12.846/2013, de 1° de agosto de 2013 e suas

posteriores alterações e legislação complementar em vigor.
PREÂMBULO

A Pregoeira Oficial da Prefe"ra Municipal de Acopiara, designado pela Poriaria n° 010m20 de 01 de Janeíro de 2021,

torna público para conhecimento de todos os interessados que até as O9:00h NOVE HORAS) (Horário de Brasíffi) do
dia 14 de Junho de 2021, fará realizar em sessão pública através do endereço eletnônico wM/.bH.orq.br -Acesso
ldentificado no link especifico, por meio de comunicação via intemet, dará inicio aos procedimentos de recebimento e
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mediante as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÂO DE PNEUS E CÃMARA DE AR
DESTINADO

OBJETO:

MUNICIPIO

A

FROTA

DE

VEÍCULOS

DAS

DIVERSAS

SECRETARIAS

DO

DE ACOPIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO

PRojETO BÁSICon-ERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.
MENOR PREÇO

TIPO:

CRITERIOJULGAMENTO:

DE

ESPÉclE:

POR LOTE
PREGÃO ELETRÔNICO

SECRETARIA/ORGÃOGERENCIADOR:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA EDUCAÇÃO
SECRETAR|A DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIAS/ÓRGÃOS

SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PARTICIPANTES:

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALIDADE DA ATA DEREGISTRODEPREÇOS

12 (DOZE) MESES

ENDEREçO ELETRÔNICO

Por[al: Bolsa de Licitações do Brasil -BLL - \mM^/.bll.ora.br

CADASTRAMENTO DAS

nicio: 01/06/2021 às 17hoomin (Horário de Brasília)

PROPOSTAS:
BERTU RA

érmino: 14/06/2021 às O9hoomin(Horário de Brasília)

DASPROPOSTAS:
lnício: 14/06/2021 às O9hl 5min (Horário de Brasília)

lNICIO DA SESSÃO DEDISPUTADELANCES
lnicio: 14/06/2021 às 10hoomin (Horário de Brasília)
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4. ADJUDICATARIA: Pessoa Juridica vencedora da

5.

açao, a qua

o seu objeto;

CONTRATANTE: 0 Município de Acopiara, através do(s) Órgão(s) competente(s) que é(são) signatário(s) do

instrumento contratual;

6. VENCEDORA: Pessoa Juridica à qual foi adjudicado o objeto desta licitação, e é signatária do Contrato com a
Administração Pública;

7.

FISCALIZAÇÃO/lNTERVENIÊNCIA:

A

Prefeitura

Municipal

de

Acopiara,

que

é

o

órgão

encarregado

do

acompanhamento e fiscalização do fomecimento;
8.

PREGOEIRA: Servidora designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará os procedimentos

relativos aos lances, 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, fomada 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)

ârÊiÊ(ÊENCsrAPÊt#etÊ)Xón3UomÉ'Ê:TAdLe,ddeet:::in°ar°abj:;°eridu:a'iciti,::,:;ãe:::::í[,rsoesurepcE:Jo:Tc:ntBmÀ:t:s°dffaEPR,rg:eiDm:
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. LOTE: Cada parcela que periaz o objeto desta licitação.
12. PMA: Prefeitura Municipal de Acopiara.

Compõem-se o presente Edital das partes A e 8, 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 fomalização da Ata de Registro
de Preços e Contratos.

PARTE 8 -ANEXOS
Anexo 1 -Projeto Básico/Temo de Referência do Objeto;
Anexo 11 -Modelo da Proposta de Preços;
Anexo 111 -Modelo de Declarações;

Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo V - Minuta do Contrato.

1 . DO OBJETO.

à.:.AARpàeÉêTt,eNÁcbtâçÃOFtàETCÂmDOEotJEeítêuR.EOG!SJEsoDP;EPRRSEAçSo:EvdÊÊTEg,ÂSADQoU'#NÃ8,P,5pD"EEXSoE.fAÂ#Ac¥
CoNFORME EspEclFlcAÇÕEs coNTIDAs No pRojETo BÁslcorrERMo DE REFERÊNclA EM ANEXo Ao
EDITAL.

2 . DAS FASES D0 PRESENTE PROCESSO
2.1 -Credenciamento Junto a BLL -Bolsa de Licitações do Brasil, verificação das condições de participação, abertura e
anàlise das "propostas de preços" e "documentos de habilitação";

2.2 -Verificação das condições de par[icipação e procedimento de Credenciamento dos representantes presentes;
2.3 -Aber[ura das propostas de preços apresentadas, análise, verificação e classificação inicial;
2.4 - Lances entre os classificados;
2.5 - Habilitação do licitante melhor classificado;

2.6 - Recursos;

2.7 -Adjudicação.
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3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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PRESIDENTAt. FZEGOEIRA
PREFE(TÜRA MUNICIPÀl

PREFEITl)RA

MUNICIPAL

DE

ACOPIARA

Avenida Paülino Félix, NQ 3Õ2-Ceímc> -Acopiara -Ceaíá
CNPJ n9 07.8¢7.379/0001~19 /Telefor`e: (88) 3565-199e

3.1 -Quaisquer interessados na forma de Pessoa jurídti regulamente estabelecida neste País, cadastrados ou não no
Ccadastro de Fornecedores da Prefeítura Municipal de Acopiara/CE e que satisfaçam a todas as condições de
cadastramento junto a Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, bem como, da bgfflação em vígor, deste edital, inclusi\e
tendo seus objetivos sociais compativeis com o objeto da licitação, devendo, ainda, cumprir a legislações próprias quanto

à forma constituição do tipo de empresa, sendo:
a) Sob a denominação de sociedades empresárias: Em nome coletivo, comandita simples, comandita por ações,
Anõnima - SA (regulada pela Lei n° 6.404-76), a Limitada (LTDA) e a Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada EIRELl (regulada pela Lei Federal n° 12.441/11);

b) Sob a denominação de sociedades simples: Associações, Fundações e Sociedades cooperati\/as;
c) Sob a denomínação de Empreendedor individual (MED ou Empresârio lndividual ¢1).

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITACÃO:

32 - Licitantes com sócios, diretores ou representantes comuns.
32.1 -ApÓs analise do juk]amento dos documentos de habilitação for constatada a comunhão de sócios, diretores ou

representantes entre licitantes pariicipantes, somente uma delas poderá pariicipar do certame.

33 - Os interessados que se encontrem em processo de falência/necuperação judicial, de dissolução, de fusão, de cisão

ou de hcorporação, ou ainda, que estçjam cumprindo suspensão temporâria de panicipação em licítação ou
impedimento de contratar com a Prefé"ra Municipal de Acopiara/CE, ou tenham sk]o declaradas Ínidôneas e estçjam
impedidas de licitar ou contratar com a Adminístração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como licitantes que se

£#mà#T:!£::::Íã:#L#noem#:3Z:Íffi!goÀg#LTihsE###iN|d##gü#SX+:
(CEIS):

3.4 - Empresas ci+jos diretores, gerentes, sócios e responsá\/eis técnicos sçjam servidores ou dirigentes da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE, membro efigtivo ou substituto da Comissão de Pregão, bem como a

Pregoeira ou membro da Equípe de Apoio.
3.5 -Organizações da Sociedade Civil de lnteresse Público -OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão n° 746/2014-

TCU-Pbnário).
3.6 - Que não tenham providenciado o credenciamento junto a Bolsa de Licítações do Brasil;

3.7 -Demais pessoas enumeradas no artigo 9° da Lei Federal N° 8.666/93.
3.8 - A total incompatibilidade dos objetos socíais da licitante com o objeto da licítação implicará na impbssibilidade de

sua paricm no ceriame.
4 - DO CREDENCIAMENTO E I)EMAIS INFORMAÇÕES DA PRESENTE LICITAÇÃO

4.1 - 0 licitante deverá estar credenciado, de foma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do
Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

4.2 -0 cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) lnstrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes

especificos de sua representação no pregão, confome modelo fomecido pela Bolsa de Licitações do Brasil.
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendímento às exigências de habilitação previstas no
Edital, confome modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil e

c) Especificações do produto objeto da licitação em confomidade com edital, constando preço, marca e modelo e em
caso de itens específicos medíante solicitação da Pregoeira no icone ARQ. "A empresa pariicipante do ceriame não deve
ser identificada". Decreto 10.024/19 arl. 30 parágrafo 5°.

4.3 - 0 custo de operacionalízação e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do ceriame, que pagarà a
Bolsa de LÍcitações do Brasil, provedora do sistema eletrêmico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma
sobre o valor contratual ajustado, a t(tulo de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da ihfomação, em
confomidade com o regulamento operacional da BLL -Bolsa de Licítações do Brasil.

4.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitaç

deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadast

se assinalou o regime ME/EPP no sistema confome o seu regime de tributação para fazer valer o direito de p
do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
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4.5 - 0 certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes
atribuíções:

a) acompanhar os trabalhos da eciuipe de apoio;

b) responder as questões fomuladas pelos fomecedores, relativas ao certame;
c) abn.r as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir a sessão pública via intemet;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na
legislação.

CREDENclAlvlENTo No slsTEMA Llcn-AÇÕEs DA BOLSA DE LlclTAÇÕEs E LEILÕEs:

4.6 - As pessoas juridicas ou firmas individuais hteressadas deverão nomear através do instrumento de mandato
previsto no item 42 "a", com fima reconhecida, operador devidamente credenciado em quak]uer empresa associada à
Búlsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para fomular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no site: www.bll.ora.br .

4.7 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas

associadas à BLL - Bolsa de Lbitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edffl.

4.8 - 0 acesso do operador ao pregão, para efem de encammamento de proposta de preço e lances sucessivos de
preços, em nome do licitante, somente se darà mediante prévia definição de senha privativa
4.9 - A chave de klentificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônti, salvo

#oÉ=#:=,àM#:L::#i£i#:::#oousÚ#'d=:#[ãLLLáLJLi|Deuso#:#::#âftaçãoefé"ada
diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.11

- 0 credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletnônico implica a

n3sponsabilidade bg.al pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações

i#ffi#p#Ç#Ã#ebtrônti.

4.12 -A participação no Pregão, na Forma Eletnônti se darà por meio da dúitação da senha pessoal e intransferível do

representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônti, observados data e horário limite estabelecido.
4.13 -Caberà ao fornecedor acompanhar as operações no sistenia eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsàvel pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
4.14 - 0 licitante responsabHiza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilklade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade pnomotona da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso inde\/ido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.15 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitação.

4.16 -Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclanecida ou através de uma empresa
associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo
contato@b«.oraJ)r.
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habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos

para aberiura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-â automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.1.1 -A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global da proposta, já considerados

e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;
5.2 - 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerà por meío de

chave de acesso e senha;
5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porie deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1 ° da LC n° 123, de 2006;
5.4 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do

sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n° 123/2006, para fazerjus aos benefícios previstos nessa lei.
5.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à confomidade da proposta ou ao

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte suj.eitará a licitante às sanções previstas neste edital.
5.6 - lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo

sistema ou de sua de§conexão.
5.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.7.1 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e documentos de habilitação
anteriormente encaminhados;

5.7.2 A Pregoeira deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das
propostas de que trata o art. 28 do Decreto n° 10.024/2019, irà perdurar mais de um dia;
5.7.2.1 Após a suspensão da sessão pública, a Pregoeira enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e

o horário previstos para o inicio da oferta de lances.
5.8. A Pregoeira poderá também solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, sendo a empresa

obrigada a apresentá-lo no prazo màximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a pahir da solicítação, sob pena de, não
o fazendo, ser desclassificada ou inabilitada.

5.8.1 Salvo os documentos cuja verificação da autenticidade possa ser feita mediante consulta direta em sítios oficiais na

internet, todos os documentos enviados à Comissão via intemet (sistema) para fins de classificação de Proposta de

Preços ou habilitação, deverão ser enviados à sede da Comissão de Pregão no prazo máximos do item 5.8 deste edital,
obedecidas as disposições editalicias.

5.9. Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original ou cópia autenticada por car[ório competente.
5.9.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile,

mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catàlogos apenas como forma de ilustração

das Propostas de Preços.
5.9.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à
habilitação, à Proposta de Preços de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.9.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatón.o, apresentados em lingua

estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por
tradutorjuramentado.

5.9.4. Os documentos exigidos neste Edital deverão estar com prazo de validade em original, ou em cópia já autenticada

por cartón.o competente, todos perieitamente legíveis. Portanto as certidões/declarações bem como as de
falência/recuperação judicial caso exigidas neste edital as quais não tiverem em seu corpo sua data de validade terão
validade de 60 (sessenta) dias.

5.9.5. Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as infomações de seu bojo legiveis e
inteligíveis, sob pena de os mesmos §erem desconsiderados pela Comissão de Pregão.
5.10. 0 licitante que apresentar documento em desacordo com o disposto neste item será eliminado e não par[icipará da
fase subsequente do processo licitatório.

5.11. Caberá a Pregoeira avaliar e desconsiderar as formalidades que puderem ser sanadas nos tnãmites
em atendimento ao princípio da celeridade, finalidade, razoabilidade e da competitividade.
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6.1.1 -Os licitantes deverão enviar suas propostas até a data e hora designadas para a abertura das mesmas,
consignando o preço Global do lote, incluidos todos os custos diretos e Índiretos, de acordo com o especificado neste
edital.

6.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituír as propostas por eles apresentadas, até o témino do prazo para
recebimento.

6.3 -A Proposta de Preços, sob pena de desclassificação, deverâ ser preenchída no sistema eletrônico, e ainda deverá
ser elaborada em formulàn.o específico CONFORME 0 ANEXO 11 deste instrumento, e enviada exclusivamente por meio

do sistema eletrônico, caracterizando o produto ou serviço proposto no campo discriminado, contemplando o LOTE

cotado conforme a indicação do LOTE no sistema, devendo ser apenas anexado a proposta referente ao LOTE em
destaque no sistema, em confomidade com o temo de referência -Anexo 1 do Edital, com critério.de julgamento
MENOR PREÇO POR LOTE, a qual conterà:
6.3,1 -A modalidade e o número da licitação;

6.3.2- Endereçamento a Comíssão de Pregões da Prefeitura Municipal de Acopiara/CE;

6.3.3- Prazo de entrega dos bens confome os temos do edítal;
6.3.4- Prazo de validade não inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;

6.3.5- Os itens cotados, nos quantitativos e especificações demonstradas no Projeto Bàsicon.ermo de Referência, bem
como, com a unidade de medida consignada no edital, contendo a respectiva Marca, quando for o caso;
6.3.6- Os valores unitários em algarismos de cada item;
6.3.7 -Valor Global, em algarismo e por extenso;

6.3.8 - 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 objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

6.3.9. 0 licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a
conformidade de sua proposta com as exigências do edital. Sob pena do previsto no ari. 26, § 5° do Decreto Federal n°
10.024/19).

6.3.10- Declaração sob as penalidades cabíveis, que é microempresa ou empresa de pequeno porte nos temos da
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do anigo 3° da Lei Complementar n°

123/06. Caso se enquadre nessa condição.
6.3.10.1- verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e infomar em campo próprio da plataforma
vww.bll.org.br.

6.4 - 0 encaminhamento de Proposta de Preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de

e

habilitação previstas no Edital. 0 fomecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como fimes e verdadeiras suas Propostas de Preços e lances.
6.4.1 -A Proposta de Preços escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Anexo 11 -modelo de Proposta

de Preços.
6.5. Os preços constantes da Proposta de Preços 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 corren{e nacional.
6.5.1 -Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantitativo do bem cotado.

6.5.2 - Nos preços jà deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que
possam Íncídir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o
valor estipulado na referida Proposta de Preços;
6.5,3 - Os preços propostos serão de excliisíva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear

qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não prevísto em lei.
6.5.4 - Ocorrendo discrepância entre o preço unitário e total, prevalecerá aquele lançado no sistema e utilizado para

classificação das Propostas de Preços, devendo a Pregoeíra proceder às correções necessàrias.

6.5.5 - Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, insertos
anexa ao Projeto Básico, que serão considerados preços máxímos para efeito de contratação. Não serão
Propostas de Preços com valor superior aos preços máximos unitários/globais estimados para a
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expresso em reais. Assim, as Propostas de Preços deverão apresentar o valor unitário e total por lote/item conforme o

caso. Será considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preço, desde que atenda as exigências
contidas no Temo de Referência e no edital de licitação,
6.5.7 - Na proposta de preços deverão constar as especificações detalhada do item, quantidade solicitada, tipo, 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 o objeto licitado, mesmo que não estejam

registrados nestes documentos;

6.5.8 - 0 prazo de validade da Proposta de Preços não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de
abehura desta licitação, conforme artigo 6° da Lei n°.10.520/02. Caso a licitante não infome em sua Proposta de Preços
o prazo de validade, serà considerado aquele definido neste Edital.

6.5.9 - A apresentação da Proposta de Preços de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus

anexos, em especial quanto à especificação dos produtos a serem entregues e as condições de parücipação,
competição, julgamento e fomalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à
legislação aplicável, notadamente às Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93.

6.5.10 -Somente serão aceitas Propostas de Preços elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto aos
seus anexos, não sendo admitido o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro documento, nem permitido ao licitante

fazer qualquer adendo aos documentos entregues a Pregoeira por meio do sistema.

6.5.11 -Serà desclassificada a Proposta de Preços apresentada em desconfomidade com este item.
7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

7.1-Os lNTERESSADOS, na foma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada c/c art. 40 do
Decreto Federal n° 10.024/19, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a apresentação dos documentos abaixo

relacionados (sub itens 7.3 a 7.10), os quais serão analisados pela Pregoeira quanto a sua autenticidade e o seu prazo
de validade.

7.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em

primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:
7.1.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes.
apf.apps.tcu.gov.br/)
7.1.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome cla empresa licitante e também de seu sócio majoritário,

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intemédio de pessoa
juridica da qual seja sócio majoritário.
7.1.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fomecedor a existência de Ocorrências lmpeditivas lndiretas,

o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatón.o de Ocorrências
lmpeditivas lndiretas.

7.1.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, línhas de fornecimento similares,

dentre outros.
7.1.1.2.3. 0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
7.1.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação;
7.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto

nos aris. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta su bseci uente.
7.2. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto oferiado e o preço, até a data e o horárió
estabelecidos para aberiura da sessão pública, quando será encerrada tal possibilidade (Art. 26 § 1° da Lei 1
por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) "pdf', "doc", "xls","png" ou "jpg'', observado o limit

cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela platafoma: www.bll.org.br.
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sistema, até a abertura da sessão pública. (Ari. 26 § 6° da Lei 10.024/19)

Obs. 2: Havendo a necessidacle de envio de documentos de habilitação complementares, necessários.à confimação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, vía email, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

7.2.1. -Somente haverà a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos medíante apresentação dos
documentos originais não-dígitais quando houver dúvida em relação á Íntegridade do documentos digital.

7.2.2. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matn.z, todos da
matriz, se de algum a filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matn.z e todas as
filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.
7.3. RELAT]VA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

7,3.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de empre§a mercantil da Junta

Comercial; devendo, no caso da licitante ser a siicursal, 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 empresàrias 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. lNSCRIÇÂO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples ~ exceto cooperativas - no Cartório de

Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da direton.a em exercício; devendo, no caso da licitante ser a
sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera

com averbação no Cartório onde tem sede a matn.z.
7.3.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃ0, em .se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇAO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a

atMdade assim o exigir.
7.3.5 - Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto) do SÓcÍo(s) Adminisúador(es), válido na foma da
lei;

7.3.6 -Ceriidão específica emitida pela junta comercial com data não siiperior a 30 (tn.nta) dias
7.3.7 -Ceriidão simplificada emitida pela junta comercial com data não superior a 30 (trinta) días.
7.4. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

7.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, confome o caso, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, per[inente ao seu ramo de atividade e compativel com o obj.eto contratual;

7.4.3. Prova de Regulan.dade quanto aos Tributos Federais e a DMda Ativa da União (PGFN), inclusive quanto as
contribuíções previdenciàrias;

7.4.4. Prova de Regulan.dade perante a Fazenda Estadual de seu domicilio;
7.4.5. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal de seu domicilio;

7.4.6. Prova de Regularidade perante ao FGTS;

7.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos temos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943).

7.5- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Pohe (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restn.ção;
7.6- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteís,
cujo temo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogã
por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e emissão de event
ceriidões negativas ou positivas com efeito de ceriidão negativa;
7.7- A não-regularização da dociimentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à cont

prejuízo das sanções previstas no an. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocÃ#q-
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7.8. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.8.1 -Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já exigíveis e apresentados na foma

da lei, devidamente registram na Junta Comercial de origem, 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.
7.8.2 - As empresas constituídas a menos de um ano: deverão apresentar demonstrativo do Balanço de Abertura,
devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, registrado na Junta
Comercial ou Órgão competente.

7.8.3 -Serão aceitos o balanço patrimonial, demonstrações contábeis, temos de abertura e encerramento do livro Diário,
transmitidos via SPED, acompanhados do recibo de entrega de escrituração contábil digital, respeitada a IN RFB vigente;
7.8.4 -Ceriidão negativa de falência/recuperação judicial, expedida pelo distn`buidor da sede da pessoa jurídica;
7.9. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.9.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitação,
mediante atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito público ou privado, comprovando que

a licitante jà fomeceu e/ou está fomecendo os produtos compatíveis com o objeto desta licitação. Em se tratando de

atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir com fima reconhecida do assinante.

OBS: 0 Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado poderá vir
com assinatura digital certificada pelo lcp -Brasil.
7.10. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

7.10.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de

28/10/1999, e ao inciso Xxxlll, do artigo 7°, 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;

7.10.2. Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos;
7.10.3. Declaração, sob as penalidades cabiveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93);

7.10.4. Declaração de que a licitante tem ciência sobre a forma de comunicação dos atos do proces§o.
7.11. Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de habilitação, bem como

apresentar, os documentos defeituosos em seus conteúdos e fomas.
8 - DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÂO ELETRÔNICO E DEMAIS ATOS CORRELATOS.
DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

8.1. A aberiura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário
e local indicados neste Edital.
8.2. Abertas as Propostas, a Pregoeira fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das mesmas quanto aos
aspectos materiais e fomais, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no

Temo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante antes da fase de lance.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na

fase de aceitação.
8.2.4. Os preços constantes da Proposta de Preços do licitante deverão ser expressos em reais e conter apenas d
casas decimais após a virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números
casas decimais dos centavos, inclusive em propostas de adequação, quando for o caso,e deverão se
moeda corrente nacional.
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etapa de lances.
8.2.6. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.
8.2.7. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, sendo imedíatamente infomados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.2.7.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo va/or fofa/ do /oíe.
8.2.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.

8.2.9. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sístema.
8.2.10. 0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar confome o pregão e objeto licitado,

quando a Pregoeira definir uma margem de lance para esse lote.
8.3. Na elaboração da Proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o limite màximo discn.minado no MAPA DE PREÇOS
presente nos autos do processo em epígrafe. Entretanto, na fase de lances, o lance final deverá atingir preço inferior ou
igual ao limite máximo constante do MAPA DE PREÇOS. Caso não seja realizada a disputa de lances, a lícitante que
cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor inferior ou igual ao limite máximo acima especificado.

8.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento da disputa.

DA ETAPA DE LANCES
8.5. A Pregoeira dará inícío à etapa competitiva no horário previsto no preâmbulo, quando] então, as licitantes poderão
encaminhar lances.

8.6. Para efeito de lances, será considerado o VALOR GL0BAL DO LOTE.
8.6.1. Aberta a etapa competitiva, será considerada como primeiro lance a proposta Ínicial (não identificada). Em seguida

as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meío do Sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente

infomada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.6.2. As licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance registrado no Sistema,

ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outra(s) licitante.

8.7. Durante a sessão pública de disputa, as licitantes serão infomadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado. 0 Sistema não identificará o autor dos lances ao(à) Pregoeiro(a) nem aos demais participantes.

8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "abeho e fechadó", em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.9. A etapa de lances da §essão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez)

minutos, aleatoriamente deteminado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.10. Encerrado o prazo previsto no subitem 8.9, o sistema abrirà oportunidade para que o autor da oferta de valor maís

baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o ciual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste Edital; poderão as licitantes dos melhores

lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.12. Após o témino dos prazos estabelecidos, o Sistema ordenará os lances §egundo a ordem crescente de valores.
8.13. Não havendo lance final e fechado classificado na foma estabelecida, haverà o reinício da etapa fechada, para que
as demais licitantes, até o màxímo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em
até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.14. Poderá a Pregoeira, auxiliado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso

nenhuma licítante classificada na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

8.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

8.17. 0 Critério de julgamento adotado será o menorpreço por /oíe, confome definido neste Edital e seus a
8.18. Caso o licitante não apresente lances. concorrerá com o valor de sua proposta.

ANTO

encerrada a etapa de lances, será efétivada a verificação automâtica, junto à Receita Federal, do porie da entidade
empresarial. 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno pone participantes,

p+ocedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porie, assim como das
demais classificadas, paia o fim de aplicarse o disposto nos aris. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

820. Nessas condições, as propcistas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
atê 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consíderadas empatadas com a primeira

cokria.
8.21. A melhor classificada nos termos do kem anterior terá o direito de encaminhar uma úmma oferta para desempate,
obrúatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos contrcilados pelo sistema,

contados após a comunicação automática para tanto.
8.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porle melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes micnoempresa e empresa de pequeno porie que se encontrem
nnaquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicb do mesmo diieito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

8.23. No caso de equivalência dos vak)res apresentados pebs micnoempresas e empresas de pequeng porie que se

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anterbres, será realizado soheio eme elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor ofierta.

824. Quando houver pnopostas beneficfflas com as margens de preférência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate serâ aplicado exclusivamente entne as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

cúnformemguhto.
8.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só

poderá haver empate entre propostas Úuais (não segu"as de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo
8.26. Havendo eventual empate entne pnopostas ou lances, o critério de desempate será aqueb previsto no ari. 3°, § 2°,
da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preférência, sucessi\/amente, aos bens produzidos:
826.1. no pais;

8.262. por empresas brasibiras;
826.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimentci de tecnología no País;

8.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em bi para pessoa com deficiêncb ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na bgislação.
8.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorieada pelo sistema eletnônbo dentre as propostas empatadas.

8.28. No caso de desconexão entre a Pregoeira e o Sistema no decorrer da etapa competitiva, o Sistema poderà
permanecer acessível à recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sem prejuízos dos atos

reamos.
829. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa, sendo reiniciada

somente após comunicação expressa da Pregoeira aos pariicipantes, através de mensagem no Sistema, divuúando data
e hora da reabertura da sessão.
8.30. 0 Sistema infomará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.
DO LICITANTE ARREMATANTE

8.31. A Pregoeira poderà negociar exclusi\/amente pelo Sistema, em campo próprio, a fim de obter melhor preço.

8.32. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema eletrônbo,

contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que sçja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições dfférentes das previstas neste Edital.

8.33. A partir da sua convocação, o(a) amematante de\/erá:

8.33.1. Anexar em campo próprio do Sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, a proposta de preços com os respectivos

valones readequados ao úmmo hce oferiado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. quando
necessârios à confimação daqueles exúidos neste Edital e já apresentados.
8.33.1.1 Encerrada a etapa de lances a Pregoeira examinarà a pnDposta readequada quanto ao preço, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objsto e da PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA anexada no
sistema BLL.

8.33.2. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação da licitante,
disposto neste Edital.
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licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
8.34.1. A licitante não poderá cotar proposta com quantitativo do lTEM inferior ao deteminado no Edital.

8.35. 0 prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a pariir da data de sua
emissão.
8.36. 0 preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, não sendo aceitas as que contemplem
apenas parte do fornecimento do objeto.
8.37. A licitante deverá evitar que os valores globais extrapolem o número de 02 (duas) casas decimais após a virgula.
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demais ônus atinentes à entrega do produto/execução do objeto.
8.39. Na elaboração da proposta, o preço cotado não poderá ultrapassar o limite máximo discriminado no MAPA DE

PREÇOS, presentes nos autos do processo em epigrafe.
8.40. No caso da licitante ser cooperativa que executarâ (entregará) o objeto da licitação através de empregados, a
mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinente ao regime das cooperativas, devendo a proposta

apresentar exequibilidade no aspecto {ributário e sujeitar-se ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico.

8.41. ApÓs a apresentação da proposta não caberá desistência.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

[

8.42.
Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em pn.meiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.43.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado

(Acórdão n° 1455/2018 -TCU -Plenàrio), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.43.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se refen.rem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.44. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.45. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência serà registrada em ata;
8.46. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta, confome Art. 38, § 2° do
Decreto n° 10.024/19.

8.47. 0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante,

formulada antes de findo o prazo, e fomalmente aceita pela Pregoeira.

8.48.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinarà a proposta ou lance subsequente,

e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.49.

Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua

continuidade.

8.50.

A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.

8.50.1.

Também nas hipóteses

em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderà negociar

com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.50.2.
8.51.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
Encerrada a anàlíse quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante,observad

o disposto neste Edital.
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opção para interposição de recursos, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, oporiunidade em que qualquer licitante poderá

manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com regístro da sintese das suas razões em
campo próprio do sistema, devendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias corridos, ficando os demais licitantes

desde logo intimados para apresentar contra-razões em prazo sucessivo também de 03 (três) dias corridos (que

começará a correr do témino do prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.52.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, impor[ará a
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao licitante vencedor..
8.52.2. Os memoriais (razões de recurso) deverão anexados no sistema da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL -

www.bll.org.br, bem como enviados ao e-mail da Comissão de Pregão, durante o horário de expediente. Somente serão

acolhidos recursos, documentos ou quaisquer correspondências enviados no horàrio de Os às 12 horas, de segunda a
sexta-feira.

8.52.3. Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilítado legalmente ou não
identificado no processo para responder pela Licitante.

8.52.4. 0 recurso será dirigido ao Secretário Ges{orj por intemédio da Pregoeira, a qual poderà reconsiderar sua
decisão no prazo de 02 (DOIS) DIAS úteis, oii, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo,
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 02 (DOIS) DIAS úteis, contado do recebimento do recurso pelo(s)

Secretàrio(s) Gestor(es).

8.52,5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a
intenção de interpor o recurso pela Licitante no momento oportuno.

8.52.6. 0 recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensívo, até seu trânsito em julgado administrativamente.
8.52.7, 0 acolhímento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.52.8. Decidído(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s) Secretário(s) Gestor(es)

adjudicará(ão) da(s) Proposta de Preços(s) vencedora(s) e procederâ(ão) a homologará(ão) do processo, para

deteminar a contratação;
8.52.9. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos Ínteressados na sede da Comissão
de Pregão da Prefeitura de Acopiara.
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.53. A sessão pública poderá ser reaberta:

8.53.1.

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.
8.53.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não

assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos

termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipôteses, serão adotados os procedimentos imediatamente

posteriores ao encerramento da etapa de lances.
8.53.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
8.53.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a
fase do procedimento licitatório.

8.54. ENCERRAMENTO DA SESSÂO: Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os

licitantes credenciados, as Propostas de Preços escritas e verbais sucessivos, na ordem de classificação, a anàlise da
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigaton.amente assinada, ao
final, pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio.

8.54.1. Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso, serà 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 Procuradoria Geral do Município, para fins de análise e parecer;

!.)5e5.dêüo:SpÊ(R)sâeocrÊfr:aís3scÃg:àtepn::;ope::a:ofTco|:t:#oaeq::í|sueeqru::tâ:onrtT,a:,::;::ddearât:edsesãRoegúset:íadn:ep:eoçt,vso
devidamente justificado e marcar seu prosseguimento para outra ocasião, fazendo constar esta decisão n
eletrônico.
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habilitação, solicitar outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligência a fim

de obter melhores subsidios para as suas decisões.
8.55.2. No caso de desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico pemanecer
acessível aos PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados. Quando a
desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na foma eletrôníca poderá ser
suspensa, e reiniciada somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através
de mensagem eletrônica (Chat) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
8,56. DAS CONDIÇÕES GERAIS: No julgamento das Propostas de Preços/ofertas será declarado vencedor o Licitante

que, tendo atendido a todas as exigências deste edital, apresentar menor preço por lote, conforme definido no
preâmbulo deste edital, cujo objeto do certame a ele será adjudicado.
8,56.1. Não serão consíderadas oferias ou vantagens não previstas neste edital.
8.56.2. A intimação dos atos proferidos pela administração - Pregoeiro ou Secretârio(s) - será feita por meio de
divulgaç.ão na lNTERNET, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações do Brasil -BLL -

www.bll.org.br. no "chat" de mensagem e mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da integra do ato no
flanelógrafo da Comissão de Pregão da Prefeitura de Acopiara, confome di§posto da Lei Orgânica do Município.
9- DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S).

9,1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes à(s) Secretan.a(s) Contratante(s) interessada(s).
10

-

ESCLARECIMENTOS,

lMPUGNAÇÃO,

RESPOSTAS,

ADITAMENTO,

DILIGÊNCIAS,

REVOGAÇÃO

E

ANULAÇÃO.
10.1. DOS ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS:

10.1.1-

A{é

03

(três)

dias

úteis

à

data

fixada

para

abertura

da

sessão

pública,

por

meio

eletrônico
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000, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 14:00 horas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar

esclarecimentos ao ato convocatório deste Pregão.
10.1.2-A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de

recebimento do pedído, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
10.1.3-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os pamcipantes e a
adminístração.
10.2. DA IMPUGNAÇAO:

10.2,1-Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração qualquer pessoa por

meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para aberiura da sessão pública,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito d e recurso.
10.2.2 -A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirâ de participar do processo licitatório até o

trãnsito em julgado da decísão a ela periinente.

10.2.3- A impugnação não possui efeito suspensivo e caberâ a a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidír sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de

recebimento da impugnação.
10.2.3.1- A resposta da Pregoeira será disponibilizada a todos os interessados medíante anexação no sistema e
posteriomente disponibilizado no site do Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Cearâ - TCE, no sitio:
http://municípios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ (Porial de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará).

10.2.4-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Pregoeira,

nos autos do processo de licitação.
10.2.5-Acolhida a petição de impugnação conúa o ato convocatório que importe em modificação dos termos do

será designada nova data para a realização do ceriame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
formulação das Propostas de Preços.
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oma que se deu ao texto original.

10.2.6-Qualquer modificação neste edital será

10.3. DAS FORMALIDADES DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

10.3.1-Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, ou impugnações mediante petição confeccionada em
máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos:

1-o endereçamento a Pregoeiro da Prefeitura de Acopíara;
11- a identiflcação

precisa e completa d o autor e seu

representante legal (acompanhado dos documentos

comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do documento de

identificação, devidamente datada, as§inada e protocolada na sede da Pregoeira da Prefeitura de Acopiara, dentro do
prazo editalício;
111-o fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;

lv-o pedido, com suas especificações;

10.4-Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que impone em modificação dos temos do edital será

designada nova data para a realização d o ceriame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a

fomulação das Propostas de Preços.
10.4.1-Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma foma que se deu ao texto original, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Propostas de Preços.
10.5-DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, a Pregoeira ou a autoridade superior, poderá promover

diligências no sentido de obter esclarecimentos, confimar informações ou permitir sejam sanadas falhas fomais de

documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou infomação
que deven.a constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
10.5.1 - Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo deteminado
pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.

10.6 - REVOGAÇÃO E ANULAÇÂO: 0 Municipio de Acopiara/CE poderá revogar a licitação por razões de interes§e
público, no todo ou em parte ou anular esta licitação, em qualquer etapa do processo.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃ0.

__

-1. `--

__________

__-=

11.1 -A adjudicação desta licítação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance verbal seja classificado em

primeiro lugar, é da competência da Pregoeira, quando não houver recurso.
11.2 -A homologação deste pregão é da competência do(a) Gestor(a) da Secretaria exibida no Preambulo deste
edital.

!1

_

íT:à-= o(a) Gestor(a) da secretaria Municipai competente se reserva o direito de não homoiogar ou revogar o presente
processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante
fu nd amentação escrita.

11.4 -A homologação, confome se verifique a necessidade, estará sujeita, ainda, à aferição das infomações prestadas
pela licitante vencedora, inclusive no que se refere à inspeção /.n /oco na sede da empresa para fins de verificação de
que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua identificação extema e identificação de pessoal executando
serviços durante o horário nomal de funcionamento.
12 -DA FORMALIZAÇÃO ATA DE SRP E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s)

pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, e o(s) Iicitante(s) vencedor(es), que observará os temos do DECRETO
FEDERAL N° 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Decreto Municipal n° 005/2017 de 19 de janeiro de
2017,subsídiariamente à Lei n°. 8.666/1993, de 21/06/1993 alterada e consolidada (com as alterações da Lei n.° 8.883/94
e da Lei n.° 9.648/98), Lei n.° 123/2006, de 14/|2/2006, Lei n.° 147/2014, de 07/08/2014 e suas alterações, e, ainda, Leí

n.° 12.846/2013, de 1° de agosto de 2013 e suas posteriores alterações e legislação complementar em vigor d
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais nomas peninentes.
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Coplara - CE convocará o licitante vencedor

12.2. Homologada a licitação pela autoridade

para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmarà o compromisso para futura contratação entre as par[es, pelo
prazo previsto, nos temos do modelo que integra este Edi{al.
12.2.1. -A convocação do licitante vencedor se dará através de publicação em jomal de grande circulação ou

correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de endereço eletrônico válido a ser 'fomecido pelo

Licitante na fase de proposta, confome modelo fomecido.
12.2.2 -É de inteira responsabilidade dos Licitantes manter seus dados cadastrais devidamente atualizados, incluindo

endereço eletrônico, o qual servirá de forma de comunicação para todos os atos do processo.
12.2.3 -0 licitante que não atender justificadamente a convocação no prazo assinalado no item 12.5 será enquadrado
serà incurso no teor do art. 81 da Lei n° 8.666/93, ocasião em que será convocado a licitante classificada em segundo

lugar, sem prejuizo de abertura de processo administração para aplicação das penalidades cabíveis e insertas na mesma
lei.

12.3. Poderão ser firmados contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, que serão tratados de forma autônoma
e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei n.° 8.666/93, inclusive quanto às prorrogações,

alterações e rescisões.
12.4. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplícàvel deverão obedecer às
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços -ANEXO IV e Contrato a ser celebrado ANEXO V deste edital.
12.5. 0 Licitante Vencedor terà o prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da convocação, para assinatura da Ata de
Registro de Preços/Contrato. Este prazo poderà ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo

Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo moti.vo aceito pela Administração.
12.5.1. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não fomalizar a Ata de Registro de

Preços/Contrato, no prazo estabelecido, sujeitarà a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital.

12.5.2. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços/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.
12.6. lncumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços/Contrato nos quadros
de aviso dos Órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica do Municipío, até o quinto dia útil do mês

subsequente ao de sua assinatura. 0 mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
12.7. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a parir data de sua assinatura e vigerá pelo
prazo de 12 (DOZE) MESES podendo ser alterada em conformidade com o disposto no Decreto Municipal n° 005/2017
de 19 de janeiro de 2017, e nos artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.° 8.666/93.

12.8. 0 Contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá confome estabelecido
no respectivo instrumento, conforme Lei Federal n.° 8.666/93, satisfeitos os demais requisitos do DECRETO FEDERAL
N° 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Decreto Municipal n° 005/2017 de 19 de janeiro de 2017, subsidiariamente à Lei
n°. 8.666/1993, de 21/06/1993 alterada e consolidada (com as alterações da Lei n.° 8.883/94 e da Lei n.° 9.648/98), Lei

n.° 123/2006, de 14/12/2006, Lei n.° 147/2014, de 07/08/2014 e suas alterações, e, ainda, Lei n.° 12.846/2013, de 1° de

agosto de 2013 e suas posteriores alterações e legislação complementar em vigor.
12.9. A Ata de Registro de Preços não obriga o Municipio a firmar qualquer contratação, sendo assegurãda ao detentor
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
11.10. 0 Município monitorará, pelo menos trimestralmente, o preço dos produtos, avaliará o mercado constantemente e

poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução do§ preços praticados no mercado ou
de fato que eleve os custos dos bens registrados.
12.10.1. 0 Município convocarà o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre

que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.
12.11. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado

do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes, que
não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tomar-se superíor ao preço registrado, por fato
superveniente.

12.12. Em qualquer hípótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercad

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do forneced
vigente no mercado a época do registro -equação econômico-financeira.
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inferiores à média daqueles apurados pelo Município para determinado ltem.

12.14. Não havendo êxíto nas negociações com o primeiro colocado, o Munícípio poderá convocar os demais

fomecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 1° colocado ou

revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
13 -DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS
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13.1-DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os itens licitados deverão ser entregues no prazo màxímo de 10 (dez) dias,

podendo ser prorrogado, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO pela adhiinistração, de
segunda a sexta-feira, no local determinado na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida

pela Secretaria Competente;
13.1.1-A ordem de compra/autorização de fomecimento será emitida serà via fax ao seu numero de telefone ou via email ao seu endereço eletrônico, ficando o mesmo obrigado a confimar o recebimento também via fax e/ou email com
assinatura/nome e CPF do funcionário que recebeu, sujeito as penalidades especificadas neste edital.

13.1.2-Os itens serão recebídos por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato,

que emitirà o atesto declarando a entrega dos bens.
13.1.3-No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às nomas e exigências especificadas neste Edital
e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo màximo de 24 (vinte e
quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e
deste instrumento.
13.1.4- 0 aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vicio de
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos produtos
entregues.

13.1.5-Os itens licitados deverão obedecer a um cronograma de entrega, entregues de foma fracionada, de acordo com
a necessidade e conveniência do órgão interessado e disponibilidade financeira durante o prazo de contratação,

mediante a expedição de periódicas ORDENS DE COMPRAS/FORNECIMENTO, pela Secretaria Gestora, constando o

local e a quantidade de produtos a serem entregues.
13.2-Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as especificações contidas no Projeto Básico,

nos anexos clesse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem ainda às normas vigentes, assumindo o
fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual
e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdencián.os, fi§cais e

comerciais resultantes da execução do fomecimento 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 par[e, 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 responsabilídade a fiscalização ou o

acompanhamento pelo Órgão interessado;

c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fomecímento. As decisões e

providências que ultrapassarem a competência do representante do fomecedor deverão ser comunicadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem no
fomecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, na forma do § 1° do artigo 65
da Lei n° 8.666/93;

e)aentregadosprodutosdeveseefetuardeformaanãocomprometerofuncionamento`dosserviçosdoMunicipio.
14 -DO PREçO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
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14.1- PREçOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos
trabalmstas, previdenciàrios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorai§, deslocamentos
maten.al, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre a execução do(s) objeto(s) licit

a margem de lucro.
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após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos produtos e o encaminhamento da documentação

necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito na conta bancaria da Detentora, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Ceriidões Federais, Estaduais e Municípais do lícitante vencedor, todas dentro do prazo de validade, observadas as
condições da proposta.

14.2.1-Para os bens objetos deste certame, deverà ser emitido recibo em 02(duas) vias, Fatura e Nota Fiscal em nome
da Secretaria Competente da Prefeitura Municipal de Acopiara - CE, com endereço na Avenida Paulino Félix, 362Centro-ACOPIARA -Ceará -CEP 63.560-000, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.847.379/0001-19.

14.2.2. 0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste
subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancân.a do fomecedor ou através de
cheque nominal.

14.3. REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste.
14.4. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisiveis, 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 princípe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante

procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e temo aditivo, ser restabelecida a relação que as

partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Adm"stração para a justa
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilibrio econõmico-financeiro inicial do contrato, na forma
do artigo 65,11, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.

15 . DAS SANçÕES.
15.1- 0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar a Ordem de
Compras/Contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, compohar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficarà impedido de licitar e contratar com o Municipio de Acopiara e será descredenciado no
Cadastro da Prefeitura de Acopiara pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prejuizo de aplicação das seguintes multas e
das demais cominações legais:
15.1.1 -multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de:

a) Recusar em assinar o contrato;

b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não manter a proposta ou lance;

d) fraudar na execução do fomecimento/contrato;
e) comportar-se de modo Ínidôneo;

15.1.2 -multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega/execução de qualquer objeto

contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço constante do cadastro, até o limite de
15% (quinze por cento) sobre o valor da compra/solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento
na entrega dos bens;
15.1.3 -multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra/solioitação, na hípótese de atraso superior a
30 (trinta) dias na entrega dos bens;

15.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do serviço, às

atMdades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do
licitante de qualquer das obn.gações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, não

abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadasj sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93,
alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
a) adver[ência;

b) multa de 1% (um por cento) até 20°/o (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor global do

contrato, conforme o caso;
15.3- 0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da

notificação oii decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal -DAM.

15.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagame
licitantefizerjus.

P R E F E I T U R A M Ü N PCFFÍ.izuEi t};E'rR.`€aAvenida Paulino Fél-DG N9 362-Centro -Acopiara -CeaTá
CNPJ n9 07.847.379/0001-19 /Telefóne: (88) 3565-1999

PREFEITURA

OE

ÃC®PIAfm
15.3.2-Em caso de inexistência ou insuficiência de
Or devido será cobrado administrativamente
ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos

correspondentes.
15.4- 0 fornecedor terá o seu contrato cancelado quando:
15.4.1 -descumprir as condições do Temo de Contrato;
15.4.2-não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável ;

15.4.3- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
15.4.4-tiver presentes razões de interesse público.
15.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo,

assegurada a ampla defesa e o contraditório.
15.5.1 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contradítório e à ampla defesa, garantidos os

seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e adveriência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de Acopiara e

descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Acopiara pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
16 -FRAUDE E CORRUPÇÃO

16,1. As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato,
estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

17 - DA FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO
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17.1 -A convocação do licitante para quaisquer atos do processo, inclusive para assinatura da ata de registro de preços,
do(s) Contrato(s) e ORDEM DE COMPRAS se dará através de publicação em jomal de grande circulação ou

correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de endereço eletrônico válido a ser fomecido pelo
Licitante na declaração constante das exigências dos documentos de habilitação ou pelo chat da ferramenta eletrônica da
Bolsa de Licitações do Brasil -BLL.

17.2 -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/CE, confome disposto na Lei Orgânica do Municipio, e facultativamente em Jornal de Grande Circulação.

\\ 0

18.DISPoslçõESGERAIS

i8.i-AsnormasqlLédiscipHnamestepregãoEietrônbserTãoEãTseT:5iLIFiéió-iáÉààá-emfavordaampiiaçãodadisputa
entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do negular funcionamento da

admin%.
182. Os casos omissos poderão ser resolvidos pela Pregoeira durante a sessão e pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es)
de Despesa, em outno caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93.

18.3. 0 não atendimento de exigências formais não essenciab não importarà no afastamento do licitante, desde que
sçjam possí\/eis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua pnoposta durante a realização da sessão

pi]bltidestepregãoEletrônb.
184 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente

ao presente edftal, nem em relação às expectativas de contratações dela decorrentes.
18.5-A administração disponibilizará meios de divulgação e ampb acesso aos preços praticados no Registno objeto
dessa ticftação.

18.6-Na contagem dos prazos estabelecidos neste edftal, excluLse o dki de hício de contagem e inclu+se o dLa do

vencimento, observando-se que sÓ se iniciam e vencem prazos em día de expediente normal no Munbipk), exceto
quando for expressamente estabelecido em contrário.
18.7-As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão de Pregão da PMA, na AV. Jo
Filho, 600 - Aroeira - ACOPIARA - CEARA - CEP 63.560-000, de segunda a sexta-feira, nohorário de 08:
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horas e através do
18Â Cópias do edffl e anexos serão fornecidas mediante Protocolo de Retirada de Ed", mediante pagamento de

#Í:LTj###.dáaá##jEdpe%Lg#,::::::::;:riTa#g:::#;Ê+##eA%:LíjT#jT#Tá
através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com, ficando os autos do presente processo administrativo à disposição para

vJstas e conferência dos interessados, ficando o licitante obrigado a;

a) pagamento da taxa no valor de.R$ 20,00 (vinte reais) de cópia reprográfica, por meio de Documento de Amecadação
Munüpal - DAM.

18.10.

0

referido

edffl

e

seus

anexos

também

estão

disponiveis

nos

seguintes

sítio

virtual:

httD/huniciDbs.tce.ce.aov.br/licitacoes/, nos termos da lN n° 04/2015-TCM-CE e www.bH.orq.br.

18.11-0 Projeto Básico/Termo de reférência poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissão de

Pregão da Prefeitura Muntipal de Acopiara/CE.

18.12- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Ceriame, discriminadas no Anexo - Pnpjeto
Básico/Termo de Reférência deste lnstrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes

quando da elaboração de suas propostas.
18.13- No interesse da Administração Munícipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de indenização, fica

assegurado a autorklade competente:
a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parie, da presente licitação, dando ciêncLa aos interessados na

forma da bgi§bção vft.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência aos interessados
mmediantepublicaçãonaformadalegislaçãovigente.

ACOPIARA/CE, 27 DE MAIO DE 2021.
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ANEXO 1

No 2o21.o5m.ol
1 - lNFORIVIACÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICACÃO DA DESPESA
1.

ORGÂOS

GABINETE

SOLICH-ANTES:

Do

pREFErTo,

SECRETARIA

EDUCAÇÃO,

supERITENDÊNCLA

DE

SECRETARIA

TRANspoRTE

E

DE

ADMINISTRAÇÃO

TRÂNslTo,

E

sECRETARIA

FINANÇAS,

DE SAÚDE,

SicRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN\/OLVIMENTO SUSTENTÀVEL E
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCLAL

2.

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA EDUCAÇÃ0.

3.

DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): Não se aplú

4.

FONTE(S) DE RECURSO: Não se aplica.

5. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 737.922,62 (Setecentos e trinta e sete mil novecentos e \/inte dois reais e sessenta

eedoiscentavos)
6.

11 -DETALHAMENT0 DA DESPESA

OBJETO: REGISTRO DE PREçOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA I)E AR DESTINADO A FROTA

OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE /CE.

7. JUSTIFICATIVA: A contratação de empresa para fomecimento dos produtos pneus e afins, deve-se a necessidade de
promover a substituição dos pneus desgastadas ou daníficados, visando manter os veículos em boa situação para trafegar
em condições ideais de funcionamento, garantindo a segurança dos usuàn`os, de interesse das diversas secretan.as do
Município de Acopiara/Ce.

8.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR LOTE -EM ATENDIMENTO AO

QUE DISPÕE 0 ACÓRDÂO DO TCU DE N° 1592/2013 -PLENÁRIO: Considerando o princípio da proporcionalidade e

razoabilidade, este(s) Órgão(s) entende(m) que, desta foma, os itens a serem licitados integrarão o lote na observâncía,

inclusive, das regras de mercado para a comercialização dos produtos, de modo a manter a competitividade necessária à
disputa. Todas as peculiaridades envolvidas foram avaliadas de foma a gerar maior concorrência e possibilidade de

pahicipação aos possíveis interessados. Nessa esteira, entendem(s) que objetos em tela se cotejam por sua similitude de
gênero justifica-se a realização de licitações por meio de LOTES, de forma a gerar maior economia de escala e por

consequência, gerando o melhor aproveitamento dos recursos públicos, na forma do que detemina o art. 23, §1°, da Lei
n.° 8.666/931. Em contraponto, seria desproporcional, a administração gerenciar os itens pretendidos, quando da

demandar ser única em relação a especificidade da finalidade buscada. Por fim, ressalt(o)(amos) que a competitividade

resta amplamente preservada, pois o agrupamento dos itens leva em consideração as caracteristicas comuns aos objetos
dos itens periencentes que se unificam em um único conjunto.

111 -DAS CONDICÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO

9.

PRAZO E LOCALDE ENTREGA/FORNECIMENTO: Os produtos deverão ser entregues em até 10(dez) dias, a contar

da emissão da Ordem de Compra, nos locais deterrinados pela solicitante.
10. PRAZO DE VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços produzirà seus juridicos e bgak5 efieitos a partir data de sua

assinatura e vúerá pelo prazo de 12 (DOZE) MESES, admitindo-se, porém, a prorrogação da vúência dos contratos dela

decorrente, nos temos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostran
vantajosa à administração, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal n° 005/2017 de 19 de jane
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emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos produtos e o encaminhamento da documentação necessària,

observada todas as dk;posições pactuadas, através de crédfto na conta bancaria da Detentora.

N - DOS PRECOS OFERTADOS E DA FORMULACÃO DA PROPOSTA
12.

Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do item, tipo e quantidade solicitada, o valor

unitàrio 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 itens, mesmo que não estçjam

reg istrados nestes documentos;
13. As Secretarias Municipais poderão se valer da análise técnica dos itens, antes da adjudicação e homobgação da
licitante, para verificação do atendimento das especificações mínimas dos jtens constantes no PrQieto Básico/Termo de

Reférêncá
14. 0 fornecimento dos produtos licitados poderà ser fem de forma fracíonada ou em sua totalidade, de. acordo com a

necessidade do Órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas ORDENS DE

OCOMPRA,pelasecretariaGestoffi,constandoaquantidadedenensaserementregues.
V -DA FORMALIZACÃO DA ATA DE REG. DE PRECOS, FISCALIZACÃO E GESTÃO DO CONTRATO:
15. A Admhistração Municipal, por meio da Secretaria Gerenciadora do procedimento licitatório e os demais Órgãos

participantes, formalizará, por meio de Ata de Registro de Preços, as condições e os preços que, eventualmente, poderão

a vir serem adquiridos peb(s) Secretaria(s) contratante(s), por meb de Contrato(s) a serem firmados e oriundos da

respecwa Ata.
16. 0 fomecimento dos produtos serâ acompanhado e fiscalizado por sen/idor da Secretaria, o qual deverá atestar os

documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega dos produtos, para fins de pagamento.
17. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

18. Caberá ao sen/idor designado rejeitar totalmente ou em parie, qualquer produto que não estçja de acordo com as

exigências, bem como, deterrinar prazo para substituição do mesmo eventualmente fora de especificação.

19. 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 pk3nitude tudo em atendimento e consonãncia ao que dispõe o art. 58, inciso 111, c/c art. 67
da Lei Fecleral n° 8.666/93.

0

Vl - DAS OBRIGACÕES
20. DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Competirá ao Orgão Gestor do Registro de Preços:
1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

11. Providenciar, sempre que solicitada, a indicação do fomecedor detentor de preço registrado, para atendimento às

necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos definidos na Ata de
Registro de Preços;
111. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

lv. Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços:
a) Advertência.

b) Multa, na foma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por

prazo não superior a 05 (cinco) anos.
V. Cancelar o registro do fomecedor detentor do preço registrado, em razão do disposto no Decreto Municipal
de 19 de janeiro de 2017;
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ÀRéõEiÀAfi
Vl. Comunicar aos Orgãos Participantes do SRP

ao fomecedor detentor de preços

registrados.

21. DA DETENTORA DO REGISTRO:

0 detentor do registro de preços, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços fica obrigado a:
1. Atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades partícipantes do SRP, bem como aqueles

decorrentes

de

remanejamento

de

quantitativos

registrados

na Ata,

durante

a

siia

vigência,

mesmo

que

a

execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento;
11. Fornecer os bens ofertados, por preço unitán.o registrado, nas quantidades indicadas pelos par[icipantes do Sistema

de Registro de Preços, mediante formalização de contrato, no prazo estabelecido na Ordem de Compra;
111. Responder no prazo de

até 05(cinco) dias

a consultas do Órgão Gestor de Registro de Preços sobre a

pretensão de Órgãos/entidades não participantes de utilizar a Ata na condição de Órgão/Entidade lnteressado;
lv. Estar ciente que os maten.ais adquiridos estarão sujeitos à aceitação pelo Órgão recebedor, ao qual caberà o direito de

o!en:#td:a:,sa:da:s:nis;;::ç':a:d;e:;ií:,secs:,:e:i:;;:;sc;:;Í,:::,:t:e',:::s:::::::;:Lo:S:#a:'u:P::;9::f:Snai,r::mo;S:oe:;:';;:iennoer:::sa::o2SáoÁ:
(vinte e cínco por cento) do valor do contrato.

Vll - DOS ITENS, QUANTITATIVOS E VALORES
22. DOS ITENS, QUANTITATIVOS E VALORES:

23. A definição dos seguintes quantitativos deu-se com base em levantamento pautado pelo histórico de utilização e/ou

consonância com as necessidades de contratação prospectada por este(s) órgão(s). Sendo:

LOTE 01- CAMARA DE AR
ESPECIFICAÇÕES DOS

VALOR MÉDIO

VALOR MÉDIO

PRODUTOS/SERvlços

UNITÁRIO . RS

TOTAL r RS

CAMARA DE AR 2.75/18

R$ 44,75

R$ 268,50

UNIDADE

CAMARA DE AR 90/90X18

R$ 35,23

R$ 211,38

16

UNIDADE

CAMARA DE AR 110/90X17

R$ 44,60

R$ 713,60

4

24

UNIDADE

CAMARA DE AR 24

R$ 354,34

R$ 8.504,16

5

12

UNIDADE

CAMARA DE AR 12.5.80

R$ 190,82

R$ 2.289,84

6

16

UNIDADE

CAMARA DE AR 17.5,25

R$ 386,90

R$ 6.190,40

7

50

UNIDADE

CAMARA DE AR 1000X20

R$ 154,20

R$ 7.710,00

8

16

UNIDADE

CAMARA DE AR 90 90 X 19

R$ 41,97

R$ 671,52

lTEM

QUANT.

UND

1

6

UNIDADE

2

6

3

VALOR MÉDIO GLOBAL

R$ 26.559,40

LOTE 02- PNEUS

ESPECIFICAÇÕES DOS

VALOR MEDIO

VALOR MEDIO

PRODUTOS/SERVIÇOS

UNITÁRIO - RS

TOTAL - RS

UNIDADE

PNEU TRAZEIRO 90/90 R 18

R$ 181,76

R$ 2.544,64

UNIDADE

PNEU DIANTEIRO 2.75 R 18

R$ 125,25

R$ 751,50

UNIDADE

PNEU 175/65 R 14

R$ 341,64

R$ 38,263,68

UNIDADE

PNEU 265/65 R 17

R$ 945,05

R$ 22.681,20

UNIDADE

PNEU 195/55 R16

R$ 426,55

PRESID_
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6

136

UNIDADE

PNEU 17570 R 14

R$ 393,55

R$ 53.522,80

7

40

UNIDADE

PNEU 17570 R 13

R$ 291,92

R$ 11.676,80

8

20

UNIDADE

PNEU 18570 R 14

R$ 400,30

R$ 8.006,00

9

12

UNIDADE

PNEU 20570 R 15

R$521,15

R$ 6.253,80

10

12

UNIDADE

PNEU 225/75 R16

R$ 781,00

R$ 9.372,00

11

20

UNIDADE

PNEU 900/20

R$ 1 .542,34

R$ 30.846,80

12

96

UNIDADE

PNEU 215/75 R 17.5

R$ 1.102,40

R$ 105.830,40

13

48

UNIDADE

PNEU 275/80 R22.5

R$ 2.111,69

R$ 101.361,12

14

8

UNIDADE

PNEU 80/100 R 18

R$ 164,36

R$ 1.314,88

15

12

UNIDADE

PNEU TRAZEIRO 110/90 R 17

R$ 287,86

R$ 3.454,32

16

12

UNIDADE

PNEU DIANTEIRO 90/90 R 19

R$ 242,95

R$ 2.915,40

17

50

UNIDADE

PROTETOR ARO 20

R$ 46,58

R$ 2.329,00

18

24

UNIDADE

PROTETOR ARO 24

R$ 147,00

R$ 3.528,00

19

20

UNIDADE

PROTETOR ARO 25

R$ 203,18

R$ 4.063,60

20

18

UNIDADE

PNEU 12.5.80

R$ 1.770,00

R$ 31.860,00

21

18

UNIDADE

PNEU 17.5.25

R$ 4.891,26

R$ 88.042,68

22

20

UNIDADE

PNEU 1400X24

R$ 3.295,20

R$ 65.904,00

23

60

UNIDADE

PNEU 1000X20

R$ 1.890,47

R$ 113.428,20

VALOR MÉDJO GLOBAL

R$711.363,22

DETALHAMENTO DO FORNECIMENTO:

a) A licitante deverà apresentar ga rantia de fàbrica de no minímo 12(doze) meses, sem limite de qui ometragem, contadoS0SS
do recebimento dos pneus.
1

a partir

i

b) A contratante pemitirá o acesso de técnicos auton.zados da contratada para verificarem se o§ pneus estão send

(|

utilizados da forma correta, e caso seja verificado qualquer irregulan.dade, a contratada deverá infomar imediatamente o
imentos a serem adotados pela contratante, mas em hipótese alguma se eximirá em cumpn.r com as obn.gaçõe

il[

IÉiL

proced

assum das na oaran tia.
c) A contratante, observando qualquer irregularidade nos pneus, deverá comunicar imediatamente à contratada, para
substi.tuir, sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, o pneu defeituoso por um pneu novo com

as mesmas características do substituído.
d) No caso de substituição, a partir do recebimento do pneu novo trocado, será Íniciado o prazo de garantia de mais

12(doze) meses, confome estabelecido nos itens anten.ores.
e) Caso o produto não corresponda ao exigido, ao ofertado na proposta e ao estabelecido no Contrato, a CONTRATADA
deverá providenciar, no prazo màximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da notificação expedida pelo órgão

contratante, a sua substituição.
f) Somente serão aceitos pneus novos com matéria-prima de primeiro uso, NÃO podendo ser recapados, recauchutados ou
remodelados, e com matéria-prima de pn.meiro uso. Os pneus deverão atender aos temos, diretrizes e critérios
estabelecidos pelo lNMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus.
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ANEXO 11

MODEL0 DE PROPOSTA DE PRECOS
A pREGOEIRA DA pREFErTURA MUNlclpAL DE AcoplARA.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.0524.02. SRPE

Data e Hora de Aberiura:

às

horas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADO A FROTA

DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC[Plo DE ACOPIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAçÕES

coNTIDAs No pRojETo BÁslcon.ERMo DE REFERÊNclA EM ANExo Ao EDITAL.
LOTE
k'

`=` _Ü_

. ÍF,EM:`
1.

\

;:`: Du:¥^T

-1«.

'£ .'cF_MARC;Ay .

j- `.+).+++VALORTOTAL

'-

ESPE~CIE!ç*çÃP

c

UND

QTDE

:i:#Á9RTü

CONFORME ANEXO I DO EDITAL

VALOR GL0BAL RS
VALO R G LO BAL: RS ............ ( ----------------------------- ~ ---------- ~ ----------------------- ).

PRAZoDEENTREGA:At.é.io(DEZ)DiASCoRRiDoS,podendoserprorrogado,acontardaexpediçãodaoRDEMDE
COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observações:
•

Esta proposta deverá ser anexadajunto ao sistema da Bolsa de Licitações do Brasil -(www.bll.org.br) em pDF

•

ELABORAR A PROPOSTA INDIVIDUALMENTE PARA CADA LOTE COTADO.

•

0 licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 -

Projeto Básicon.emo de Referência deste edital.
•
lndependente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas
necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com:
-encargos sociais, trabalhistas, previdencíários e outros;
-tributos, taxa§ e tarifas, emolumentos, licenças, alvaràs, 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 pelo fornecimento dos produtos objeto desta licitação,

(representante legal)
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ANEX0 111

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAçÕES
ITEM 01 -MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÂO
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 D0 CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço.

%R[cFEÃi3EOÃtêàgÊ|teRAC,oÊfse,:edoaâ.oáteo:iáa,d,oe(,â)t,vp:eanopÊE%eÁaósEP.oEdTeàeôsNiêgkeopí:Ê::jâ:!o,!':::osâppE?::Ei:!.%
mesmo, assinar propostas, atas, entrégar durante o procedimento os documentos de credenciamento, enveiopes 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 cumpn.mento deste mandato,
inclusive interpor recursos, cíente de que por força do artigo 675 do Côdigo Civil está obrigado a satisfazer todas as
obrigações contraídas pelo outorgado.

(representante legal)
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MODELO DE PROCURAÇÃ0/DECLARAçÕES
ITEM 02 -MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUIslçÂO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADO A FROTA
DE

VEÍCULOS

DAS

DIVERSAS

SECRETARIAS

DO

MUNICIPIO

DE

ACOPIARA/CE,

CONFORME

EspECIFICAÇÕEs coNTIDAs No pRojETo BÁslcorrERMo DE REFERÊNclA EM ANExo Ao EDITAL.
DECLARAÇÃO
...,

inscrito

no

CNPJ

portador(a)

da

n° .....,....,...,.,
carteira de

por

intermédio

ldentidade

de

nQ ............

seu
e do

representante
cpF

legal

o(a)

ng ......

DECLARA, para fins do dísposto na PREGÂO ELETRÔNICO N° 2021.05.24.02-SRPE que:

a) sob as penas da lei, paia todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
piocesso licitatório, junto ao Munbípio de Acopiara, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso Xxxlll, do artigo 7°, da Constituição Federal, não

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou Ínsalubre, nem emprega menores de 16

(dezesseis) anos em trabalho abum, 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
pTocesso licitatório, junto ao Munh}ípk) de Acopiara, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste

edffl e seus anexos;
c) que inexíste qualquer fato superveniente mpeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório,

bbem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei
n.o 8.666m3.

d) sob as penas da kst, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
pTocesso licitatório, junto ao Munfipk) de Acopiara, Estado do Ceará, que, tem ciência e concorda que a convocação do
licitante para quaisquer atos do processo, inclusive para assinatura do(s) Contrato(s) e ORDEM DE COMPRAS poderão

se dar através de endereco eletrônico oficial e válido a ser fornecido Delo Licitante. sendo este:

E":
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(rep resentante legal)

ANTO¢LZA

ALMEIDA DA SILVA
PRESIDENl-Aípr€EGOEIRA
PREFEtTÜRA M.UNICIPAL .JF ACOPIARA

PREFEITURA

MÜNICIPAL

DE

ACOPIARA

Avenida Paulino Félix, NB 362 -Cerüo-Acopiar@ -Ceará
CNPJ n9 07.847.379/0001-19 / Telefone: Í88) 3565.1999

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAçÕES
ITEM 02 - MODELO DE DECLARAÇÂO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADO A FROTA
DE

VEÍCULOS

DAS

DIVERSAS

SECRETARIAS

DO

MUNICIPIO

DE

ACOPIARA/CE,

CONFORME

ESPECIFlcAÇÕEs coNTIDAs No pRojETo BÁslconERMo DE REFERÊNclA EM ANExo AO EDITAL
DECLARAÇÃO
...,

inscrito

no

CNPJ

n° ...............,.,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

o(a)

portador(a) da caheira de ldentidade ng...„ ....... e do cpF ng ..„
DECLARA, para fins do disposto na PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.05.24.02-SRPE que:

a) sob as penas da kti, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo licitatórb, juntc) ao Municípb de Acopiana, Estado do Cearà, que, tem ciência e concorda que a convocação do
licitante para quaisquer atos do processo, inclusive para as§inatura do(s) Contrato(s) e ORDEM DE COMPRAS poderão

se dar através de endereco eletrônico oficial e válido a ser fornecido Delo Licitante. sendo este:

Eril:
b) Que cabe a este, realizar o acompanhamento, receber todas e quaisquer infomações relativas ao presente processo
(prazos, comunicados, infomativos e etc.), sob pena de decadência ou de conhecimento como resposta tácita aos atos,
bem como, descumprimento as condições editalícias e as sanções relativas.
c) Que a administração, poderá, ainda, de forma facultativa e complementar, também realizar a publicação em jornal de
grande circulação ou correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, a![a!£É§ de publicação na Ímprensa oficial
(flanelógrafo) da Prefeitura Municipal de Acopiara/CE.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, fima a presente, sob as penas da Lei.

(re presentante legal)

j.-

ANTOMA ELZA
ALMEIDA DA SILVA
PRESIDENTA/rr)REGOE!RA
PREFE\TÜRA

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

ACOPIARA

Avenida Pau]ino Félix, NQ 362 -Cenüo-Acopiara -CeaTá
CNPJ n9 07.84?.379/0001-19 /Teleíone: í88) 3565-1999

MllwTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÂO ELETRÔNICO N° 2021.05.24.02-SRPE
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Pelo presente instrumento, o município, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE, Estado do Ceará,
pessoa jun'dica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o N.° 07.847.379/0001-19, com sede de sua Prefeitura
Municipal na Avenida Paulino Félix, 362- Centro-ACOPIARA - Ceará - CEP 63.560-000, através da SECRETARIA DE

neste ato representada pelo Sr.

aqui denominado de ÓRGÃO GERENCIADOR,

considerando o julgamento da licitação na modamade de PREGÃO ELETRÔNIC0 N° 2021.05.24.02-SRPE, bem como,

RESOLVE registrar os preços das empresas súnatárias, nas quantidades estimadas e máximas anuak;, de acordo com
a classificação por elas alcançadas, atendendo às condições previstas no lnstrumento Convocatório e as constantes

desta Ata de Regístro de Preços, em confomidade com as disposições a seguir.

à=cdTTí#:¥Eí.[E:FU#Ê#fLL];L]#Ô#comfl.oà24o2.8RPE9qoündoteüpabsü
nnormas constantes do DECRETO FEDERAL N.° 10.024/2019, de 20/09/2019 e DECRETO MUNICIPAL n° 005/2017 de

19 de janeiro de 2017, da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas altenações, e da Lei 10.520, de 17Wm02.
2.

DOOBJETO

Constitui ol}jeto da presente Ata o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQULSPÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR
DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE,

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERM0 DE REFERÊNCLA EM ANEXO AO

EDH'AL
2.1. Tudo conforme especificações contidas nos Anexos do Edffl do processo originário, no qual restaram classificados
em primeiro lugar os licitantes súnatàrios.

3,

DOS PRECOS, ESPECIF]CACÕES E QUANTITATIVOS

3.1. 0 preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demak3 condições ofériadas

na(s) proposta(s) são os constantes dos anexos desta Ata de Registro de Preços.
4.

ÓRGÃO(St pARTICIPANTE(St

4.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
4.1.1.

5.

SECRETARIA DE

VALIDADEDAATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (DOZE) MESES, a pariir desta data, não podendo ser
prorrogada.

6.

REVISÃO ECANCELAMENTO

6.1. A Admínistração poderà realizar pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a \/antajosidade dos preços

regbtrados nesta Ata.
62. Mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações

junto ao(s) bmecedor(es).
63. Quando o preço registrado tomarse superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Alministração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
6.4. 0 fomecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado serà liberado do
assumido, sem aplicação de penalídade.

ANTONl
ALMEIDA D

SILVA
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MÜNICIPAL
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ACOPIARA

Avenida Pau[ino Félix, N9 362 -Cer`tro-Acopiara -Ceará
CNPJ n9 07`847.379/0001-19 / Telefone: (88) 3565-1999

65. Quando o preço de mercado tomarse superior aos preços registrados e o fomecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1.

Liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento

dos itens ora licitados, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

a~ntados;e
6.5.2.

Convocar os demak; fornecedores para assegurar úual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de regístno de

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mab vantajosa.

6.7. 0 reaistro do fornecedor será cancelado ciuando:
6.7.1,

Descumpriras condições da ata de regístro de preços;

6.72.

Não retirar a ORDEM DE COMPRAS ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,

sem justmcawa ace";
6.7.3.

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomarsuperior àqueles praticados no mercado;

Ou

6.7A

Sofrer sanção adntinistrativa cujo efeito torne-o proibHo de celebrar contrato admínistrativo, alcariçando o órgão

gerenciador e Órgão(s) participante(s).

6.8. 0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.72 e 6.7.4 será fomalizado por despacho
cb Órgão gerenciador, assegurado o contraditôrio e a ampla defesa.
6.9. 0 cancelamento do registno de preços podená ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso foriuito ou força
maior, que prejudüje o cumprimento da ata, devmamente comprovados e justificados:
6.9.1.

Por razão de interesse público; ou

6.9L2.

A pedido do fomecedor.

7.

CONDICÕESGERAIS

7.1. As condições gerais da execução do contrato, tais como os prazos para entrega e recebimento do objetc), as

obrüações da Adrinistração e do fomecedor registnado, penalidades e demais condições do ajuste, são as que se
encontram defink]as no PrQjeto Básico/Termo de referência e no Edffl da licitação de origem.

72. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
721.

Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédb de la\/ratura de termo aditivc) à

presente ata de Registro de Preços.
7,2,2.
lntegram esta Ata os seus anexos, o Edital de pREGÃO ELETRÔNICo que me deu origem e seus anexos, e as

3#staÊd\#)stF:,||:==t##:ãiocontratodecorrentedopresenteregistroparaqua,quwoperaçãomance,ra
sem prévía e expressa autorização do MUNICÍPIO.

7.2.4.

O(S) órgão(s) pariicipante(s) se resen/a(m) o dhem de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no

artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.

725.

A inadimpBncia do fomecedor com reférência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciaí§ não transfere ao

MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderâ onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização

e o uso dos sen/iços pela Administração.

8.

O contratado, no fomciemento dos produtos, sem prçjuizo das responsabilidades contratuais e bgak;, não

poderá subcontratar pahes do contrato sem a expressa autorização da Administnação.
9.

DASOBRIGACÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

9.1. Caberá ao Órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo do Edffl e da presente ata, a prática de

todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

9.2. Gerenciar a presçnte ata de registro de preços;
9.3. Promover, periodicamente, ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar se os preço
permanecem compatíveis com os praticados na Administração Pública;
9.4. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

ANlu
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ÂRéõEiÀARDÁ
9.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o

de infrações no procedimento

iícitatório; e

9.6. Aplicar, garantida a ampki defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na

sta de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

|:..|.ACEÉ%LMoãàÊLupEsÕL:s-qunútatiws-osnestiatide,eg-bprEP8,mdwoacrÉm|moft
que trata o § 1° do ari. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.

DOS ILÍCITOS PENAIS

11.1.

As inftações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão opjeto de processo judicial na forma bgalmente prevista,

sem pnçjuizo das demais cominações aplicáveis.
12.

12.1.

DOFORO

0 foro da Comarca de Acopiara/CE é o competente para dirimh questões decorrentes da execução deste

lnstrumento, em obediência ao disposto no § 2° do ariigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e
consolklada.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e

achada em ordem, vai assinada pelas paries.

Acopiara/CE, _ de _ de _
<NOME DO SECRETARIO>

<NOME DA EMPRESA>

SECRETÁRIO DE <SECRETARIA>

<CNPJ>

ÓRGÃO GERENCIADOR

<NOME DO REPRESENTANTE>

<CPF>
DETENTORA

ANTOJ

ALMEIDA DA SILVA

PREFEITIIRA

MÜNICIPAL

0E

ACOPIARA

Avenida Pau]ino Félix, N9 362-Centpo -Acopiara -Ceará
CNPJ r`9 07.84;7.379/0001-19 / Telefone: (88) 3S65-1999

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

RELACÃO E QUALIFICACÂO DOS FORNECEDORES COM PRECOS REGISTRADOS

01. RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREçO:
TELEFON E:

FAX:

REPRESENTANTE:
BANCO:

RG:
AGÊNCIA:

CPF:
CONTA CORRENTE:

ALMEl DA DA SILVA

PREFEITIJRA

MUNICIPAL

DE

ACOPIARA

Avenida Pau[inc} Féli)ç N9 362 -Centro -AcopiaTa - Ceará
CN PJ ii9 07.847.379/0001-19 / Telefone: (88) 3565-1999
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1.

VALOR GLOBAL RS

`+VALORTOTAL+++,?T(Á~

MINUTA DO CONTRATO
CO NTRATO No: *********#H********#

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021,05.24.02-SRPE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA,

OUTRO A EMPRESA

E

DO

PARA O FIM

QUE NELE SE DECLARA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, Estado do Ceará, pessoa juridica de díreito público intemo, inscrita no CNPJ

sob o N.° 07.847.379/0001-19, com sede de sua Prefeitura Municipal na Avenida Paulino Félix, 362-Centro-ACOPIARA -

Ceará -CEP 63.560-000, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.847.379/0001-19, através da SECRETARIA DE

neste ato

representado(a) pela Sr(a)

C.P.F.

aqiii denominado(a)

NO

de

CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa

estabelecída na
inscrita no
_, poriador
CNPJ/MF sob o n.°
neste ato representada pelo (a) Sr(a).
(a) do CPF no
apenas denominada de CONTRATADA, fimam entn} 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 PREGÂO ELETRÔNICO N° 2021.05.24.02. SRPE, cujo objeto é o

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADO A FROTA DE
VEÍCULOS DAS D]VERSAS SECRETARIAS DO MUNICIplo DE ACOPIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

CONTIDAS NO PROJETO BÁSICon-ERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, em conformidade com o
DECRETO FEDERAL N.° 10.024/2019, de 20/09/2019 e Decreto Municipal n° 005/2017 de 19 de janeiro de 2017, a Lei

Federal N° 8.666/93 -Lei das Licitações Públicas c/c os temos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO 0BJETO DO CONTRATO
DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADO A FROTA DE
DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME

?.ÍÍcouEàesenàeAConérEaàoRtÊTmACR:#03bÉeto..:..?.8.T!:!!Ã.? •.

::Sn:o:r#:C;£pÇ::c:e:ass:::|ia:tç:õ::o:Ê"R:Ê:e:C:fi:E:íÊ°is:C:o;'i:d::TNn:OR2P:B°?.::|2:E:Fí:SR:#C!,ÊnR:M:::P":Tc!:#:i;[A:::#:°axd%oi
no presente Contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO

_

-I +_=__

3.1. 0 valor global da presente avença é de RS

(
\, a ser pago na proporção da entrega dos
produtos licítados, segundo as ordens de compras/autorizações de fornecimento expedidas pela Administração, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições do edital.
LOTE

ll`EM

EsiECIFICAÇÃO

uND

QTDE

MARCA

VALORuN,TÁR,0 ++

1.

v"9,E'F9#` ^
_/

/h)/

VALOR GLOBAL RS

3.2. o vaior do presente contrato não serà objeto de reajuste.

ANT&titíELZA

ALMEIDA DAS
PREFEITURA

MÜNICIPAL

DE

ACOPIARA

Avenida Paulino Féli* N2 362 -Centro -Acopiara - CeaTá
CNPJ n9 07.847.379/0001-19 / Telefor`e: (88) 3565-19ç!9
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3,3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsiveis porem
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 extraordinària e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste

demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as panes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a
manutenção do equilibrio econômico-financeiro inicial do contrato, na foma do artigo 65, 11, "d" da Lei Federal n.°

8.666/93, alterada e consolidada.

3.4. 0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e encaminhamento da
documentação tratada no subitem 3.1, observadas as disposições editalícias, através de crédíto na Conta Bancária do

fomecedor ou através de cheque nominal.
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 ENTREGA
_

______ _ ____

_

_,11+

-

4.1. 0 presente lnstrumento produzirá seus juridicos e legais efeitos a par[ir da data de sua assinatura e vigerá até _

de
de20
.
4.2. No caso do material, objeto do presente contrato, ser entregue na sua totalidade, antes da data de término do
contrato, fica o referido contrato automaticamente expirado.
4.3. lndependente da quantidade de cada item deste contrato à administração ficará no direito de solicitar apenas aquela
quantidade que lhe for estritamente necessária.
4.4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias,
podendo ser prorrogado, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO pela administração, de
segunda a sexta-feira, no local determinado na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida

pela Secretaria Com petente.
4.5. 0 Contratado que atrasar a entrega confome prazo dado na ordem de compra deverá ser automaticamente
nótificado e terá iim prazo de 24 horas para entregar os produtos a pariir da data da notificação, caso contrário estará
sujeito às penalidades previstas no edital.

4.6. A ORDEM DE COMPRA será emitida será via fax ao seu numero de telefone ou via e-mail ao seu endereço
eletrônico, ficando o mesmo obrigado a confirmar o recebimento também via fax e/ou email com assinatura/nome e CPF
do funcionário que recebeu, sujeito as penalidades especificadas neste edital.

4.7. Os itens serão recebidos por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato,

que emitirá o atesto declarando a entrega dos bens.
4.8. 0 aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fomecedor por vício de quantidade,
qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos produtos entregues.
4.9. Os itens licitados deverão obedecer a um cronograma de entrega, entregues de foma fracionada, de acordo com a
necessidade e conveniência do Órgão interessado e disponibilidade financeira durante o prazo de contratação, mediante
a expedição de periódicas ORDENS DE COMPRAS pela Secretaria Gestora, constando o local e a quantidade de

produtos a serem entregues.
4.10. No caso de constatação da inadequação dos bens fomecidos 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 cabiveis, na fom? da lei e deste
instrumento.

CLÁUSULA QUINTA -DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

_
5.1.

_-I i:_
As

despesas

decorrentes

das

eventuais

contratações

correrão

à

conta

de

Recursos

oriimdos

de:

nas dotações orçamentàrias:
CLÂUSULA SEXTA -DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

_ _ = _T T = = iT_ _ _ _ ____ = = u_ T^ _ : , _
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento co

Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federai n.° 10.520/02 e do Decreto MUÁiÊpfiJfti
janeiro de 2017.
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6.2.1. Os bens licitados deverão ser entregues, 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
fomecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos, 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 imputàveis, inclusive com relação a terceiros, e
ainda:

a) executar o fornecimento dos materiais licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICíplo, de acordo com o

especificado no instrumento convocatório, no Anexo 1, que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as
normas técnicas que eventualmente regulem o fomecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer clàusula 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 imputàveis, inclusive com relação a terceiros, em
decorrência do fomecimento;

c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitors 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
hàbil para a adoção das medidas convenientes;
f)aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25%

!v,,:tnetree::nrcoosp:ra:een,::s'â%a#ra,:,cniâ:act:#raodmoe::rcoo:utnmct,:,nàamfeon=ad:::el;,::sa:;g#5Nicaí5R;,o8.666/93,
h) comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo
com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinârios sob o
pretexto de perieito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
i) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obn.ga a atender
prontamente, bem como dar ciêncía ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anomalidade que verificar

quando da execução do contrato;
j) dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento dos materiais, assim como ao
cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;

k) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive considerados os

:)a:::::,cg::í::àiaptâ:'àsn::ã:od#uN:gíup:ron:tuuar:qzuaéra"eraçãoocorr,danoendereço,contabancâriaeoutrosJu,gáveis
necessán.os para recebimento de correspondência;
m) possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do
objeto contratual;

n) 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 pane 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;
m) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e

providências que ultrapassarem a competência do representante do fomecedor deverão ser comunicadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
n) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas qué se fizerem no
fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, na forma do § 1° do artigo 65
da Lei n° 8.666/93;

o) a entrega dos produtos deve se efetuar de foma a não comprometer o funcionamento dos serviços do Município;
p) informar nas embalagens de transporte dos ma{eriais, mediante etiqueta ou gravação na própria
letras de tamanho compativel, os seguintes dados: marca/fabricante, quantidade em cada caixa, númer

e data da Ordem de Fornecimento e o nome da fornecedora/fabricante;
S!.L\``.+...` ....
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relativo à licitação da qual decorreu o presente ai.uste, nos temos do Ari. 55, lnciso Xlll, da Lei n° 8.666/93, que será

observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.

6.2.1. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às nomas e exigências especificadas no

Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo no prazo màximo de 24
(vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições;
6.3. 0 CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os

locais onde se fizer necessário o fornecimento dos bens, prestando-lhe todas as infomações e esclarecimentos que,
eventualmente, forem solicitados;

6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na foma prevista neste instrumento;
CLÂUSULA SÉTIMA -DAS SANÇÕES

_

-LJ.'--

_

_

TTT_-L=__ ---

7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fomecedor, de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento,

ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n°
8.666/93, alteracla e consolidada, as seguintes penas:

7.1.1. Se o fomecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, não mantiver a Proposta de Preços, falhar
ou fraudar na execução do fornecimento, comportar~se de modo inidôneo ou cometer ftaude 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:
1-multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:

a) apresentar documentação falsa exigida;

b) não manter a Proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
d) componar-se de modo inidõneo;
7.1.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de qualquer
objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA 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) días;
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 requisítado;
7.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtomos ao desenvolvimento do

fornecimento/entrega dos bens, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção maís grave,
ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na Ata de Registro de

Preços, 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 n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02,

as seguintes penas:
7.2.1. Advertência;

7.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vínte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor

global màximo da ata ou do contrato, confome o caso;
7.3. 0 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 o
licitantefizerjus.

7.3.2.

Em caso de inexístência ou insuficiência de crédito do ]Ícitante,

o valor devído será cobrado

admínistrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os

encargos correspondentes.
7.4. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das
penalídades a que està sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.
7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuníárias previstas ne
lnstrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratad
judicialmente, na inexistência deste.
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alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
_

t, _Jt -______,._=__T ___
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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 ficarà 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 foma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

8.3. 0 procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos arigos 79 e 80 da Lei de Licitações.
CLÁUSULA NONA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

_

_

---

__

_T--

__ _

9,1. 0 CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habmtação e qualificação exigidas na licitação.
9.2. 0 presente contrato tem seus temos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.

9.3. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n°
8.666/93, alterada e consolidada.

9.4. 0 presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das par[es, com as
devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderâ onerar o objeto do contrato ou restn.ngir a
regularização e o uso dos serviços pela Administração.

9.6. 0 contratado, na execução do con{rato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-

contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
9.7. A Administração rejeitarà, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos do Processo
Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.8. lntegram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a
proposta adj ud icada.
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 DÉCIMA - D0 FORO

_ ___

___ -. ._=___-___l_.JL=____

10.1. 0 foro da Comarca de Acopiara é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em
obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente lnstrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Municipio, perante

testemunhas que também o assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.
Acopiara-CE,

<NOME DO SECRETÁRIO GESTOR>
SECRETARIA MUNICIPAL DE

dede
<NOME DA EMPRESA>
CNPJ NO

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1.
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - CEA

toma público, para

mnhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,

b#GLíTÉic#Lg4#%T{D3#T#DLL#T+iE|j##;#D°F#¥TÉ

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA
EM ANEXO A0

EDn.AL, o edffl está dk;ponivel no endereço eletnõnico: www.bll.ora.br e

ww.tce.ce.Qov.br, com o prazo de cadastramento das propostas atê o dia 14 de Junho de 2021 às

#áo#o#[ô#ÊÁ;#m];::::;::ri#;n::;:::::t:aí#md:na#ddaeá:::=£;gtcoÉ#
ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Fimo, n° 600, Aroeiras- Acopiara - Ceará.

Maiores infomações no endereço citado, no horário de Osmh às 12:00h e através do email:licitaaco

hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pre

A SER PUBLICADO DIA 31 DE MAlo DE 2021.

(JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E APRECE)

Ceará, 31 deMaio de2021. Diário oficialdosMunicípiosdoEstado do ceará .
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7110

epecificações apresentadas junto ao
^
,
.
`
anexos, com at)ertura marcada para o dia
das 08:00 horas. 0 início de acolhimento
01 de Júnlio de 2021, às 08:00 horas.
endereço
eletrôníco:
https/fl)llco

DIRETORIÀDOBIÊm02021.2022

https:/nicitacoes.tce.ce.gov.bi/. hfomações poderão ser obtidas ainda

DiretotíaExecuüyl
Preside[ife-EranciscodeClstrohbnezesJúnior~ChDrozi.ho=

pelo telefone (88) 98136Ú099.

Vice-Prestdente-JoséHémerMámopecarvilho-Várzei4]egre
Se€retário-Geral-JoicyÁlvesdosSintosJu".or-Jagmríl)|ra

Abaiara/CE, 27 de Maio de 2021.

:oe=soe=:àüorià:rMda-nàí%¥ÁzqzáÉrÉÁÊI±::*:SàHz=jLeosfúgridé
1° Tesourçiro -Mz.rcondtsDe Holii]di Juú -Choró
Presidente de Honm -José S.rto Nogueim Moreim -FDrhleza:

CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES
Pregoeiro Oficial do Município.

Publicado por:
Carlos Mateus Bezerra Flores
Códigoldentificador:AE4EDC10

Conjelho Hscal

M€mbro do ConsélHo FÉcal-Títullr D-vi-d Cámpos Martiu -Pnmácii
Membro do Comelbo H!cal - `ritul-t. Fram.sco Dariomar Rodrigues
Soares-Altineira
Membro do ConseLho Hscal -Titiilar Francirco Clezniicfíno de Álmeídi` ~
Gran].eiro

SECRETARIA DO TRABAI,EIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE I.ICITAÇÃ0 -PREGÃO N° 2021.05.28.1

Meinbro do Conselho Fisml - §ui)]enfe -José Ot.cflio de Mor-if Neto -

Beb Cruz
Membro do Co"mo Fiscd - Supleatc - Am¢ Águíar All]uqperque Ma§sapa

Membro do Conselho Fi!cal - Suplentt? - Jin KeDnedF I]rivl Aquho Urlloca
Conselbo D€überati¥Q

Menbro do Conselb D€lil]er=tivo RegL 01 - Miria GÉbine Sutim
Sami)ajol.andim-E[ejosLDm
Membro do Congdho Deliiberltivo Reg. 02 -JoÍo Batbt&Diniz -Cedro
Menn)ro i]o ConseüiQ iielibÉ;Eativo Regr O3 I Pado Césir Feítosa. Armis ItniihgD
Membro do Conselho Dcliberafivo Reg. 04 | Naselmo de Sou5a FerrÊira -

Forfim
Me]nbro do Conselho I)ellb.raüyo Reg. OS - Enzeu ChJides Molteim ItaremiL

Membro di) ConscmoDeüberltiyo Rçg. 06 -FpncÉco Cordeíro MoreirlGeneralsampab
MeDmro do CpmçlhQ DeTíberatiyo Reg. 07 -Rol]erl]ndía Fea`eim C.stdo

0 Pregoeiro Oficial toma público, que estará realizando, na sede da
PTefeitura, através da platafoma eleüônica hftpsM)llcompms.com/,
por intemédio da Bolsa de Licitações do Brasil 03LL), certame
licitatório, na modalidade Pregão n° 2021.05.28.1, do tipo eletrôníco,
cujo objeto é a Aquisição de 200 (duzentos) kits compostos por
gêneros alimentíoios , a serem distibuídas às Íàmílias em situação de
vulnerabilidade social, de acordo com a lei municipal de beneficios
eventuais n° 355/2011, juto a secretaria do Trabalho e Assistência
Social do Município de Abaiara/CE, confome especificações
apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com
abertura marcada para o día 15 de Jürio de 2021, a partir das 13:00
horas. 0 início de acolbimento das propostas a par[ir do dia 01 de
Junho de 2021, às 13:00 horas. infomações e editais no endereço
eletrôrico; httpsM.llcompras.com/ e https:/mcitacoe§.tce.ce.gov.b]/.
Infomações poderão ser obtídas ainda pelo telefone (8 8) 9813 6-6099.

BPDco-Gmmmirana
Meml)ro do Cons€Lho Dcliberativo Reg. 0& - SauL Linm Maciel - São

Abaiara/CE, 28 de Maio de 2021.

Benedito

Meml)ro do Consélho DeliberlGvo Reg. 0} -Bismarck Barms Bezerr. -

Piquetcam€iio
MeBbro do Conse]lio Dclll)erativo Reg. 10 - Mati& Sôi]iíi de OHyeim
ico§ta+MsdqleDa
Membro do C®nsdho Delil]eiativo Reg. 11 - Fnncisco SQuto de
VasconcelosJÉnior-Ipneiris

CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES
Pregoeiro Oficial do Município.
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Carlos Mateus Bezeira Flores
Código ldentificador: 3FC88537

Memb!o do Conselbo Deliber.ãvo Reg. 12 - RômDlo Mat€us Nomb Parambu
Mepbro do Comémo DmbeTiüvo Reg. 13 -Hdtop. Ijnis AEdar Júnior -
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A
SECRETARIA 1) 0 TRABALH0 E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE I,ICITAÇÃO -PREGÃO N° 2021.05.27.1

PREGOEIRA

DA

PREFEITURA

MUNICIPAI,

DE

ACOPIARA - CEARÁ, toma público, para conhecimento dos

gieáeíàasoÉc%,e,.r:i:a¥s.abãcito*2ão..:.a5..m4:gz!igaÉPE¥.Gáp:
0 Pregoeiro Oficial toma público, que estará realizando, na sede da
Prefeitura, através da platafoma eletrônica https:M)llcompras.com/,

por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil a3LL), certame
licitatório, na modalidade Pregão n° 2021.05.27.1, do tipo eletiônico,
cujo objeto é a Aquisição de kits mamãe bebê destinados às fámílias
em estado de vulnerabilidade social, junto à Secretaria do Trabalho e
Assistência Social do Município de Abaiara/CE, confome

FE"Ço.Rsç\EE£,.tindAOQ#g|OÇÃ0.BÍFE`:kEGEIsãEA¥
DE AR I>ESTmADO A FROTA I]E VEÍCULOS
DIVERSAS
SECRETARIAS
D0
MUNICIPI0

DAS
I)E
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ANEXO AO EDITAlj, o edital está disponível no ende[eço

www.diariomunicipàl.com.br/aprece

Ceará , 31 deMaio de202l

. Diário oficialdosMunícípiosdoEstado do ceará .

eletrônico: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de
cadastramento das i)ropostas até o dia 14 de Junho de 2021 às

ià:coeos¥sn,|3:oeort=u=d&sopffigsDÜEOB9Ékmrinif):.Í*qíae::sopnuúüa_::
na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO,
situada a Avenida José Marques Filho, n° 600, Aroeiras- Acopiara Ceará. Maiores ínfomações no endereço citado, no horário de O8:00h
às 12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com

OCA, nos temos
cumprimento à Lei Orgânica do Município
da Educação, os
do Edital Processo Seletivo 002/2021 candidatos aprovados na Seleção Pú
para admissão i)or
ntrato administrativo,
tempo determinado, sob o regime d
destinada aci atendimento de carências tem
Rede Múnicipal de Ensino de Acopiara, co
seguir discriminada, i)ortsndo a documentaç exí8ida
irinada)
do ltem 09 do Edital do certame (a seguir

Eiffimffi

entrega na
ANTÔNIA ELZA ALMEIDA l)A SILVA

Publicado p or:
Antonía ELza Almeida da Silva
Códigoldentiricador:81853005

PR0 CURADORIA-GERAL 1)0 MUNICÍPIO
I.EI MUNICIPAL 2.OZ8, DE 28 DE MAIO DE Zozl. DISPÕE

cosNOTBETâ#oTCT5SsAoçác°]3Ê,EEE#o¥EÃ&Do°DA
REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL SUL -CODESSUL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dipõe sobre a ratificação da Primeira Revisão do
Contrato do Consórcio de Desenvolvimento da
Região do Sertão Ccntral Sul - CODESSUL e dá
outras providências.

0 l'REFEITO DE ACOPIARA, no uso de suas atibuições legais,
faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e que fora sanciona a
seguinte Lei:

Art.1° - Fica ratificada a PRIMERA REVISÃO DO CONTRAT0

Do coNsÓRclo DE DESENvoLvmNTo I>A REGIÃo Do
SERTÃO CENTRAL SUL - CODESSUL, celebrado entre os
m`micipios de Acopiara, Solonópole, Milhã, Senador Pompeu, Pedra
Branca, Mombaça, Piquet Caineiro e Deputado lrapuan I'inheiro,
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária na data de 31 de
j aneiro de 2020, tudo com fimdamento nas di5posições legais contidas
na Lei n° 11.107, de 06 de abril de 2005, na Lei n° 11.445, de 05 de
janeiro de 2007, na Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, na Lei
Complementar n° 140, de Os de dezembro de 2011 e respeotivos
regulamentos.

Art.2° - 0 Poder Executivo adotará as medidas necessárias pam a

do

coDESSUL e

seu p]eno

Art.3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

DOS

S

DAimammNTAÇÃo0 candidato devená entiegar no ato da contratação cópia autenticada
dos seguintes documentos:
a) 02 (duas) fótos 3 x 4 recentes (originais)
b) Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia ccin a
Jústiça Eleitoral;

o) CIC"F;
d) PIS„ASEP;

0 Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
g) Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento se solteiro;
D Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e respectivaa
cademeta de vacinação para os znenores de 05 anos;

i) Declaração de não ocupar omo cargo pútilico, ressalvados os
previstos no Art. 37, XVI, a. b e o da Constituição Federal;
j) Atestado médico declarando que o ocupante do cargo se encontratra
apto a assumir suas fiinções;
k) Declaração de bens;
D Prova de escolaridade completa e habilitação exigida para o
provimento do cargo pretendido, adquirida em instituição de ensino

oficial e legahente reconhecida e o registro do órgão competente;
m) Ceitidão Nçgativa de anteccdentes criminais.
n) A documentação serã entregue através de cópias autenticadas
lçg{veis, sendo Íacultado à Administração Municipal, proceder à
autenticação, desde que sçjam apresentados no ato, os documentos
originais.
o) Quando convocado para qpresentar os documentos necessários para
admissão, o candidato que não possuir habilitação legaL exigida para o

exercício do cargo, poderá requerer; por escrito uma única vez, ao
Secretário Municipal de Educação, que sçja reclassificado, passando a
figurar na última posição da lista de classificação dos provados,
relativa ao cargo para o qual prestou seleção, e assim sucessivamente
quanto aos candidatos que vcnham a ser convocados e peçatr+am
reolassificação, e, quando ocorrer nova convocação para apresentar os
documentos necessários à admissão, o candidato que não apresentar
os documentos exigidos dentpo do prazo estabelccido no ato
convocatório, perderá o direito de ocupar a vaga para a q+ial
concorreu.

I)OS CONVOCADOS CARGO:PROFESSOR FUNDAMENTAL 11 -l'H

Paço da Prefeitura Municipal, 28 de imio de 2021.
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ANTÔNIO ALmll]A NETO

APROVADO(S)

-

PORTADOR(ES)

DE

NECESSIDADES

ESPECHÍUS

Prefeito de Acopiara

lo
Publicado iior:
Jonathas Pinho Cavalcante
Códigoldentiíicador:5BSA208D

PROCURAD ORIA-GERAL D0 MUNIcipIO
EDITAI, DE CONVOCAÇÃO O oln02l -SECRETARIA I]A
(,

S"DICAT0

e) Documento de ldentidade q+ie contenha Íótografia OlG ou
equivalente*

Lei Municipal 2.028, de 28 de maio de 2021.

objetivos

SEDE DO

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ACOPIARA, nos dias 31 de maio
e |° dejunho, das shs às 17hs.

Pregoeira

ekp:íeo:e;:::Êã;. dos

ANOXIl |N°

001/2021

ANTONIA

cllARLENE

FErTosA

TELXEIRA

1°2098214ROMÁRIONUNESBRAZ06/11/1991PFI45,00
2° 2098134 REGIVANIO CAZUZA VIEIRA 15/06/1993 PFI 43,00
3° 2098564 SARA CAVAI.CANTE MORERA 20/05/1986 PFI
42,00

EDUCAÇÃO EDITAI, 002/2021 -SELEÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE
CONVOCAÇÃ0
SECRETARIADAEDUCAÇÃO

2098411

27M987PFI42,00
~ APRovADos AmLA coNcx)RRÊNclA

-

40 2098411 ANTONIA CHARIENE FEITOSA TEIXEnRA
27MA987PFI42,00
5° 2098563 MARIA IDERLANDIA FERREIRA Ln\4A 22/07^991
PFI 42,00
6° 2098350

FRANCISCO

TTAGO

BARBOZA

SAMPAIO

27W" PFI 42,00

EDITAL 0 0Z/Z021 -SELEÇÃO PÚBLICA
0 Secretário Municipal de Educação de Acopiara - CE, R0BSON
ALVES DE ALn"IDA DINIZ, no uso de suas atribuições legais,
com fimdamento no que dipõe o art. 37, IX, da Constituição Federal
de 1988 e em conformidade com a Legíslação Municipal, em peifeito

7° 2098508 GENH,SON LOPES BEZERRA 21/08/1979 PFI 41,00
80 2098353 ÉZIA DE SOUZA E SILVA 27705Í1982 PFI-41m
9° 2098572 R0BÉRI0 RODRIGUES FEITOSA 09/07/1993 PFI

41„

www.diariomunicipal.comt)r/aprece
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issN i677-7o69

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

No ioi, segunda-fe

PREFEITURA MUNICIPAL DE

EXTFLATO 1)0 4. TEi"O AoiTivo Ao CONTRAT0 Ne 115/20ia

AVISO DE LIcl1.AÇÃO

::=e;'â#|eJ:e"duerõ,:::'a£an'£e,uTicàn.:,,Ens3¥39da,Nsô;'Ea,.t::::s?Ú.b:âoôqueemf;r,Í::u:#

c..h..menl.páà5o,:',g,é:aEr.es:e;t:eía,e#:P3'"dde,a?;#-odcai?d?àe"p¥oãpoúÊ}:Ct°,'ônp(::
Eg##T£gt3 5'EE!'k;:ÍRCÉãÃteEsã:C'f:'nàrâàa En; ÉN1:/E2Noá&,R|Aqu;AáimpRcàmfçÃ:bJeDi

tombado sob o nl 2021.05.Z¢.OZ. SRPPE, do tipo

nor píeço, tendo coíno ob|eto:

SEMÇOS NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DE58,30KM DE ESTRAOAS
VlaNAis

OE

ACESSO

AOS

ASSENTAMENTO

BEIRA

RIO.GRAVATA,

veículos das dlveísas secretaílas do munlcíplo de

GilANA13ARA,UMBUMNADA SERRA,PÉ OE SERRA ,MARIMBÁ. MUN00 NOVO, AMAZONASE

sAn!|A

LUZÍA

.

AIEM

DE

PoVOADOS

LOCAllzADOs

AO

LONGo

DOs TRECHOS

No

MUNICIPIO DE TiJCANo-BAHIA INCLuiDo MATERiAS £ MÃo DE OBRA, 3i de m@rço dE

2021,

à3::'#*dír:::o;oJ,:!;t:Ôã';c:5í,taesT;!q!"'Í#ç4:C::::*e.:f
8Loa7:::;n:à85::t:am,;n,eeg::a@S:eddaeà`:Pé:à|ç:ã;3,nEe#':;Âg#T

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

àoàédoTan,3uhea5úF#,àoà:eog#h^á3eí±a:à.oAc:p:írTvàscedaoráé.#aa,,,çr,fcs„Íana,:oT:::àsh::meaTr:oíemfF
AV150 DE UcnAÇÃO
PRBGÃO ELETRÕNIC0 N9 30/202i

ÂffiaNTxCEEriBAdÁE;â'Âsà!?L2vLÁ
NQ BANCO DO BRAS!i No 874759.PÍoco£so Admlí`lstíatlvo nq 0163/2021

A Comissão de Píesão da Píeíeltura toma públíco a licltação, citada. Objeto;
Aqrisíçgo de câmaiii Írla para conservação e BímôienamEnto de vaclna no Centío
Municlpal de lmLiíilzafão de Vera Cruz. lnído acolmmento de propostas a partlr do dla
O9/06/202i às O9haomln noras/Brasílla. Abeítura de proposta no dia ii/06/Zo21 às
O9h30mln tioias/Bra5Ílb. iníQo da se!são de dlsputa no día il/OG/202i às ioh30mln
hoía5/Brôsílla. Edltal e Anexos estão dlsponheB no sítlo www.licitacoes€.com.br ou
atíavés

do

site

de

transparencía

PREFEITURA MllNICIPAL DE AQUIRAZ

coNcoRRÊNc:AV';3BàEá'CNTAgo°o.,zo2]cpRp

http://pnweracíüzba.lmpren5aoílcla!`oíg.ii`íoímações:

llclt@caopmveracruz@cmail.com

Veía Cruz (BA), 28 de maio de 202i.
ANDREA EPIFÃNlo DE 0LivEiRA

Pregoelía

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
KAâ|qNuáraDZo-sCÊN2Êgecg\*RdNeoàou2EiRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
EXTmTos DE IERMoS At)lTr\/oS

3!í£ná.::E!mfBúESRA#;:Dá:çC#oi!:ff'àãTânDtR:EF:oAE¥EtaEdEaDáeMM3uffNA:#pq;9B#R,B:S:.,%!A:

i!;,.tgã;T:F,!,g;T,Lr;fi!Aíio.#:o:;n'a,?og?ã"oAn,t!í,à#Czfmé:nrto#.!êg:a:'aâ:,:aio?6tg#,f£'f#
%flit:Í,i:ÍNmDÍAiàN€í#£E_cEE?:CR:%t£iRÂMR'Ê'íie&i:!!Tã:oTmà!:u¢d#:,eíof:.nÉ:e2FO#:i:ã:*d'g
Comratante: PíereJiüía

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Aviso DE UCITAÇÃO

MunJclpal de Arneííoz/CE Comratada: N. H

Eà#£tRou,oÕ'g'nEa';
âg,TwsTa?#o¥/2Eo!:::'!g:r:,E:Fa,-:%Fn:Q8:âà6iê!'lpn:i3eon,,,.Sp:rgguraa,,eonpe',ã':Sanp3'7:do
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
EX"TOS DE IN5TRUMENTO CONTRATUAL

l'REGÃO N. 2021.05.28.1
0 Presoelro oliclal tom@ públi.co, que estará realjz@ndo, iia sede da Preleltun3,

5#:too3.1d5osol.lg3S,„!glzel?á3:15ç?1n-'orât:alío2dl:o3?líbl.2oos2,ioes3íiã:toúào;Pe2g1!g3Ít:;?ôliic2;

:#õegadop'ã:fi5?'ÍTBauf,'ec':?,na'=e?,:,?:#:,ConTp:a;i`.:.:!,de%rre'gn]':'T.é3'oo2#5?2:ia,g:
tipo Eletrônico, cujo ot)jeto é a Aquísição de 2oo (duzeiitos) kíts compa5tas por gêneros
allmentícíos. a seíem dlsttlbuídas às Íamfllas em situôção de vulneiabllídade social, de
acoído ccm a Lei Munlclpal de benefícíos eventüals Íi® 355/Z011, junto a secíetam do
Traballio e Assistência Social do MuÍ`icípio dE Abaiara/CE, coníoíme especiflcações
apresen®das Jumo ao Edltal Convocatórlo e seus anexos, com abertura maíci]da pam o dla
ls de Juntio de 2021. a panlr das 13mo lioras. 0 lr)lc!o de acolhlmento da5 proqo5tas a

paítir do dla 01 de Junho de 2021, às i3:00 lioías. lníoí"Çõe5 e edltal5 no eiideíe[o
eleü6nlco: htti]5:/n)lícompras.com/ e ht{p5://l(cltacoes.(ce.ce.gov.br/. lnformações poderão
seí obtidas ainda qelo telefone (88) 98136-6099.

LO

Abalara<E, 28 de Malo de 2021
CARLOS MATEUS SEZERRA FLORES

Aviso DE LICITAÇÃO

PREGÂO N. 2021.05.27.1
o Píegoelío Oílcül toma público, ciue est®rá re@1izando, i`. scde dn Prefeitura,
através da plataíorma eletrônica https://bllcompras.com/, por lnt¢riTiédío da soLsa de

!:.tif'õe::Ô#..:'::;'.(:#,.Ceér:mAàj!ã:ãt.óíá:,k|àT:dma!`'gabdee,êpr;àã,:n:;áoá;1.Pa5m2n?;`,,ed:
e5tado de vuliieíabilldade socJal, junto à 5ecíetaris do Tíabalho e ^sslsténc]a Soclal do
Munícíplo
de
Abalara/CE.
conForme
especmcôções
apresen`adas
}unto
ao
Edltal
Conwocatóilo e 5eus anexos, com aóertura marcada para o dia 15 Úe Junho de Z021, a

partlr daç Oa:00 horas. 0 lnlüo de acolhlrnento das proposta5 a parilr do dla 01 de Junho

£i'..,2,i:'|:.mà;.,:.8.::o/ :oT;:ps,)'Ífd=:â::.s"e.e..ge.dv'.tba;;. |no,.n:::â::çop.â:e,!'.Óní:â;
abtídas ainda pelo telofone (88| 98136.6099.
Abalara.CE, 27 de Malo de 20ZI
CARL05 MATEUS BEZERRA FLORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
AVISO DE ADIAMENTO

Avlso DE l.lcríAÇÃo

coNcoflRÊNclA m 7.ool/2o2l.cp

PREGÃO EIETRÔNICO Ne 202L05.28.01-SRP

A Comk5ão de Ucitação. com sede n@ Avenlda Antóiilo Ricardo, ND 43 - Centío
-A`irora -CE. comunica aos intere5sados que m dla ii de Jiii`ho de 202i, o9:00hs, e5tará

;u:,ao:ã:3:cb|ínÊÉ,Oec?s,g:d,aédse:s!,,:.:#,?tà;a:ií,:d#eo:m:#f:;ompg;::a,:u:;eFF:`];oo;Teàse,dT.i;í:s!:

abrindo ü.cltação na modalídade Píesão Eletíõnico N9 20Z1.05.28.01.SRP. ObJQlo: Reglstro

de Píeços d€stinado à aquisição de combusweí5 no ambito da CapitõI Fortôleza - Ceará.

#tg,';::ao,g:à'::taeF:tDavdao,Y#`,ÍJ':adí:ap',aóúxfm€.'odraa.p.%':co,,pn@h:cdoenh2:!T,e3;o.dgoh:
passaíá a ser reallzado iio dia oi de Junho cle 2o2i, às O9h, na Scde da Comls5ão de

t`:;'eaaçdã:rdÂn!àen|;'múa,ndoe:|,cvae,ianúícAEi.l:cúa.I!zf,dà,n£Aà;enn,l,::,g:cdoEde.msoes5fã:ú,àoa,r|:i:alço5S:

i;u:i:[s#bri;::Ía;:eng:!d|Ed!e!s::Íe:p:r;:::i:jjri!od!::â:pí!'b:i!:iáÉ;àJg;Eâug#:à|ÍcÍpí,;!d!e:ojü::;:â:::,íÊ

Concoríênc!a Í.úbllca NP 07.ooU20Z1.CP.

::-:;.

Acaraú-CE. 27 de Malo de 20Zi.

Auíora.C£. 28 de Malo de 202i

TIAG0 FONTELES SOUZA

EBANCISCO RAMALH0 MEIRELES

Píesídmte da Comls5ão de U.cltação
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