olonópole —
PREFEITURA

DE

A tente Faz, a Gente Cuida!

pm

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.11.30.01-SRP
Regido pela tei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e suas
alterações posteriores, Lei Nº 123 de 14 de dezembro de
2006, Decreto Federal Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
Decreto Federa! Nº 30.024, de 20 de setembro de 2019 e
legislação complementar em vigor.

PREÂMBULO
A Pregoeira do Município de Solonópole, torna público
promoverá licitação na modalidade de PREGÃO

ELETRÔNICO,
conforme especificações constantes do Anexo | deste edital.
A presente licitação será processada conforme as.
aisposições da Constituição Federal em seus artigos 37, inciso
XXI, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006
e suas alterações, Decreto Federal nº 10.024, de
20 de
setembro de 2019, bem como pelas normas contidas
neste Edital e seus anexos, que dele fazem parte integra
nte,
aplican

do-se, no que couber, as disposições contidas na legislação
específica do objeto licitado.

=

TIPO:

REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERI
AL
DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
E INFANTIL DA
REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO SOLONOPOLE DE
INTERESSE DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NOi
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL
MENOR PREÇO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

POR LOTE

MODO DE DISPUTA:

ABERTO E FECHADO

MODALIDADE:

PREGÃO

ESPÉCIE:

ELETRÔNICO

OBJETO:

SECRETARIA/ÓRGÃO

-

GERENCIADOR:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS

12 (DOZE) MESES

CAL

www licitacoes-e.com.br

q
IDATAS E HORÁRIOS

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01,12.2021
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14.12.2021 às 08h:00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14,12.2021 às 09h:00min
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Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e
abreviaturas com os mesmos significados:
i. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente
edital;
2. LICITANTE: Pessoa Jurídica que participa desta
licitação;
HABILITAÇÃO: Documentos referentes à verificação
atualizada da situação jurídica, regularidade
abalhista, gualificação técnica, econômico-financeira,
que seja exigida neste edital, do vencedor da
roposta de preços;

fiscal e
fase de

,

+ ADIUDICATÁRIA: Pessoa Jurídica vencedora da licitação,
à qual será adjudicado o seu objeto;
5. CONTRATANTE: O Município de Soionópole, através do(s)
órgão(s) competente(s) que é(são) signatário(s) do
instrumento contratual;

&.

VENCEDORA: Pessoa Jurídica à qual foi adjudicado o
objeto desta licitação, e é signatária da Ata de Registr
o de
Preços com a Administração Pública;
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7. FISCALIZAÇÃO/INTERVENIÊNCIA:

A Prefeitura

acompanhamento e fiscalização do fornecimento;

Municipal

de

Solonópole,

que

é o órgão

encarregado

8.

PREGOEIRO: Servidor designado por ato do titular do Poder
Executivo Municipal, que realizará os proced

9.

gação e ou a contratação;
EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder
Executivo Municipal, formada

do

imentos
de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes
das propostas de preços e da documentação de
habilitação, abertura dos envelopes, o seu exame e à classificação
dos proponentes, condução dos procedimentos
relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor
preço, adjudicação, quando não houver recurso,
elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio, recebi
mento, o exame e a decisão sobre recursos e o
encaminhamento de processo devidamente instruído, após a
adjudicação, é autoridade superior, visando à
homolo
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) órgãois] competente(s), incumbido de definir o objeto
da licitação, elaborar seu Projeto Básico/Termo de
referência, determinar a abertura da licitação, decidir os recurso
s contra atos da Pregoeira, adjudicar o objeto ao
vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resulta
do da licitação e promover a celebração da Ata de
Segistr
o de Preços e contratos;

“ALTER: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitação.
i2, PMS: Prefeitura Municipal de Solonópole.
COMPÕEM-SE O PRESENTE EDITAL DAS PARTES A E B, CONFO
RME A SEGUIR APRESENTADAS:

PARTE A — Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competi
ção, julgamento
registro de preços/contrato.

e formalização da ata de

PARTE B —- ANEXOS
Anexo | — Projeto Básico/Termo de Referência do Objeto;
Anexo |! — Modelo de Proposta de Preços;

Anexo tl — Modelo de Declarações/Procuração;
Anexo IV — Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo V — Minuta do Contrato.

:- OBJETO
DE

ASS

1.1 -A presente licitação tem

ro

por obieto o REGISTRO

DE PREÇO VISANDO

A FUTURA

E EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
E INFANTIL DA REDE DE ENSINO
PÚBLICO DO MUNICÍPIO SCLONOPOLE DE INTERESSE DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, TUDO CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO AO EDITAL.

£- DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO
EAR

ATA EEE

SPA PEsaE

2.1 —- Credenciamento;

2.1.1 - Os interessados deverão estar credenciados junto ao Banco
do Brasil S.A;

2.1.2

- As

regras

quanto

ao

Credenciamento

estão

disponíveis

no

sítio

“www licitacoes-e.com.br”,

verificação das condições de participação, abertura e análise
das “propostas de preços” e “documentos de
habiiitação”;
2.2 - Verificação das condições de participação;
2.3 - Abertura das propostas de preços apresentadas;
2.4 - Lances entre os ciassificados;

2.5 - Habilitação do licitante melhor classificado;

(O
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2.6 - Recursos;

2.4 - Adjudicação;

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, DEMAIS INFORMAÇÕE
S

DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO
EMISSOR

DO PROCESSO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

rr

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
3.1 — Quaisquer interessados na forma de Pessos jurídica
regularmente estabelecida nêste País, cadastrados ou não
no

Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de SOLONÓPOLE
e que satisfaçam a todas as condições de
cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., bem como, da legisla
ção em vigor, deste edital, inclusive tendo seus
objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação, devend
o, ainda, cumprir a legislações próprias quanto à
forma constituição do tipo de empresa, sendo:
e

Sob a denominação

s

Sob a denominação de sociedades simples: Associações, Fundaç
ões e Sociedades cooperativas;

de sociedades empresárias:

Em

nome

coletivo, comandita

simples, comandita

por ações,
Anônima - SA (regulada pela Lei nº 6.404-76), a Limitada (LTDA)e
a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
— EIRELI (regulada pela Lei Federal nº 12.441/11);

s

Sob a denominação de Empreendedor individual (MEI) ou Empres
ário Individual (EI);

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
3.2 - Licitantes com sócios, diretores ou representantes
comuns.
3.2.1 - Se antes do início da abertura dos envelopes de preço
for constatada a comunhão de sócios, diretores

ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas
poderá participar do certame.

3.2.2 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou represe
ntantes entre licitantes participantes após a
abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes
serão automaticamente desclassificados do
certame, independentemente do preço proposto.
3.3 - Os interessados que se encontrem em processo de falência
ou concordata, de dissolução, de fusão, de cisão ou
de incorporação, ou ainda, que estejam cumprindo suspens
ão temporária de participação em licitação ou

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de SOLONÓPOLE-C
E, ou tenham sido declaradas inidôneas e

estejam impedidas de licitar ou contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como
licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresa
s em consórcio, ou ainda aquelas que por força dos
motivos anteriormente expostos, estejam cadastradas positiv
amente no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

—NIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS);

3.4 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e respons
áveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, membro efetivo
ou substituto da Comissão de Pregão, bem como a
PREGOEIRO ou membro da Equipe de Apoio.

3.5 - Que não tenham providenciado o credenciamento junto ao
Banco do Brasil S.A.;

DEMAIS INFORMAÇÕES DO PROCESSO:
o

3.6 - Als) empresa(s) participante(s) do presente processo licitató
rio deverá(ão) estar ciente que o objeto estará
sujeito à aceitação pelo órgão interessado, ao qual caberá o
direito de recusar caso não esteja de acordo com o
especificado no Projeto Básico/Termo de Referência da present
e licitação ou seja um produto/serviço de qualidade

inferior ao solicitado cu ainda per questão de interesse
público devidamente justificado.
3.7 - À participação na licitação implica automaticamente
na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo
deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais
e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela
fidelidade « legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

3.8 - REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de
tempo utilizadas pelo sistema será observado o horário
de Brasília/DF.
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3.8.1 - Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo
qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data prevista, a sessão será remarca
da, para no mínimo 48h (quarenta e oito

horas) a contar da respectiva data.

DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos
inicialmente por meio da internet, sendo:
ajOs licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descriç
ão do objeto ofertado e o preço, até
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação;

bj O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilita
ção exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
cjAs Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encamin
har a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fisca! e trabalhi
sta, nos termos do

art. 43, 8 1º da LC nº 123,

de 20065.
d; Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrôni
co 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 descone
xão.

e) Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substitu
ir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema.
fiNão será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação
e julgamento da proposta.
g) Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.
3.10. Salvo os documentos cuja verificação da autenticidade possa ser
feita mediante consulta direta em sítios
oficiais na internet, todos os decumentos enviados à Comissão via internet
(sistema) para fins de classificação de
Proposta de Preços ou habilitação, obedecidas as disposições abaixo.
3.11. Todos os documentos necessários à participação na presente licitação
deverão ser apresentados em cópia
autenticada por cartório competente.
3.11.2. Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma
autenticação, ainda que diversas
reproduções

sejam feitas na mesma

folha, salvo disposição normativa em

contrário, devidamente

provada

pelo licitante no ato da apresentação do documento.
3.11.2. 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.

3.11.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente
certame licitatório, apresentados em
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulad
os e traduzidos para o idioma oficial
do Brasil, por tradutor juramentado.

3.11.4. Os documentos exigidos neste Edital deverão estar com prazo
de validade em vigor na data marcada
para abertura das propostas de preços e no caso de suspensão
do processo, os mesmos

devem

estar com

prazo de validade vigentes para a data da continuidade da licitação conform
e disposições da Pregoeira, em
original, ou em cópia já autenticada por cartório competente, devendo
a cada face de documento
reproduzido corresponder uma autenticação, ainda que diversas reproduç
ões sejam feitas na mesma folha,

todos perfeitamente legíveis. Portanto as certidões/declarações
bem como as de falência e concordata caso
exigidas neste edital as quais não tiverem em seu corpo sua data de validade
terão validade de 30 (trinta)
dias.

3.11.5. Os documentos apresentados, deverão conter todas as
informações de seu bojo legíveis e inteligiveis,
sob pena de os mesmos serem desconsiderados pela
Comissão de Pregão.
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3.12. O licitante
participará da fase
3.13. À Pregoeira
empresa obrigada

que apresentar documento em desacordo com o dispost
o neste item será eliminado e não
subseguente do processo licitatório.
poderá também solicitar originai de documento já autenticado,
para fim de verificação, sendo a |
a apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
contados a partir da solicitação,

sob pena de, não o fazendo, ser desclassificada ou inabilit
ada.

3.14.Caberá a Pregoeira avaliar e desconsiderar as formalidades que
puderem ser sanadas nos trâmites do processo,
em atendimento ao princípio da celeridade, finalidade, razoabilidade
e da competitividade.
5 — DOS ATOS E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO, DA ABERTURA E ACEITA
BILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, DA
ETAPA DE LANCESE RECEBIMENTO DE DOC MENTOS FÍSICOS, RECURS
OS E DEMAIS ATOS DO PROCESSO
Os atos bem como a condução do processo se dará peia forma
eletrônica, na plataforma do Bando do Brasil S.A.,
devendo todos os procedimentos ocorrerem tão somente pela
ferramenta disponível no referido sítio, tendo como
procedimentos:

&1 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔ
NICA
4.1.1 - Os licitantes deverão enviar suas propostas até a data e hora designa
das para a abertura das mesmas,
consignando o preço global do LOTE, incluídos todos os custos
diretos e indiretos, de acordo com o
especificado neste edital.
4.1.1.1- O campo “Informações Adicionais” poderá ser utilizado a
critério do licitante.

4.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas por eles
apresentadas, até o término do prazo para
recebimento.

4.3 -A Proposta de Preços, sob pena de desclassificação, deverá ser
enviada exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sem a identificação do fornecedor, caracterizando o produto
proposto no campo discriminado, com
critério de juigamento MENOR PREÇO POR LOTE, a qual conterá:
4.3.1- Os valores unitários em algarismos de cada item;
4.3 - O cadastro da Proposta de Preços pressupõe o pteno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transaç
ões que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Propost
as de Preços e lances.
8.5. Os preços constantes da Proposta de Preços do licitante deverão
conter apenas duas casas decimais

após

a

vírguta, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os
números após as duas casas decimais dos
centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional.
&.5.1 - Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantita
tivo do bem cotado.

o

4.5.2 - Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargo
s sociais, tributários, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, desloca
mentos de pessoal, custos e demais.
despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a
margem de lucro, não cabendo nenhum

outro ônus que não o valor estipulado na referida Proposta de Preços;

4.5.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de

pleitear gualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão
ou qualquer outro argumento não

previsto em lei.

4.5.4 - Ocorrendo

discrepância entre o preço unitário e total, prevalecerá

aquele lançado no sistema e

utilizado para classificação das Propostas de Preços, devendo
a Pregoeira proceder às correções necessárias.
4.5.5 - Os preços a serem cotados deverão levar em conta os
preços estimados para a contratação, insertos

na planilha anexa ao Projeto Básico, que serão considerados preços
máximos para efeito de contratação.

Não serão
estimados
4.5.5 - Na
em reais.
vencedora

adjudicadas Propostas
para a contratação.
análise das Propostas de
Assim, as Propostas de
a licitante cuja proposta

de

Preços

com

valor

superior

aos

preços

máximos

Preços de preços a Pregoeira observará o preço total do LOTE,
expresso
Preços deverão apresentar o valor unitário e total. Será conside
rada
contenha o Menor Preço, desde que atenda as exigências contidas neste

Termo de Referência e no edital de licitação.

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.620-000.

CNPJ: 07.733.256/0001-57

unitários/globais

| Fone: (88) 3518 1387

| wwyw.solonopole.ce.gov.br

PREFEITURA

DE

olonópole
A Gente Faz, a Gente Cuida!

4.5.6.1 — A proposta de preços caso o critério de julgamento
venha a ser por LOTE, deverá a licitante

cadastrar o valor global do LOTE, caso a mesma

valor global do item.

venha a ser por item, deverá a licitante cadastrar o

4.5.7 - Na proposta de preços deverão constar as especi
ficações detalhada do item, quantidade solicit

ada,
tipo e marca, 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
sobre o objeto licitado, mesmo gue não estejam registr
ados nestes documentos ;

direta ou indiretamente

8.5.8 - O prazo de validade da Proposta de Preços não pode ser
inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da
sessão de abertura desta licitação, conforme artigo 6º da Lei nº.
10.520/2002. Caso a licitante não informe
em sua Proposta de Preços o prazo de validade, será considerado
aquele definido neste Edital.
4.5.9 - 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 bens
e as condições de participação, competição,
juígamento e formalização do contrato, bem como a aceitação
e sujeição integral às suas disposições e à
legislação aplicável, notadamente às Leis Federais nº 10.520
/02 e 8.666/93.

4.5.10 - 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 entregues
a Pregoeira por meio do sistema.
35.13 - Será desclassificada a Proposta de Preços apresentada em
desconformidade com este item.
&.6 - DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
DE PREÇOS

4.5.1 - Abertas as propostas, a Pregoeira fará as devidas verificações,
avaliando a aceitabilidade das mesmas.

Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser fundamentada
e registrada no sistema.

&.6,2 - Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas)
casas decimais em seus valores globais.
4.6.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classifi
cadas pela Pregoeira, e somente estas

participarão da etapa de lances.

4.7 - DA ETAPA DE LANCES
&.7,1 - A Pregoeira dará início à etapa competitiva no horário previsto
no preâmbulo, quando, então, as
licitantes poderão encaminhar lances.
4.7.2 - Para efeito de lances, será considerado o VALOR GLOBAL
DO LOTE,

Tom

4.7.3 - Aberta a etapa competitiva, será considerada como primeir
o lance a proposta inicial (não
identificada). Em seguida as licitantes poderão encaminhar lances exclusi
vamente por meio do Sistema eletrônico,
sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respect
ivo horário de registro e valor.

4.7.4 - 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 ofertad
o por outra(s) licitante(s).
8.7.5 - Durante a sessão pública de disputa, as licitantes serão
informadas, em tempo real, do valor do menor

lance registrado. O Sistema não identificará o autor dos lances aof(a)
Pregoeira(a) nem aos demais participantes.
4.7.6 - Será adotado para o envio de lances o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que as licitantes

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações,

2.7.6.1 - A etapa

de lances da sessão

prorrogada automaticamente

de duração da sessão pública.

pública terá duração

de 15 (quinze)

minutos

e, após

isso, será

pelo Sistema quando houver lance ofertado nos últimos 10
(dez) minutos do período

4,7,6.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o
Sistema abrirá oportunidade para que a licitante
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços
até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar

um lance fina! e fechado em até 05 fcinco) minutos, o qua! será sigiloso
até o encerramento deste prazo.

4.7.6.3 - Não havendo pelo menos 03 ftrês) ofertas nas condiçõ
es definidas neste Edital, poderão as licitantes
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo
de 63 ftrês) ofertas, oferecer um lance final e fechado

em até OS (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
$.7,6.4 - Após o término dos prazos estabelecidos, o Sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente
ce valores.

ex
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4.7.6.5 - Não havendo lance final e fechado classificado
na forma estabelecida, haverá o reinício da etapa
fechada, para que as demais licitantes, até o máximo
de 03 itrês) ofertas, na ordem de classificação, possam
ofertar
um lance final e fechado em até 65 cinco) minutos, o qual
será sígiloso até o encerramento deste prazo.

4.7.5.6 - Poderá a Pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.
4.7.7 - No caso de desconexão entre a Pregoeira e o Sistema no decorre
r da etapa competitiva, o Sistema
poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando a
Pregoeira, quando possível, sem prejuízos dos atos
realizados.
4.7.8 “Quando a desconexão do sisterna eletrônico para a Pregoei
ra persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorri
das vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

4.7.9 - Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar
um empate, conforme estabelece os
artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a apiicação automát
ica do desempate em favor ME/EPP/MEL.
4.7.16 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito
de encaminhar uma última oferta
“ara desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
4.7.11 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte
melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitante
s microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento),
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

4.7.12 - No caso de equivalência dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pegueno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
4.7.13 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente
após o encerramento da etapa de
jances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeir
a acerca da aceitação do lance de menor valor.
4.7.14 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitáve
l ou se o fornecedor desatender às.
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou
o lance subsegúente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classifi
cação, e assim sucessivamente, até a apuração
Ce
ums proposta ou lance que atenda o Edital. Também

nessa etapa a Pregoeira poderá negociar com o participante

para que seja obtido preço melhor.
4.7.15 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conform
idade entre a proposta de menor

“reço e o valor estimado para a contratação.
—
4.7.16 - Caso o licitante não apresente tances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

$.7.17 -A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como
um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguida
s de lances).
4.7,18 - Havendo empate, a proposta vencedora

empatagas.

será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

4.7.19 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública,
a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, CONTRAPROPOSTA

ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.

4.7.20 - A negociação será realizada pcr meio do sistema, podendo
ser acompanhada pelos demais licitantes.
4.7.21 - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.
4.7.22 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examina
rá a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objetc e à compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único
do art. 7º e no 8 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/42018.

4.7.23 - Se 2 proposta

ou

lance vencedor for desclassificado,

a Pregoeira

examinará

a proposta

ou lance

subseguente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
4.7.24 - Havendo necessidade, a Pregoeira susperderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário
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nara a sua continuidade.

4.7.25 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeir
a verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital

4.8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS ANEXADA AO SISTEMA JUNTO A HABILIT
AÇÃO. (MODELO ANEXO 11)
A Proposta de Preços, deverá ser enviada exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, caracterizando o produto
proposto

mo

campo

discriminado,

contemplando

todos

os

itens

do

LOTE,

em

Referência — Anexo | do Edital, a qual conterá:
4.8.1. A modalidade e o número da licitação;
4.8.2. Endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Solonópole-CE;

conformidade

com

o Termo

de

4.8.3. Prazo de entrega, conforme os termos deste edital;

4.8.4, Prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a 60 (sessent
a) dias;
4.8.5. Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade
de medida consignada no edital e
marca;

—

4.8.6. Os valores unitários e totais de cada item cotado, bem como
o valor global da Proposta de Preços por
extenso, todos em moeda corrente nacional;

4.8.7. 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.
4.8.8. Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisit
os de habilitação e que sua Proposta
de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convoca
tório (edital).

5- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ESTEPE AS

gr

5.1.05 CLASSIFICADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA DE SOLONÓ
POLE, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei

Federal n.º 8.665/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à present
e licitação mediante a apresentação dos
documentos abaixo relacionados, os quais serão analisados pela Pregoeir
a quanto a sua autenticidade e o seu prazo
de validade.

5.2 - RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
5.2.1 REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público
de empresa mercantil da

Junta Comercial; devendo,
—

no caso de a 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.
5.2.2 - ATO TONSTITUTIVO,

ESTATUTO

OU CONTRATO

SOCIAL e todos os seus Aditivos ou Consolidado em

vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da
Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de

seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal,
filial ou agência, apresentar o registro da
junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede
a matriz.
5.2.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedad
es simples - exceto cooperativas - no

Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria
em exercício; devendo, no
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no
Cartório de Registro das Pessoas
Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede
a matriz.
5.2.4 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIO
NAMENTO expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2.5 - Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto) do(s)
Sócio(s) Administrador(es), válido
na forma da lei;

”
5,3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7
5.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNP);
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3.3.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compatível com o objeto contratual;
5.3.3- Provas de regularidade, em plena validade, para com:
5.3.3.1- a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta
Negativa de Débito quanto aos
Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN), abrangendo
inclusive as contribuições .
previdenciárias;
5.3.3.2- a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicíli
o da licitante);
3.3.3.3- a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais)
do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
5.3.3.4- o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

3.3.3.5- a justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT).
5.3.4- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão
apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição;

5.3.5- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o
vencedor de certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissã
o de Pregões, para a regularização
da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa;

5.3.6- A não regularização da documentação, no prazo estabele
cido, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no
8.666/93, sendo facultado a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatur
a do contrato, ou a revogação da licitação, ou
LOTE, conforme o caso.

5.4- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
2.4.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica;
5.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigível e apresentado na

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios - podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses
da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabil
ista registrado no CRC, bem como por
sócio, gerente ou diretor, registrado no Órgão competente.
5.4.2.1 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admitese a apresentação de balanço

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedad
e;

5.5 — RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.5.1. Apresentar Atestado de capacidade técnica, com firma reconhecida
do emissor do atestado fornecidos

por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem
em características com o objeto.

o fornecimento de produtos compatível

2.5 - DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
5.6.1- Declaração de que em cumprimento ao estabelecido na Lei nº
9.854, de 27/10/1999, publicada no

DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição
Federal, não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos

em irabalho algum, salvo na condição
constante dos Anexos deste edital;
5.6.2- Declaração

de aprendiz,

expressa de integra! concordância

a partir de 14 (quatorze)
com

os termos

deste

anos,

conforme

edital e seus anexos,

modelo
conforme

modelo constante dos Anexos deste edital;
5.6.3- Declaração sob as penalidades cabíveis, de inexistência de
fato superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrênc
ias posteriores, conforme modelo

constante dos Anexos deste edital (art.32, 828, da Lei n.º 8.666/93)
.
5.6.4 - Declaração de que a licitante tem ciência sobre a forma
de comunicação dos atos do processo;

5.6.5 — Certidão Específica emitida

pela Junta Comercial, com todas as alterações e movimentações

empresa, com data de emissão de até 30 (trinta) dias anteriores
da data da licitação.

da
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5.7 - Será inabilitado o licitante que não atender as exigênc
ias deste edital referentes à fase de Habilitação, bem
coma apresentar os documentos defeituosos em seus conteú
dos e forma.
5.8 - RECURSOS: Ao final da sessão, depois de declarado
o(s) licitante(s) vencedor (es) do certame, será aberta a
opção para interposição de recursos, pelo prazo de 15 (quinze
) minutos, oportunidade em que qualquer licitante
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de
interpor recurso, com registro da síntese das suas
razões em campo
próprio do sistema, faculta

ndo-lhe juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corrido
s, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrar
razões em prazo sucessivo também de 03 (três) dias
corridos (que começará a correr do término do prazo da
recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

5.8.1 - A faita de manifestação imediata e motivada do licitant
e em recorrer, ao final da sessão do Pregão,

importará a preclusão do direito de recurso e a adjudic
ação do objeto da licitação pela Pregoeira ao licitante
vencedor.

5.8.2 « Os memoriais (razões de recurso) deverão ser enviados
ao e-mail da Comissão de Pregão, durante o
horário de expediente. Somente serão acolhidos recursos,
documentos ou quaisquer correspondências
enviadas no horário especificado no subitem 3.9.3, de segund
a a sexta-feira.
5.8.3 - 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 habilitado
iegalmente ou não identificado no processo para responder pela
Licitante.
5.8.4 - O recurso será dirigido ao(s) Secretário(s) Gestor(es),
por intermédio da Pregoeira, a qual poderá

reconsiderar
devidamente

sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias

úteis, contado do recebimento do recurso pelo(s) Secretário(s) Gestor(
es).
5.8.5 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos
meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pela Licitante no momen
to oportuno.
5.8.6 - O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspens
ivo, até seu trânsito em julgado
administrativamente.

3.8.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
5.8.8 - Decidido(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 procederá(ão) a homologará(ão) do

processo, para determinar a contratação;

—

5.8.9 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados na sede da

Comissão de Pregão da Prefeitura de SOLONÓPOLE.

5.9 - ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão será
lavrada ata circunstanciada, que mencionará os
licitantes credenciados, as Propostas de Preços, na ordem de classific
ação, a análise da documentação exigida para

habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamen
te assinada, ao final, pela Pregoeira e sua
Equipe de Apoio.

5.9.1 - Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição
de recurso, será feita pela Pregoeira a
adjudicação

ao licitante declarado vencedor

do certame

e encerrada

a reunião,

após

o que,

o processo,

devidamente instruído, será encaminhado:
o
a) à Procuradoria Geral do Município, para fins de análise e parecer;
bj e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homoiogação e
subsequente formalização da Ata de Registro

de Preços.

3.10 - SUSPENSÃO DA SESSÃO: A Pregoeira é facultada, a qualque
r momento, suspender a sessão mediante motivo
devidamente justificado e marcar seu Brosseguimento
para outra ocasião, fazendo constar esta decisão no
sistema
eletrônico.
3.10,1- A Pregoeira, a qualquer tempo poderá analisa
r as Propostas de Preços e seus anexos, os docum
entos
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de habilitação, solicitar outros documentos, solicitar parecer
es técnicos e suspender a sessão para realizar
diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisõe
s.
5.10.2

- No

caso

de

desconexão

da

Pregoeira

no

decorrer

da

etapa

de

lances,

se o sistema

eletrônico

permanecer acessível aos PROPONENTES, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados. Quando a desconexão da Pregoeira persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão do
pregão na forma eletrônica poderá ser suspensa, e reiniciada
somente após comunicação expressa aos
operadores representantes dos participantes, através de mensa
gem eletrônica (Chat) divulgando data e hora
ca reabertura da sessão.

5.11. DAS CONDIÇÕES GERAIS: No juigamento das Propostas
de Preços/ofertas será declarado vencedor o Licitante
que, tendo atendido a todas as exigências deste edital, apresen
tar menor preço conforme definido no preâmbulo
deste
edital, cujo objeto do certame a ele será adjudicado.
Ur

-11.1.Não serão consideradas ofertas ou vantagens não prevista
s neste edital.
11.2. À intimação dos atos proferidos pela administração — PREGOE
IRA ou Secretário(s) — será feita por
meio de divulgação na INTERNET, através do Sistema de Pregão
Eletrônico (licitações-e) do Banco do Brasil |
S.A. 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 SOLONÓPOLE,
conforme disposto da Lei Orgânica do
Município.

—

TERA

6 - CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOG
AÇÃO E ANULAÇÃO
NA

oba jd

A SAS

EEE

SAE

6.1- Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,

providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão

Eletrônico. No caso de impugnação, qualquer pessoa é parte legítima
para impugnar os termos do edital do pregão,
por meio eletrônico, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública.
6.1.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o
impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

6.2-

Somente

confeccionada

serão

em

aceitas

máquina

solicitações

de

esclarecimentos,

datilográfica

ou

impressora

providências

eletrônica,

seguintes reguisitos:

em

ou

tinta

impugnações

não

lavável,

mediante

que

petição

preencham

os

6.2.1- o endereçamento à PREGOEIRA da Prefeitura Municipal de Solonóp
ole;
,
8.2.2- a identificação precisa e completa do autor e seu representante
legal (acompanhado dos documentos

comprobatórios)

-—

se for o caso, contendo

o nome,

prenome,

estado civil, profissão,

domicílio,

número

do

documento de identificação, devidamente datada, assinada e protoco
lada na sede da Comissão de Pregão da
Prefeitura Municipal de Solonópole, dentro de prazo editalício;
6.2.3- o fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os
itens ou subitens discutidos;

6.2.4- o pedido, com suas especificações;

6.3- Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
6.4- A resposta do Município de Solonópole-CE, será disponibilizada
a todos os interessados mediante afixação de
cópia da íntegra do ato proferido pela administração na imprensa
oficial (flanelógrafo) da Prefeitura Municipal de
Solonópole, conforme disposto a Lei Orgânica do Município.
9.5- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
&.8- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório
que importe em modificação dos termos do edital
será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração

não afetar
a formulação das propostas.
6.6.1- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela
mesma forma que se deu ao texto original,
exceto quando, inquestionaveimente, a alteração não afetar
a formulação das propostas.

6.7-DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatór
io, a Pregoeira ou a autoridade superior, poderá
promover diligências no sentido de obter esclarecimento
s, confirmar informações ou permitir sejam sanadas
falhas
formais de documentação que complementem a instruçã
o do processo, vedada a inclusão posterior de docume
nto
ou informação que deveria constar originariamente
da proposta, fixando o prazo para a resposta.
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6.7.1- Os iicitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverão fazê-lo no prazo

determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabili
tação.

6.8-REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O Município de Sclonópole-CE poderá revogar
a licitação por razões de interesse
público, no todo ou em parte ou anular esta licitação, em qualguer
etapa do processo.

7-SANC ÕES ADMINISTRATIVA
TA

RSA
sc sado

1.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
deixar de assinar a Ata de Registro de
reços ou Contrato ou apresentar documentação falsa exigida para
o certame, ensejar o retardamento da COMPRA

de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo
inidôneo cu cometer fraude fiscal, ficaré impedido de licitar e contratar
com o Município de Solonópole e será
descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Solonópole pelo
prazo de até S(cinco) anos, sem prejuízo de
aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
7.1.1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso
de:
aj Recusar em assinar c contrato;
—
Db) apresentar documentação faisa exigida para o certame;
ci não manter a proposta ou lance;
d) fraudar na entrega dos produtos ou na entrega de produtos conform
e caso for;

e) comportar-se de modo inidôneo;
7.1.2 - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia
de atraso no início da entrega dos
produtos

objeto

contratual

solicitado,

contados

do

recebimento

da

ORDEM

DE

COMPRAS

no

endereço

constante do cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da ORDEM DE COMPRAS, caso
seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos produtos
;
7.1.3 - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ORDEM
DE COMPRAS, na hipótese de atraso
superior a 36 (trinta) dias na entrega dos produtos requisitados;
7.2- Na hipótese de ato Ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtor
nos ao desenvolvimento na entrega
dos produtos, às atividades da administração, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave, ou
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas
neste instrumento, ou em outros

documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo
demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada,
e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

—

das

a) advertência;
Db) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto
da reguisição, ou do valor POR

TEM máximo do contrato, conforme o caso;
7.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipa
l no prazo de 5 (cinco) dias a contar da |
notificação cu decisão do recurso, nor meio de Documento de Arrecada
ção Municipal —- DAM.
7.3.1- Se o valor da muita não for pago, ou depositado, será automat
icamente descontado do pagamento a
que o licitante fizer jus.
7.3.2- Em caso de inexistência cu insuficiência de crédito do licitante,
o valor devido será cobrado

administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado
mediante processo de execução

fiscal, com os encargos correspondentes.
7.3.3- As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas
8.665/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

nos artigos 86 a 88 da Lei Federal

n.º

7.4-O fornecedor beneficiário da ata terá o registro de seu preço cancelad
o quando:
1.4.1- descumprir as condições
7.4.2- não retirar a respectiva
Administração, sem justificativa
7.4.3- não aceitar reduzir o seu
no mercado;
7.4.4-tiver presentes razões de

da Ata de Registro de Preços;
nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabele
cido pela
aceitável;
preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aqueles
praticados

interesse público.

O
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7.5-PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO:

As

sanções

serão

aplicadas

após

regular

processo

adminis

trativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
?.3.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado
o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 tcinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e
advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar
e contratar com o Município de Solonópole
e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura Municipal de Solonó
pole pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

RARO ER
ERRAR

8.1 - A adjudicação desta licitação em favor da licitante cuja propost
a de preços ou lance seja classificado em

primeiro lugar é da competência da Pregoeira, quando
não houver recurso.

3.2 - À homologação deste pregão é da competência do(a) Gestor(a
) da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
8.3 — Ola) Gestor(a) da Secretaria Municipal Competente se reserva
o direito de não homologar ou revogar o
present
e processo,

por razões de interesse público decorrente de fato superve
niente devidamente comprovado

mediante fundamentação escrita.

e

—8.4

— À homologação, conforme se verifique a necessidade,
estará sujeita, ainda, à aferição das informações
prestadas pela ticitante vencedora, inclusive no que se refere
à inspeção in joco na sede da empresa para fins de

verificação de que se encontra em pleno funcionamento, incluind
o sua identificação externa e identificação de
pessoal entregando produtos durante o horário normal de funcion
amento.

S- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL
ceara
SEE
RED
9.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formali
zadas mediante lavratura da respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS e CONTRATO, subscrita pelo Município, através
da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s)
pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, e o(s) ticitante(s)
vencedor(es), que observará os termos do
DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, da Lei n.º
8.666/93, da Lei n.º 10.520/02, deste edital é
demais
normas periinentes.
9.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o Municíp
io de SOLONÓPOLE

- CE convocará

o licitante

vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o
compromisso para futura contratação entre as
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este
Edital.

e

9.2.1.1 - À convocação do licitante vencedor se dará através de publica
ção em jornal de grande circulação ou
correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de endereç
o eletrônico válido a ser fornecido
pelo Licitante na fase de proposta, conforme modelo fornecido.

9.2.1.2 - 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.

9.2.1.3 - O licitante que não atender justificadamente a convocação
no prazo assinalado no item 14.1 será
enquadrado será incurso no teor do art. 81 da Lei nº 8.666/93, ocasião
em que será convocado a licitante

classificada em segundo lugar, sem prejuízo de abertura
penalidades cabíveis e insertas na mesma lei.
9.3 - Poderão

ser firmados

contratos

decorrentes

da Ata

de

de processo administração

Registro

de

Preços,

que

serão

para aplicação das
tratados

de forma

autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constan
tes da Lei n.º 8.666/93, inclusive quanto às
prorrogações, alterações e rescisões.
3.4 - Os licitantes além das obrigações resultantes da observância
da Legislação aplicável deverão obedecer às
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços — ANEXO IV e Contrat
o a ser celebrado ANEXO VI deste edital.
9.5 - O licitante vencedor terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS, contado
a partir da convocação, para assinatura da Ata
de Registro
solicitado

de
peio

Preços e/ou Contrato. Este
licitante vencedor durante

Administração.

prazo poderá ser
o seu transcurso

prorrogado uma vez, por igual período, quando
e desde que ocorra justo motivo aceito pela

a
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9.5.1 - À recusa injustificada ou a carência de justo motivo
da vencedora de não formalizar a Ata de Registro
de Preços/Contrato, no prazo estabelecido, sujeitará
a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste
Edital.
9.5.2 - Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Regist
ro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido é
facuitado à administração municipal convocar os licitan
tes remanescentes, respeitada a ordem de
classificação final das propostas, para negociar com os mesmo
s, com vistas à obtenção de melhores preços,
preservado o interesse público e respeitados os valores estima
dos para a contratação previstos na planilha
de custos anexa ao Projeto Básico.
9.6 - incumbirá à administração providenciar a publicação
do extrato da Ata de Registro de Preços e Contrato nos
quadros de aviso dos órgãos públicos municipais, na forma
prevista na Lei Orgânica do Município, até o quinto dia
útil do mês subseguente ao de sua assinatura. O mesmo
procedimento se adotará com relação aos possíveis termos
aditivos.
9.7 - À Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos
e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá
pelo
prazo de 12 (DOZE) MESES
podendo ser alterada em conformidade com o dispos
to no DECRE

TO FEDERAL Nº 7.892,
DE 23 DE JANEIRO DE 2013, e nos artigos, 57, 58 e 65
da Lei n.º 8.666/93.
&8 - O Contrato produzirá seus Jurídicos e legais
efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá confor
me
estabelecido no respectivo instrumento, conforme
Lei Federal n.º 8.666/93, satisfeitos os demais requisi
tos
do
DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.
3.9 - A Ata de Registro de Preços não obriga o Municí
pio a firmar qualquer contratação, sendo assegurada
ao
detentor do registro a preferência de fornecimento, em
igualdade de condições.
9.10

-

O

Município

menitorará,

pelo

menos

trimestralmente, o preço dos produtos, avaliar
á o mercado
constantemente e poderá rever os preços registrados a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços
praticados
no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens
registrados.

9.10.1 - O Município convocará o fornecedor para negoci
ar o preço registrado e adequá-lo ao preço de
mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver
acima do preço de mercado.

9.11 - Em

caso de alteração

dos

preços

de mercado,

deverá

ser observado

o disposto

no artigo 12 do Decreto
Municipal e DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23 DE JANEI
RO DE 2013.
92.12 - Antes de receber o pedido ce fornecimento e caso
seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser
liberado do compromisso assumido, caso comprove median
te requerimento fundamento e apresentação de
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumi
das, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao
preço registrado, por fato superveniente.

9.13 - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão
não poderão ultrapassar aos praticados no mercado,
mantendo-s
e

a diferença

percentual

apurada

entre o valor originalmente

constante da proposta

—aguele vigente no mercado a época do registro —
equação econômico-financeira.

do fornecedor

e

9.14 - Para efeito de definição do preço de mercado
serão considerados os preços unitários/globais que
forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pelo Municí
pio para determinado Item.
9.15 -Não havendo êxito nas negociações com o
primeiro colocado, o Município poderá convocar
os demais

fornecedores classificados para formalizarem o Registro
de seus Preços, nas mesmas condições do 1º colocado ou
revogar a Ata de Regist
ro de Preços ou parte cela.

*

30-DA ENTREGA DOS PRODUTOS
PERRRE

40.1-DAS

ORDENS

LICITADOS
di

DE COMPRAS:

A entrega dos produtos

licitados se dará mediante expedição de ORDEN

S DE
por parte da administração ao licitante vencedor,
que poderão englobar integralmente os quantitativo
s
produt

COMPRAS,

e/ou
os cbjeto do Contrato (entrega do quantitativo total)
ou apenas parte deles (entrega do quantitativo
fracionada), de acordo com a conveniência e oportu
nidade administrativa, a necessidade e disponibilid
ade
financeira da(s) Secretaria(s) Gestorais).

19.1.1. A ORDENS DE COMPRAS emitida conterá
os produtos pretendidos e a respectiva quanti
dade,
Gevendo ser entregue ao beneficiário do registro
no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao
seu

ci
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número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endere
ço eletrônico, cujos dados constem
cadastro ou da própria Ata de Registro de Preços.
10.1.2-

Cbservadas

as determinações

e orientações

constantes

da

ORDENS

DE

COMPRAS,

do '

o fornecedor

deverá entregar os produtos no lecal designado pela Contrat
ante, dentro do prazo e horários previstos,
oportunidade em que receberá o atesto de entrega na nota fiscal.
10.1.3- O aceite dos produtos entregues pelo órgão recebed
or não exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com
as especificações estabelecidas no Anexo
deste Edital quanto aos produtos entregues.
10.1.4- Poderão ser firmados contratos decorrentes da Ata de
Registro de Preços, que serão tratados de
forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposi
ções constantes da Lei n.º 8.666/93,
inclusive quanto às prorrogações, aiterações e rescisões.
29.2-DO PRAZO E LOCA DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Em até 05
(CINCO) DIAS, a contar da emissão das ORDENS DE
COMPRAS, nos locais determinados pela CONTRATANTE.
1€.2.1. Os produtos deverão obedecer a um cronograma de entrega
, a partir das características que se
apresentam, nos quantitativos discriminados na ORDEM

DE COMPRA.

10.2.2- Para os produtos objetos deste certame, deverá ser emitida
Fatura e Nota Fiscal em nome da
Prefeitura Municipal de SOLONÓPOLE - CE, com endereço na Rua Dr
Queiroz Lima 330, Centro, CEP 63.620008, Solonópole, Ceará, inscrito no CNP! sobo N.º 07.733.256/0001-57
.
10.2.3- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de
prazo.
10.3- Os produtos licitados deverão ser entregues, observando rigoros
amente as especificações contidas no Projeto
Básico/Termo de Referência do Objeto, nos anexos desse instrum
ento e disposições constantes de sua proposta,
hem ainda às normas vigentes, assumindo o fornecedor a respons
abilidade 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 entrega dos produtos que lhes
sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou suostituir, às suas expensas,

verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

no total ou em

parte, o objeto em

que se

D) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Adminis
tração ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou doto na entrega dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na entrega
. As decisões e providências que
ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão
ser comunicadas a seus superiores
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supress
ões quantitativas que se fizerem na
entrega dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualiz
ado da contratação, na forma
co 8 1º do artigo 65 de Lei nº 8.666/93;
11 - DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
Tm
11,3-PREÇOS:

Os

preços

ofertados

devem

ser apresentados

com

a incidência

de todos

os tributos,

encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes,
seguros, direitos autorais, deslocamentos de pessoal
e material, custos e demais despesas previsíveis que possam
incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de
fucro.

ai.2-PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da entrega
dos produtos licitados, segundo as ordens de
compras/autorizações de fornecimento expedidas pela administração,
de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidões Federais, Estaduais e Municipais do
licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da
proposta.

11.2.1- O pagamento

será efetuado em

até 30 (trinta) dias após o encaminhamento

tratada neste subitem, observadas as disposições
fornecedor ou através de chegue nominal.

editalícias,

através

de

crédito

na

da documentação
Conta

Dx
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11.3 "REAJUSTE: Os valores contratos poderão ser reajustados
nos casos previstos em Lei.

11,4. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém
de conseguências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da entrega
dos produtos, ou ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômi
ca extraordinária e extracontratual, poderá,
mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada
tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a
relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a

retribuição da Administração para

a justa remuneração dos produtos registrados, objetivando a manute
nção do equilíbrio econômico-financeiro inicia!
do
contrato, na forma do artigo 65, Il, “d” da Lei Federal n.º 8.666/93
, alterada e consolidada.

22 - DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÇÃO DOS ATOS DO PROCES
SO E DEMAIS DITAMES LEGAIS
SAR
r

Ext
ere

St

12.3 - À tentativa de fraude ou frustração dos atos e ações
a serem realizados por parte dos proponentes, há
qualquer momento do presente processo, poderá caracter
izar o enquadramento dos mesmos nas sansões dos
crimes e penas previstas do Art. SOS, Art. 93º e Art. 96º ca
Lei Federal 8.666/93, e sendo necessário, ainda, abertura

e instauração do devido processo administrativo para a averiguação
e apuração dos fatos ocorridos, de forma a
aplicação das devidas penalidades e punições cabíveis.
“42.2 - É facultado a Pregoeira, em qualquer ausência ou omissão
quanto a instruções e ditames deste edital, a
aplicação das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrum
ento jurídico brasileiro, de forma a manter
ideal e iegal transcorrer dos atos e ações dos procedimentos do
certame.

13 - DA FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO

ES Sp O

ERR oia

13.1 - À convocação do licitante para quaisquer atos do processo
, inclusive para assinatura da ata de registro de
preços, dois; Contrateis) se dará através de publicação em jornal
de grande circulação ou correspondência com
Aviso de Recebimento ou, ainda, através de endereço eletrônico
válido a ser fornecido pelo Licitante na declaração
constante das exigências dos documentos de habilitação ou pelo
chat da ferramenta eletrônica do Bando do Brasil
13.2 - Os avisos de prosseguimento

das sessões, a decisão sobre os recursos interpostos, a anulaçã
o ou

revogação
serão feitos aos interessados mediante publicação na imprensa
oficial (flanelógrafo) da Prefeitura Municipal de
Scionópole, conforme disposto na Lei Orgânica do Município, e facuita
tivamente em Jornal de Grande Circulação.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS
ATOS

PSP

ETR AT TA

Ae

“—+4.1- AS normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão
sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem
comprometimento da segurança e do regular
funcionamento da administração.
14,2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pela Pregoeira durante
a sessão e pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) .
de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54
da Lei n.º 8.666/98.
14.3- O não atendimento de exigências formais não essenciais
não importará no afastamento do licitante, desde que

sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão
da sua proposta durante a realização da sessão
pública deste Pregão Eletrônico.
14.4- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração
ou pela apresentação de documentação
referente ao presente edital, nem em relação às expectativas
de contratações dela decorrentes.
14.5- A administração disponibilizará meios de divulgação
e amplo acesso aos preços praticados no Registro objeto

dessa licitação.

14.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital,
exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se gue só se iniciam e vencem prazos
em dia de expediente normal no Município, exceto
quando for expressamente estabelecido em contrário.
14.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas
do presente edital, será competente o Foro da Comarca
de Solonópole-CE.
K

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Sotonópole - CE, 63.620-000.
CNPj: 07.733.256/0001-57 | Fone: (88) 3518 1387 | www.so
tonopole.ce.gov.br

PREFEITURA

DE

A Gente Paz, a Gente Cuida!

14.8- As informações sobre esta licitação podem ser
obtidas junto à Comissão de Pregão da PMP,

na Rua Dr Queiroz
iima 330, Centro, CEP 63.620-000, Solonópole, Ceará ou
através do telefone (88) 3518-1387, de segunda a sextafeira, no horário de 07:30 às 11:30 horas.
i4.9O
referido
edital
e seus
anexos
também
estão
disponíveis
nos
seguintes
sítio
virtual:
nttp://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/, nos termos da
IN nº 04/2015-TCM-CE.
14.10- O Projeto Básico/Termo de referência poderá ser examin
ado por qualquer interessado na sede da Comissão
de Pregão da Prefeitura Municipal de Solonópole.
14.11- Todas as normas inerentes às contratações
do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo
— Projeto
Básico/Termo de Referência deste Instrumento Convoc
atório deverão ser minuciosamente observadas
pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas.
14.12- No interesse da Administração Municipal e
sem que caiba às licitantes qualquer tipo de indeni
zação, fica
assegu

rado a autoridade competente:
a) Alterar as condições,

a qualquer tempo,

no todo ou em parte, da presente licitação, dando
ciência aos
interessados na forma da legislação vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitaçã
o, a qualquer tempo, disto dando ciência aos
interessados mediante publicação na forma da legislação
vigente.

SOLONÓPOLE/CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021,

:

Mama. MONLA CO
Maria Mônica Barbosa
Pregoeira

Erva

-
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!— INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
ORGÃO(S) SOLICITANTE(S)/GERENCIADOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DOTAÇÃO(ÕES) ORCAMENTÁRIA(S): Não se aplica.
FONTE DE RECURSO: Não se aplica.

- VALORÍES) GLOBAL ESTIMADO(S): R$ 938.398,00 (NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL
TREZENTOS E NOVENTA E
OITO REAIS)
Hi — DETALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃ
O DE MATERIAL DIDÁTICO |
PEDAGÓGICO PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE DE
ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO
““SOLONOPOLE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.

6. JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO QUE TAL AQUISIÇÃO VISA A NECESSIDADE
DE ASSEGURAR PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS MEDIADORAS DE APRENDIZAGEM EM AMBIENTES COLETIVOS, DESENVO
LVIMENTO PLENO DAS
CRIANÇAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS QUE NÃO ANTECIPEM CONTEÚDO A SEREM
TRABALHADOS DA REDE
BÁSICA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E QUE RESPEITEM AS CRIANÇAS COMO SUJEITOS HISTÓRIC
OS E DE DIREITOS QUE,
NAS INTERAÇÕES, RELAÇÕES E PRÁTICAS COTIDIANAS QUE VIVENCIAM, CONSTROEM SUA
IDENTIDADE PESSOAL E
COLETIVA, BRINCAM, IMAGINAM, FANTASIAM, DESEJAM, APRENDEM, OBSERVAM,
EXPERIMENTAM, NARRAM,
QUESTIONAM E CONSTROEM SENTIDOS SOBRE A NATUREZA E A SOCIEDADE, PRODUZINDO CULTURA.
EM ASSIM
SENDO, COM O OBJETIVO, DE PROMOVER OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS FOCADAS
NO ACESSO AOS BENS
CULTURAIS, PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO, RENOVAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE CONHECIMENTOS
E APRENDIZAGENS
DE DIFERENTES LINGUAGENS, ASSIM COMO O DIREITO À PROTEÇÃO, À SAÚDE, À LIBERDAD
E, À CONFIANÇA, AO
RESPEITO, À DIGNIDADE, À BRINCADEIRA, À CONVIVÊNCIA E À INTERAÇÃO COM OUTRAS
CRIANÇAS APONTAMOS
SER DE INTERESSE PÚBLICO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ATENDER A DEMAND
A DE ALUNOS DO.
MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE. A ESCOLHA RECAIU NA EMPRESA EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA
E SERVIÇOS LTDA,
POR À MESMA SER EXCLUSIVAMENTE AUTORIZADA A DISTRIBUIR E COMERCIALIZAR O MATERIAL
DIDÁTICO PARA
2RECHES E PRÉ-ESCOLA CONSTANTES DESTE PROCEDIMENTO EM TODO O ESTADO DO
CEARÁ E NESSE CASO OQ
INTERESSE PÚBLICO SÓ SERÁ SATISFEITO CASO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENHA
ADQUIRIR O MATERIAL
DIDÁTICO EM COMENTO DA CITADA EMPRESA, HAJA VISTA QUE OUTRA EDIÇÃO
NÃO IRÁ SATISFAZER A
NECESSIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, PORTANTO, FICA A EMPRESA ACIMA CITADA DETENTO
RA DA EDIÇÃO A
QUAL ESTÁ FUNDAMENTADA EM NOSSO PARECER PEDAGÓGICO QUE SEGUE EM ANEXO.
il — DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/FORNECIMENTO
7. PRAZO E LOCALDE ENTREGA/FORNECIMENTO:

8.

Os produtos deverão ser entregues em até 05 (CINCO) DIAS, a

contar da emissão da ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECI
MENTO, nos locais determinados pela
CONTRATANTE.
O fornecimento dos produtos licitados poderá ser feito de forma fracionad
a ou em sua totalidade, de acordo com

a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante
a expedição de periódicas ORDEM DE
COMPRA/AUTORIZAÇÃO
entregues.

g
4
a

DE

FORNECIMENTO,

pela Secretaria

Gestora,

constando

a quantidade

de itens a serem

- PRAZO DE VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais
efeitos a partir data de sua
ssinatura e vigerá pelo prazo de 12 (DOZE) MESES, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência
dos contratos

[SP
Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.420-000.
CNPJ: 07.733.256/0001-57 | Fons: (28) 3518 1387 | www.solonopole.ce.gov.br

olonópole
PREFEITERA

DE

dela decorrente, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93
, satisfeitos os demais requisitos do DECRETO

MUNICIPAL Nº 20, DE 17 DE MARÇO DE 2017.
10. PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado na proporção de entrega
dos
a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos produto
s
necessária, observada todas as disposições pactuadas, através de crédito
na
13, JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE JULGAMENTO

DISPÕE C ACÓRDÃO

produtos, em até 30 (TRINTA) DIAS após-.
e o encaminhamento da documentação
conta bancaria da Detentora.
POR LOTE - EM ATENDIMENTO AO QUE

DO TCU DE Nº 1592/2013 - PLENÁRIO: Considerando o princípio da proporcionalid
ade e

razoabilidade, esteí(s) órgão(s) entende(m) que, desta forma, os itens
a serem licitados integrarão o lote na
observância, inclusive, das regras de mercado para a comercializaçã
o dos produtos, de modo a manter a
competitividade necessária à disputa. Todas as peculiaridades envolvidas
foram avaliadas de forma a gerar maior

concorrência e possibilidade de participação aos possíveis interessados.
Nessa esteira, entendem(s)

que objetos em

teia se cotejam por sua similitude de gênero justifica-se a realização de licitaçõe
s por meio de LOTES, de forma a

gerar maior economia

de escala e por conseguência,

gerando

o melhor aproveitamento

dos recursos públicos, na

forma do que determina o art. 23, 818, da Lei n.º 8.666/931. Em contraponto,
seria desproporcional, a administração
cerenciar os itens pretendidos, quando da demandar ser única em relação
a especificidade da finalidade buscada.

“—or fim, ressaltioj(amos)
em

consideração

que a competitividade

as características

comuns

aos

resta amplamente
objetos

dos

itens

conjunto.

preservada,

pois o agrupamento

pertencentes

que

se

unificam

dos itens leva
em

um

único

iV — DOS PREÇOS OFERTADOS E DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA
22. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do item,
tipo e quantidade solicitada, o valor
unitário e total, em moeda nacional, em aigarismo e por extenso, já consider
ando todas as despesas, tributos,
impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indireta
mente sobre os itens, mesmo que não
estejam registrados nestes documentos;
13. As Secretarias Municipais poderão se valer da análise técnica dos itens, antes
da adjudicação e homologação da

ticitante, para verificação do atendimento das especificações mínimas dos
itens constantes no Projeto Básico/Termo

de Referência.

Y- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REG. DE PRECOS, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
:
“4, À Administração 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 pelaís) Secretaria(s) contratante(s), por meio de
Contrato(s) a serem firmados e |
oriundos da respectiva Ata.
25. O fornecimento dos produtos será acompanhado

e fiscalizado por servidor da Secretaria, o qual deverá atestar

os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega dos produtos,
para fins de pagamento.
46. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade
da empresa contratada.
17. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto
que não esteja de acordo com
as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do mesmo eventual
mente fora de especificação.

18. A gestão e fiscalização do contrato caberá a Francisco Josmaíres
Lopes — CPF: 955.746.033-49, a partir do seu
fiscal de contrato devendo ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimen
to e consonância ao que dispõe o art.
58, inciso Ill, c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

Vi - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATANTE:

a;

Exercer a fiscalização da execução do contrato:

Aa
f

L
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D)
Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identifica
dos, a todos os locais onde
se fizer necessária a entrega/fornecimento dos bens licitados, prestando-lhe todas as
informações e esclarecimentos
que, eventualmente, forem solicitados;

c)

Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual.
DA CONTRATADA:

a)

Executar a entrega/fornecimento em conformidade com o descrito no Projeto
Básico/Termo de Referência com

os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética;
i

Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
cj)
Cumprir fieimente o objeto do presente instrumento,
estabelecidos,

atendendo

prontamente

a

todas

as

seguinte a legislação vigente, dentro dos prazos

solicitações,

prioritariamente

profissionais;

d)

aos

demais

pré-

compromissos

Entregar os bens licitados no prazo estabelecido, contados da ORDEM DE COMPRA, nos
locais determinados pela

Secretaria Gestora, observando rigorosamente as especificações contidas no
Projeto Básico/Termo de Referência, nos
“exos e disposições constantes de sua proposta, assumindo a responsabilidade
pelo pagamento de todos os

«mpostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como,
quaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução
do contrato que lhes

sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração
do Contrato, e ainda;

e!
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
f)
Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os
produtos que
gesacordo
com
as especificações
constantes deste instrumento,
nem
quaisquer
pleitos de
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto
contratado;

estiverem em
faturamentos

g)
Comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros
juigáveis necessários para recebimento de correspondência;
hj
Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) local(is)
de entrega;
ij
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa
ou Golo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
)
Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento,
até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do 8 1º do artigo 65 da Lei nº
8.666/93.

—

“li — DOS QUANTITATIVOS, ITENS E VALORES ESTIMADOS

11. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS:
LOTE 1 — INFANTIL

ITEM

1

DESCRIÇÃO
KIT PEDAGÓGICO DO ALUNO DA COLEÇÃO DESCOBRIR E
APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS 2 ANOS, DE
ACORDO COM A BNCC, CONTENDO: 1 LIVRO DO ALUNO (1
VOLUME); AGENDA DE APOIO PEDAGÓGICO DO ALUNO.
AUTORAS: CLAÚDIA MARCOS. E MÉRCIA FIGUEIREDO —

QTDE

UNID

| V.UNITÁRIO |

V.TOTAL

228

KIT

R$ 235,00

R$ 53.580,00

EDIÇÕES IPDH.
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KIT PEDAGÓGICO DO ALUNO DA COLEÇÃO DESCOBRIR E
APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS 3 ANOS, DE
ACORDO COM A BNCC, CONTENDO: 2 LIVROS DO ALUNO (2
VOLUMES); AGENDA DE APOIO PEDAGÓGICO DO ALUNO.
AUTORAS: ALESSANDRA MONTEIRO, CLAÚDIA MARCOS.
NUKÁCIA ARAUJO E MÉRCIA FIGUEIREDO — EDIÇÕES IPDH.

416

KIT

R$ 273,00

R$ 113.568,00

KIT PEDAGÓGICO DO ALUNO DA COLEÇÃO DESCOBRIR E
APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS 4 ANOS DE
ACORDO COM A BNCC, CONTENDO: 2 LIVROS DO ALUNO (2
VOLUMES); AGENDA DE APOIO PEDAGÓGICO DO ALUNO.
AUTORAS: ALESSANDRA MONTEIRO, CLAÚDIA MARCOS,
NUKÁCIA ARAUJO E MÉRCIA FIGUEIREDO — EDIÇÕES IPDH.

350

KIT

R$ 284,33

R$ 99.516,67

446

KIT

RS 285,00

R$ 127.110,00

70

KIT

R$ 427,67

R$ 29.936,67

KIT PEDAGÓGICO DO ALUNO DA COLEÇÃO DESCOBRIR E
APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS 5 ANOS, DE
ACORDO COM A BNCC, CONTENDO: 2 LIVROS DO ALUNO (2
VOLUMES); AGENDA DE APOIO PEDAGÓGICO DO ALUNO.
AUTORAS: ALESSANDRA MONTEIRO, CLAÚDIA MARCOS,
NUKÁCIA ARAUJO, ISABEL MORESCHI E MÉRCIA
FIGUEIREDO — EDIÇÕES IPOH.
KIT PEDAGÓGICO DE SALA DE AULA DA COLEÇÃO
DESCOBRIR E APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS
CONTENDO: BOLSA EM LONITA COM IMPRESSÃO GRÁFICA;
LIVROS DO PROFESSOR DA COLEÇÃO DESCOBRIR E
APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS, CARTAZES COM
DIVERSOS GÊNEROS TEXTUAIS; 01 PROPOSTA PEDAGÓGICA
PARA O PROFESSOR, CADERNO DE PLANEJAMENTO E
FLASH CARD — EDIÇÕES IPDH.
VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 423.711,33

LOTE 2 — FUNDAMENTAL

ts

TER

DESCRIÇÃO
COLEÇÃO, PROVA BRASIL E SIMULADOS EM AÇÃO DE
LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MATERIAL DE APOIO
SUPLEMENTAR) AUTORES: JIVAGO ARAÚJO E ESSE DOS
SANTOS — EDIÇÕES I[PDH.

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

RS 352,67

R$ 148.120,00

COLEÇÃO

R$ 380,33

R$ 22.820,00

COLEÇÃO

R$ 352,67

R$ 162.226,67

QTDE

UNID

420

COLEÇÃO

COLEÇÃO DE APOIO SUPLEMENTAR DE LÍNGUA
PORTUGUESA E MATEMÁTICA VOLTADA PARA PROVA
BRASIL E SIMULADOS 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LIVRO DO PROFESSOR. AUTORES: JIVAGO ARAÚJO E IESSE
DOS SANTOS — EDIÇÕES IPDH.

60

COLEÇÃO, PROVA BRASIL E SIMULADOS EM AÇÃO DE
LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MATERIAL DE APOIO
SUPLEMENTAR) AUTORES: JIVAGO ARAÚJO E IESSE DOS
SANTOS — EDIÇÕES IPDH,

460

so
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CNPJ: 07.733.256/0001-57
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COLEÇÃO DE APOIO SUPLEMENTAR DE LÍNGUA
PORTUGUESA E MATEMÁTICA VOLTADA PARA PROVA
BRASIL E SIMULADOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LIVRO DO PROFESSOR. AUTORES: JIVAGO ARAÚJO E IESSE

30

COLEÇÃO |

R$379,00

R$ 11.370,00

DOS SANTOS — EDIÇÕES IPDH.

5

5

LIVRO PARA CICLO DE ALFABETIZAÇÃO COM LIVRO DO
ALUNO DE PRODUÇÃO DE TEXTO E CADERNO DE
ATIVIDADES— AUTORAS: ALESSANDRA MONTEIRO, IESSE
DOS SANTOS, RAQUEL DUARTE E NUKÁCIA ARAÚJO —
EDIÇÕES IPDH.

GUIA PARA ORIENTAÇÃO DOCENTE. AUTORAS:
| ALESSANDRA MONTEIRO, IESSE DOS SANTOS, RAQUEL
DUARTE E NUKÁCIA ARAÚJO — EDIÇÕES |PDH,

400

LIVRO

R$ 378,00

R$ 151.200,00

50

LIVRO

R$ 379,00

R$ 18.950,00

VALOR TOTA! DO LOTE
VALOR TOTAL

R$ 514.686,67
R$ 938.398,00

viii — DOS PRAZOS E PAGAMENTO
12. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: Até 05 (cinco)
dias, a contar da emissão das ORDENS DE
COMPRA, nos locais determinados pela CONTRATANTE.
13. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato produzirá
seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua
assinatura e vigerá pelo prazo até 31 de dezembro de 2021.
14. PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado na proporção de entrega
dos produtos, em até 30 (TRINTA) DIAS 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 CONTRATADA.
IX — ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Pela elaboração e aprovação: Elaine Nogueira da Silva — Secretária Municipa
l de Educação.

é
Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.620-000.
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PARECER PEDAGÓGICO COM JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DOS MATERIAIS DE APOIO
DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Dentre os materiais analisados pela equipe técnica da Secretariáida Educação de Solonópole
, em razão

da entrega de materiais para 0 contêxto

da

os respectivos materiais analisados:

É

Educação Infântil de editoras e representantes, citamos abaixo
Er

o

Coleção Buriti — Editora Moderna
Coleção Descobrir e Aprender — Edições IPDH
Coleção Cortinas do Saber — Editora Dinâmica

Validamos a estolha, da Coleção D scobrir e e Aprender
com a justificativa abaixo:

Interações e Brincadeiras, de acordo

:

Ao avaliar a cóleçã

Aprender:

fiteraçã

s e Brincadeiras,

das autoras

Izabel

Moreshi, Alessandra Monteiro, Nukácia Araújo, Claúdia Marcos e Mércia Figueiredo, procurou
identificar

atividades coerentes com a proposta pedagógica de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais da
Educação Infantil (DCNEI), Diretrizes Curritulares Nacionais da Educação Básica (DCNEB)
e a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) enfatizando a importância de assegurar os Direitos de
aprendizagem e

Desenvolvimento da criança.
Foram

Brincadeiras:

analisados
r

Lo
Os seguintes
-

“

materiais da Coleção Descobrir
o
:

e Aprender:

Interações

e

rincadeiras 2 anos, de acordo com a
poio pedagógico do aluno.

BN

kit pedagógico do aluno da coleção descobrir e aprender interações e brincadeiras 3 anos, de acordo
com a
BNCC, contendo: 2 livros do aluno (2 volumes); agenda de apoio pedagógico do aluno.

kit pedagógico do aluno da coleção descobrir e aprender interações é brincadeiras 4 anos de acordo
com a

BENCC, contendo: 2 livros do aluno e volumes); agenda de apoio pedagógico do aluno.
kit pedagógico do aluno da coleção descobrir e.

BNCC, contendo: 2 livros do aliino (

der interações

lumes); agenda de. apoió peé

rincadeiras 5 anos, de acordo com a
gico do aluno.

Kit pedagógico de sala de aulá da 6 leção descobrir e aprender interações
e brincadeiras contendo: bolsa
em lonita com impressão gráfica; livros do professor da coleção descobrir
e aprender interações e
hrincadeiras, cartazes com diversos gêneros textuais; 01 proposta pedagógic
a para o professor, caderno de
planejamento e flash card

Livro suplementar de língua portuguesa (material de apoió a alfabetização) direcionado ao
infantil 5.

Livro suplementar de matemática (material de apoio eia

Aspectos avaliados. cóm à detâlhamento:

lirecionado ao infantil 5.

Ex

Rua Maria Francelina pinheiro Landim, 291,+, Domingos Sávio, Sotonápote - CE, 63.620-000.
CNPJ: 06.083.395/0001-10 | Fone: (88) 351 81387 | www.solonopole.ce.gov.br
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- Qualidade gráfica;
- Qualidade temática.

no mundo da escrita, como: quali

das letras e quantidadê de inforn

)

iná:

irticutação entre texto e ilustrações, formato

À coleção propõe o traçado da letra de imprensa

maitiscula, considerado um aspectó positivo por facilitar a identific
ação e o registro da mesma. Segundo
Cagtiari (1998, pág.90) “Para quem está aprendendo, a letra
de fôrma especialmente a maiúscula —
proporciona um material gráfico melhor para a leitura e até para
as primeiras escritas”. Um outro aspecto
positivo se refere a apresentação dás figuras coloridas e letras
em páginas de fundo branco, o que possibilita
melhor visibilidade, em espaço suficiente para o registro das atividad
es.

E sobre a Qualidade Temática, constatouss “se que a:proposta pedagógica
do material está organizada
por meio de sequências de ativi
s, em que vários conhecimentos são desenvolvidos a partir de um

determinado

Embora,

tema,

à que

cóntri

a aprêndizã

em das experiências

o material solicite atividâdes com téspostas pré-definidas sem grandes

desenvolvidas.

possibilidades

construção a partir dos conhecimentos prévios da criança, mas em
outros momentos propõem
entre os pares, atividades espontâneas, pesquisas e contempla diferentes
gêneros textuais.

para

interações

A partir do livro do professor, a Coleção sugere outras atividades
para ampliar o desenvolvimento do tema,
identifica os Objetivos de aprendizagem e os Campos de;Experiências
ontemplados em cada atividade.

atividades sugeridas permitem

uina.amipliação-do conhecimento a

dialogar com a proposta pedagógica

definida

trazendo concepções essenciais para a primeira infância.

s Situações com oportunidades de

es Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,

* conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiên
cias sensoriais, expressivas, corporais
que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade,
e respeito pelos ritmos e desejos cla

criança;

E

* experiências de narrativ
de apreciaç
as,ão é interação'com a lingiágem oral e escrita, e convívio com
diferentes suportes e gêneros textil s órais e escritos; recriem, em contextos
significativos para as crianças,

relações quantitativas, medidas, fo

as é Orient;

ões espaço témpór:

I$;

e participação em atividades individuais e coletivas;
- aprendizagens mediadas para a elaboração dá autonomia das crianças
nas ações de cuidado pessoal, auto-

organização, saúde e bem-estar;

º vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais,
quê alarguem seus padrões de referência

e de identidades no diálogo e Conhecimento da diversidade;

º incentivo a curiosidade, a exploração, o encantamento
; o questi

em relação ao mundo físico e sócial,ão tempo ea natureza;

ento, indagação e o conhecimento

* relacionamento e a interação das crianças com diversif
icadas manifestações
gráficas, cinema, fotografia, dança, téatro, poesia
e literatura; %
o

de música,

artes plásticas e

nua Maria Francelina Pinheiro Landim, 291, Dornifigos Sávio, Solonópole - CE, 63.620000.
CNPJ: 06.083.395/0001-10 | Fone:(g8
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= interação, cuidado, preservação e o conhecimento dabiodiversidade. e da sustentabilidade
da vida na Terra,
assim como o não desperdício dos récursos naturais;

2 Propiciem a interação e o conheci
Justificamos

a indicação do quant

lento pelas éEflanças s das manif

sfações e tradições culturais brasileiras

ativo-de. exemplares. solicitado:

- professor e exemplares

do aluno,

considerando-se tratar de material didático consumível: destinado a álunos matriculados na rede municipal
de ensino, total de professores atuantes na educação infantil e escolas a serem atendidas no ano letivo
de
2022 de forma remota emergencial ou presencial, considerando uma eventual retomada.

Todo o material já se apresenta organizada a partir dos 6 (seis) direitos de aprendiza
gem, prioritários,
distribuídos em 5 (cinco) campos de experiência, conforme Documento Orientado
r da Construção da BNCC
Educação Infantil.
São os Direitos de Aprendizagên
Direito de Conviver; Direito d brincar; Direito a participar; Direito de
explorar; Direito de se. Expressár é E i eito a conhecer-se. E os: “Camp
de Experiências são: O Eu, o Outro e
Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; “Traços, Soh VCorssieé Formas; E cita, Fala, Pensamento e
Imaginação;
Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Portanto, todo material
da Descobrir e
nda Interações e Brincadeiras propõem temas que, de forma integrada com os propostos
nos campos
experiência, indicam os direitos que precisam ser garantidos com às definições das habilidades
essenciais
para os alunos dessa etapa de ensino.

A coleção Descobrir e Aprender interações e Brincadeiras orienta 6 professor por meio da sua proposta
pedagógica na sua organização: Concepções Teóricas: que embasam a Coleção; Experiências Educacionai
s na:
Linguagem, Matemática, Natureza:
ciedade, Brincádeira e Movirm nto e na Arte; Rotinas Pedagógicas na
Educação infantil — tempo é espaço; Sugestãt de Quadro dé Rotiriás Pedagógica na Educação
Infantil;
Avaliação na Educação Infantil (conjunto de procedimentos): Trata sobre a Relação
professor-criança/
criança-criança/ família-escola e, Articulação entre a Educação Infantil e Ensino Fundamental
;

O material suplementar de
fundamentam pedagogicamente

Língua Portuguesa e Matemática para as crianças do Infantil 5 se
na necessidade de assegurar práticas pedagógicas
de letramento,
mediadoras de aprendizagens em ambientes coletivos, que não antêtipem conteúdos a serem
trabalhados
no Ensino Fundamental e que respeitem as crianças como sujeitos históricos e de direitos
que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que. vivenciam, tonstroém
sua identidade pessoal e coletiva, brincam,
imaginam, fantasiam, desejam, aí endem, observam,
T
narram, questionam e constroem
sentidos sobre a natureza e a Sociedade, produzindo-cultura.

Os Kits de sala de aula complementam o material destinado aos alunos e favorecen
do a interação e
qualificação do trabalho pedagógico, a coleção inclui o material do professor
composto manuais, e outros

elementos que visam apoiar o professor.

Portanto, justificamos a escolha da Coleção Deséóbrir e Aprefder
positiva para atender a rede municipal de ensino ;infantil..:

Interações e Brincadeiras, como

ealizada

com

base

nos princípios e

fundamentos da Educação lhfantil; onsiderando, a Basé' Nacióhal Cótmhum Curricular
da Educação Infantil,
como documento norteador principal, pois é um documento oficial homologado
em dezembro de 2017 pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE), cuja obrigatoriedade está preconizada
na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB/96).

Ressalta-se que é de conhecimento dos órgãos executivos, “fiscaliz
adores e diversos setores da
sociedade que a adequação às ea
do documento deve ser efetivada por todas as escolas do país. Dessa
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NE c
ição. de suas Diretrizes Curriculares e
trabalhando com material didático adequado dénitro da propost
a do Dótumento Orientador, mesmo que de
forma remota.

Edições IPDH.

Diante do exposto, aprovamos a Coleção Descobrir e Aprender
Interações e Brincadeiras das
.

Sólghópole-CE,

10 de Novembro
de 2021

Assinam:

Kilvia Maria Pinheir

Nógueira Barbosa

".Coordenadoras da Educação Infaritil

.

lo

.

Renata Rodrigues Lima Pinheiro
Gerente de Ensino

Elain é Nogueira

da Silva

Secrétária de Educação

Rua Maria Francelina binheito Landim, 291, Domingos Sávio, Solonó
pole - CE, 63.620-000.
CNPJ: 05.083.395/0001-10 | Fone: (88) 35181 1387 | www.solonopole.
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E

Solonópole | É Secretaria
A Gente

Fam, Gente Cuída!

da

came

Educação

Coleção Prova Brasil em Ação

A Coleção Prova Brasil em Ação objetiva. realizar'um trabalho para apoiar os educandos
em relação as avaliações de larga escala no contexto do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (SAEB) e dos sistemas estaduais de avaliação. Estas avaliações promovem um
diagnóstico, em larga escala, desenvolvi las pelo. Instituto Nacional dé Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Téixeir
nep/MEC). Têm O ôbjetivo de“avaliar a qualidade do ensino
oferecido pelo sistema educacional: brasiléito apartir de testes adronizados e questionári
os

socioeconômicos.

O material avaliado das Edições IPDH é direcionado aos alunos do 4º, 5º, 8º e 9º ano do
Ensino Fundamental, como uma coleção de apoio didático que contempla uma proposta
entrelaçada
Consiste

em

descritores,

com

os sistemas de avaliação em larga escala, especificamente a Prova Brasil.
projeto. didático que contemplá Os livros côm atividades voltadas para os
destratores, intervenções. “pedagógicas,
testes. simulados
e formação
de

um

professores.

Diante da riqueza do material é dá importância do uso nô contexto escolar, avaliamos a

obra e aprovamos para nossos alunos.

- Solonópole-CE, 10 de Novembro de 2021.

Aprovo O presente parecer,

Elaine Nogueira da Silva
Secretária de Educação

Rua Maria Francelina Pinheiro Landim, 291, Domingos Sávio, Solonópole - CE, 63.620-000.
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ANEXO IH!
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (PARA ANEXAR JUNTO
À HABILITAÇÃO)

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE.
A

empresa

com

sede

a
Telefone
CNPJ/MF
inscrição Estadual
, propõe ao Município de
Solonópole o constante no objeto do Edita! de Pregão Eletrônico Nº 2021.11.
30,01-SRP, conforme segue:
cidade

Estado

SEJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DIDÁTICO PEDAGÓGICO
PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO
MUNICÍPIO SOLONOPOLE DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NO PROJETO
TÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL,

VALOR TOTAL:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

R$

(

PRAZO DE ENTREGA: Em até 05 (CINCO) DIAS,
determinados pela CONTRATANTE.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

).

a contar

da

emissão

das

ORDENS

DE

COMPRA,

nos

locais

Observações:
s

Olicitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá
todas as obrigações contidas no anexo |

— Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
e
independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto
'espesas necessárias a entrega dos produtos, inclusive as relacionadas com:

estão

incluídas todas

as

“= encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou
qualquer infrações;

- Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para
quaisquer danos e prejuízos causados
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela entrega
dos produtos objeto desta licitação.
Local e data

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

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

x
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ANEXO lt
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES
ITEM 01 — MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO
CUTORGANTE:<NOME

DA EMPRESA,

CNP) e ENDEREÇO>

neste ato representada

por seu (titular, sócio, diretor ou

representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado
civil, profissão, RG e CPF)
OUTORGADO: <NOME

“TPODERES:

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

O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para
representá-lo junto a PREFEI

TURA
MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, Estado do Ceará, relativo ao PREGÃO ELETRÔ
NICO Nº 2021.11.30.01-SRP, podendo o
mesmo,

assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os
documentos de credenciamento, envelopes de
proposta de preços e documentos de habilitação, assinar
toda a documentação necessária e praticar todos os

demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante que
se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste
mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo
675 do Código Civil está obrigado a satisfazer
todas as obrigações contraídas pelo outorgado.

tocal e data
tUdesananunnanesorna narra nas ga riu nata

aero sacas seua

(representante legal)

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Sotonópote - CE, 63.620-000.
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ANEXO Hi
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES

ITEM 02 — MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
PEDAGÓGICO
PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO
SOLONOPOLE DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS
NO PROJETO
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL,

DECLARAÇÃO
7 deareorarauannaseseraauesanamaro »
Sra)...

inscrito no CNPJ nes
» por intermédio
, portador(a) da Carteira de Identidade nº...

de

DECLARA, para fins do disposto no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.11.30.01-SRP que:

seu

representante
e do CPF Nº...

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente

legal

o(a)

para fins de prova em

processo licitatório, junto ao Município de Solonópole, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecid
o na
tei nº 9.854, de 27/10/1995, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 72,
da Constituição
Federai, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem emprega
menores de 15 (dezesseis) anos em trabalho algum, saivo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

Db) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins
de prova em
processo licitatório, junto ao Município de Solonópole, Estado do Ceará, que concorda integralmente
com os termos
deste edital e seus anexos;
C) que

inexiste qualquer fato superveniente

impeditivo de nossa habilitação

para

participar no presente certame

ticitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos
termos do art.

32, 82º, da Lei n.º 8.665/93.

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

Local e data
MUNCsP encarna s sanada senaste sa su ana nu va tara cansada dar rama ça

(representante legal)

rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.620-000.
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ANEXO HH!
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES

TEM OS — DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO
PROCESSO
CBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO
PRRA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE
DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO SOLONOPOLE DE

INTERESSE

DA

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO,

TUDO

BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL,

CONFORME

ESPECIFICAÇÕES

CONTIDAS

NO

PROJETO

DECLARAÇÃO
anacacanoeanchento ociaenDanaarar »
MB

inscrito

no

CNPE

nº,

por

intermédio

de

portador(a) da Carteira de Identidade nº...

seu

representante

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que
se possa prestar, especialmente

processo licitatório, junto ao Município

convocação

de SOLONÓPOLE,

do licitante para quaisquer atos do processo,

do(s) Contrato(s) e Ordemfns) de Compra
fornecido pelo Licitante, sendo este:

Estado do Ceará, que, tem
inclusive para assinatura

legal

o(a)

e do CPF Nº nn

para fins de prova em

ciência e concorda

que a

da Ata de Registro de Preços,

poderão se dar através de endereço eletrônico oficial e válido
a ser

E-mail:

bj Que cabe a este, realizar o acompanhamento, receber todas
e quaisquer informações relativas ao presente
processo (prazos, comunicados, informativos e etc.), sob pena
de decadência ou de conhecimento como resposta
tácita aos atos, bem como, descumprimento as condições editalíc
ias e as sanções relativas.

—

C; Que = administração, poderá, ainda, de forma facultativa
e complementar, também realizar a publicação em
iornal de grande circulação ou correspondência com Aviso
de Recebimento ou, ainda, através de publicação na

prensa oficial (flanelógrafo) da Prefeitura Municipa! de SOLONÓPOLE.

Peio que, por ser a expressão da verdade, firma a present
e, sob as penas da Lei.

Local e data

terras sanaaetnrrana str ana enc nna sra ans ed arcar
sua ns dadas

(representante legal)

/
rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.620-000.
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.11.30.01-SRP
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
Pelo presente instrumento, o município, por meio da PREFEI
TURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE,

Estado do Ceará,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNP)
sob o N.º 07.733.256/0001-57, com sede de sua Prefeitura
Municipal na Rua Dr Queiroz Lima 330, Centro, CEP 63.620000, Solonópole, Ceará, através da SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO

neste

ato

representado(a)

pelo(a)

Sr(a).

aqui

denominado(a)

de

ÓRGÃO
GERENCIADOR, considerando o juigamento da licitação
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.11.30.01SRP, bem como, RESOLVE registrar os preços das empres
as signatárias, nas quantidades estimadas e máximas

anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas,
atendendo às condições previstas no instrumento
Conveocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, em
conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.2,

Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 2021.11.30.01-SRP, sujeitando-se as partes às
normas constantes do DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23
DE JANEIRO DE 2013, da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e
suas

alterações, e da Lei 10.520, de 17/07/2002.

à
oe
ESTADIO

DOOBETO
NT
NORA RC

Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PREÇO VISANDO
A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA
L E INFANTIL DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO
MUNICÍPIO SOLONOPOLE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ
ÃO, tudo conforme especificações contidas
nos Anexos do Edital do processo originário, no qual restara
m classificados em primeiro lugar os licitantes
signatérios.

— 4 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantid
ade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são os constantes dos anexos desta Ata de Registro
de Preços.

4.

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

EE

5.

Oni

VALIDADE DA
SS

DER

EEE

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

prorrogada.
&.
nm

ser

REVISÃO E CANCELAMENTO
RR

RIOT

EPE ESP

6.1. A Administração poderá realizar pesquisa
preços registrados nesta Ata.

de mercado

periodicamente,

a fim de verificar a vantajosidade

dos

5.2. mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registr
ado, cabendo à Administração promover as negociações
junto ao(s) fornecedor(es).

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro,
sal - CE, 63.620-000.
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6.3. Quando

o preço

registrado

tornar-se superior ao preço

praticado

no mercado

por motivo

superveniente,

a

Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
6.3, O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso

assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores
observará a classificação original.

que aceitarem

reduzir seus preços aos valores de mercado

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registra
dos e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.2.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de entrega dos

dens

ora

licitados,

e sem

aplicação

da

penalidade

se confirmada

a veracidade

apresentados; e

dos

motivos

e comprovantes

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar iguai oportunidade
de negociação.
8.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
à revogação desta ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajos
a.
“8,7, O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.4. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. não retirar a ORDEM DE COMPRAS ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
6.7.5. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior aqueles praticados no
mercado; ou

5.7.4, sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o
órgão gerenciador e órgão(s) participanteís).
6.8. O

cancelamento

de

registros

nas

hipóteses

previstas

nos

itens

6.7.1,

6.7.2

e 6.7.4

será

formalizado

por

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados:
6.9.1. por razão de interesse público; ou
6.9.2. a pedido do fornecedor.

co 2.2. As condições gerais da entrega

dos produtos, tais como

os prazos para entrega

e recebimento

do objeto, as

cbrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condiçõe
s do ajuste, são as que se
encontram definidas no Projeto Básico/Termo de referência e no Edital da licitação
de origem.
7.2. Às partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

7.2.3. todas as alterações que se fizerem
aditivo à presente ata de Registro de Preços.
7.2.2.

necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo

integram esta Ata os seus anexos, o Edital de PREGÃO

propostas da(s) empresas classificadas.
7.2.3. é vedado caucionar ou utilizar

o contrato

ELETRÔNICO que lhe deu origem e seus anexos, e as

decorrente

financeira, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.

do

presente

registro

para

qualquer

operação

7.2.8. OíS) órgão(s) participante(s) se reserva(m) o direito de fazer uso de
qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

7.2.5.
A inadimplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhis
tas, fiscais e comerciais não transfere
ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou restringir a

regularização e o uso dos bens pela Administração.

8. O contratado, na entrega dos produtos, sem prejuízo
das responsabilidades
subcontratar partes do contrato sem a expressa autoriza
ção da Administração.

contratuais

e legais, não

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centrotsóionópole - CE, 63.620-000.
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$.1. Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discrim
inadas no corpo do Edital e da presente ata, a prática
de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro
de Preços, e ainda o seguinte:
2.2. gerenciar a presente ata de registro de preços;
8.3, promover, periodicamente, ampla pesquisa de mercado,
de forma a comprovar se os preços registrados
permanecem

compatíveis com os praticados na Administração Pública;

$.4, conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
S.5. aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalid
ades decorrentes de infrações no procedimento
licitatório; e
S.8. aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento
das obrigações contratuais, em relação às suas
próprias contratações.

“0,
e

ab

AC RÉSCIMOS E SUPRESSÕES
ESAER

E

10.1,

E
SSL RASTAR
TN RT SA R

ta a

re

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo

ce que trata o 8 1º do art. 65 da Leinº 8.666, de 1993.
”

di.

DOS ILICITOS PENAIS
era

TERA E

A LER

AUS

42.1,
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

de processo judicial

na forma

legalmente

RO
PE

PUSERa

LES ese

AA O

ES dias

—-

Z2.3.
Oforo da Comarca de SOLONÓPOLE é o competente para dirimir questões
decorrentes da execução deste
Instrumento, em obediência ao disposto no 5 2º do artigo 55 da
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e
consolidada.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e |
“chada
em ordem, vai assinada pelas partes.

SOLONÓPOLE/CE,

de

ÓRGÃO GERENCIADOR:

<NOME DO SECRETÁRIO>

SECRETÁRIO DE <SECRETARIAS

de

DETENTORA(S):

|

<NOME DO REPRESENTANTE>
<NOME

DA EMPRESA>
<CNPJ>

Rua Dr. Queiroz Lima, 339, Centro, Solonópote - CE, 63.620-000.
CNPJ. 07.733.256/0001-57 | Fone: (88) 3518 1387 | www.solonopo
le.ce.gov.br
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ANEXO | À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
COM PREÇOS REGISTRADOS
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o MUNICÍPI
O DE SOLONÓPOLE e
as DENTENTORAS cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização
do PREGÃO ELETRÔNICO N.º
2021.11.350.01-SRP,

SI. RAZÃO SOCIAL:

CNPS:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
REPRESENTANTE:CPF:
BANCO:
E-MAIL:
e

FAX:
AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS, QUANTITATIVOS E EMPRESAS FORNECEDORAS

<eor
Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.620-000.

CNPJ: 07.733.256/0001-57

| Fone:(88) 3518 1387
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ASS:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.11.30.01-SRP
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, E DO OUTRO A
EMPRESA
PARA O FIM QUE
NELE SE
DECLARA.
O município, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓ
POLE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob o N.º 07.733.256/0001-57, com sede
de sua Prefeitura Municipal na Rua Dr Queiroz Lima
330, Centro, CEP 63.620-000, Solonópole, Ceará, através da SECRET
ARIA DE EDUCAÇÃO, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr(a).
aqui denominado(a)
de CONTRATANTE,
e de outro
lado
a Empresa
estabelecida na
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
“este ato representada pelo (a) Srta).
, portador (a) do CPF nº
apenas
“—enominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO
DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:

1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO tombado
sob o nº 2021.11,30.01-SRP, cujo objeto é
o REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA
REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE DE ENSINO PÚBLICO
DO MUNICÍPIO SOLONOPOLE DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TUDO CONFORME ESPECI
FICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO
BÁSICO
/TERMO

DE REFERÊNCIA ANEXO

AO

EDITAL,

em conformidade com o Decreto Federal Nº 7.892, de 23
de
*aneiro de sms
2013, a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos
da Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002.

—

ente contrato tem como objeto REGISTRO DE PREÇO VISANDO
A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
AATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE DE ENSINO
“PÚBLICO DO MUNICÍPIO SOLONOPOLE DE INTERESSE DA SECRETA
RIA DE EDUCAÇÃO, tudo em conformidade com
as condições e especificações contidas no Projeto Básico/Termo
de Referência — ANEXO | do Edital do Processo

licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.11.20.01-SRP,

3.1. O valor da presente avença é de
entrega dos produtos licitados, segundo

t
as ordens

de compras/autorizações

), a ser pago na proporção da
de fornecimento expedidas pela -.

Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municip
ais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas

as condições do edital.

VALOR TOTAL DO LOTE:

Rua Dr. Queiroz Lima, 339/Centro, Soionópote - CE, 43.620-000.

CNPJ: 07.733.256/0001-57
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.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajust
e.
3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis porém de conseguências incalculáveis,
etardacores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do

príncipe,

configurando

área

econômica

administrativo onde reste demonstrada
paciuaram

extraordinária

e

tal situação e termo

inicialmente entre os encargos

extracontratual,

poderá,

aditivo, ser restabelecida

mediante

procedimento

a relação que as partes

do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração
do fornecimento, objetivando a manutenção do eguilíbrio econôm
ico-financeiro inicial do contrato, na forma do
artigo 65,
Il, “d” da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

3.4. O 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 crédito na Conta Bancária
do fornecedor 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
%

EA

TENRA

AAA UR E

ERES EEN
E

SENSE

”

==.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais
efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até
31 de
dezembro de 20,

admitindo-se, porém, a prorrogação nos termos do artigo
57, da Lei Federal n.º 8.666/93,

satisfeitos os demais requisitos do Decreto Federal Nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013.

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. independentemente da quantidade de cada item deste contrat
o à administração ficará no direito de solicitar
apenas aqueia quantidade que lhe for estritamente necessária.
1. 4.4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Em até 05 (CINCO) DIAS,
a contar da emissão das ORDENS DE COMPRA, nos
locais determinados pela CONTRATANTE.
4.4.1. À ORDEM DE COMPRA será emitida será via fax ao seu
número de telefone ou via e-mail ao seu endereço
eletrônico, ficando o mesmo obrigado a confirmar o recebi
mento também via fax e/ou e-mail com assinatura/nome

e CPF do funcionário que recebeu, sujeito as penalidades especif
icadas neste edital.
4.4.2. Os itens serão recebidos por servidor designado e responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato
, que emitirá o atesto declarando a entrega dos bens.

4.4.3. No caso de constatação da inadequação dos bens forneci
dos às normas e exigências especificadas
neste Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará
, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de
“4 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições,
sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na

--orma da lei e deste instrumento.

4.4.4. O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a respons
abilidade civil do fornecedor por vício de
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações
estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos
prociutos entregues.

4.4.5. Os itens licitados deverão obedecer a um cronograma de
entrega, entregues de forma 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.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
CER
ease
5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações
correrão à conta da SECRETARIA
dotações orçamentárias:
ENCARA
IST

Rua Dr. Queiroz

CNPJ: 07.733.256/0001-57

a
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CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

ve

EPE

PS

6.2. As partes se obrigam

RA

reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocató
rio, da

Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.º 10.520/02 e do Decreto
Federal Nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) executar o fornecimento dos itens licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO
, de acordo
com o especificado no instrumento convocatório, no Anexo

|, que faz parte deste instrumento, observando

ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizandose ainda por
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui
estabelecida;
b) assumir 2 responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
ônus de origem
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam
imputáveis,
inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
cj a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no totai ou em parte, o objeto
do contrato em

que se verificarem vícios, defeitos cu incorreções;
dj responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrent
es de sua
culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou 0 acompanhamento pelo órgão interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e
providências que ultrapassarem

a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a

seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
fjaceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
fornecimento,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do 8 1º do
artigo 65 da Lei
nº 8.666/93;
g) entregar os materiais de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do MUNICÍPI
O;
hj 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

extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
|) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender

prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade
que verificar quando da execução do contrato;

j) dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento dos materiais,
assim
como ao cumprimento das obrigações previstas neste Contrato;
k) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
|) comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida
outros juigáveis necessários para recebimento de correspondência;

do

fornecimento,

no endereço,

conta

inclusive

bancária

e

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 parte os materiais recusados pela Administração,
caso constatadas
divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no Projeto Básico/Te
rmo de Referência
do Gbjeto, no Edital ou na Proposta do Contratado;
0) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações,

documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do MUNICÍPIO, de que
venha a tomar
conhecimento ou ter acesso, ou gue venham a ser confiados, sejam relaciona
dos ou não com o
fornecimento objeto desta ata;
p) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) local(is) de entrega;
A
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q) informar
embalagem,

nas embalagens de transporte dos materiais, mediante etiqueta
ou gravação na própria
em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: marca/fa
bricante, quantidade em cada

caixa, número do Contrato, nº e data da Ordem de Compra - Autoriza
ção de fornecimento e o nome da
fornecedora/fabricante;
rj manter, durante a vigência da Ata de SRP/contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste,
nos termos do Art. 55, Inciso XII|, da
Lei nº 8.665/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRA
TADA.
6.2.1. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas
e exigências especificadas no

Projeto Básico/Termo de Referência do Objeto, no Edital ou na
Proposta do Contratado, o Contratante os recusará,

devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adeguados
às supracitadas condições;
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
.
6.3.1. assegurar o livre acesso de CONTRATADO e de seus prepostos,
devidamente identificados, a todos os
iocais onde se fizer necessário o fornecimento dos bens, prestando-lhe
todas as informações e esclarecimentos que,

eventualmente, forem solicitados;
6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO

na forma prevista neste instrumento;

—LÁUSU LA SÉTIMA - DAS SANÇÕE
S
ERC

ECA

7.1.

Na

hipótese

de

descumprim

ento,

por

parte

do

fornecedor,

instrumento, ou em outros docume
ntos que o complement

de

quaisquer

das

obrigações

definidas

neste

em, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas

na Lei nº 8.666/93, alterada e consol
idada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o fornecedor ensejar o retard
amento da entrega

falhar ou fraudar na execução do fornec
imento, comportar-se
impedido de ficitar e contratar com o Municí
pio de Solonópole
Solonópoie pelo prazo de até 5 fcinco) anos, sem prej
uízo
cominações legais:
I- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor tota
l
a) apresentar documen
tação falsa exigida;
Db) não manter a Proposta;
c) fraudar na execução do contrato
;

do objeto,

não

mantiver a Proposta

de Preços,

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
e será descredenc
iado no Cadastro da Prefeitura de
de aplicação das seguintes multas e das dema
is
do contrato:

dj comportar-se de modo inidôneo
;

4.1.2.

Multa moratória de 0,5% imeio por cento) do valo do pe
r
dido, por dia de atraso na entrega de
“ualquer objeto registrado solicita
do, contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA no endereço consta
nte do
—cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre
o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta)
dias;

7.1.3. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na
hipótese de atraso superior a 30
(trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
7.2.

Na

hipótese

de

ato

ilícito,

outras

ocorrências

que

possam

acarretar

transtornos

ao

desenvolvimento

do

fornecimento/entrega dos bens, às atividades da administração, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais

grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das
obrigações definidas neste instrumento, 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 nº 8.666/93, alterada e consolidada, e

na Leí n.º 10.520/02, as seguintes penas:
7.2.1, Advertência;

7.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre
o valor objeto da requisição, ou do valor
POR ITEM máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;

7.3. O valor da muita aplicada deverá ser recolhido 20 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 0 valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a

gue o licitante fizer jus.

x
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7.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante,
o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado
mediante processo de execução fiscal,

com as encargos correspondentes.
7.4. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior
e não eximirá a CONTRATADA das
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelec
idas neste contrato.
7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas
pecuniárias previstas neste
instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor
da Contratada ou cobradas
judicialmente, na inexistência deste.
7.8. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88
da Lei Federal n.º 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
CLÁUSULA OITAV À «
RT

BA RESCI s
DSEiSAEEE a RES

RR

ÃO

)

ESRE

8.1. À inexecução total cu parcial do presente contrato enseja a sua rescisão,
independentemente
judicial, com as conseguências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

de interpelação

3.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido
de pleno direito, independente
—4e notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de
reclamar indenizações relativas às

despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo
quaisquer infrações às suas cláusulas e
condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77
e 78 da Lei 8.666/93.

8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da
Lei de Licitações.

ONA - DAS

DISPOSIÇÕES FINAIS
SEA

9.1.

O

CONTRATADO

se

obriga

a manter,

durante

toda

a execução

do

contrato,

em

compatibilidade

com

as

obrigações por eie assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
9.2, O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta
licitatória.
9.5. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas
no artigo 58 da Lei nº
8.656/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo
das partes, com as

devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do contrato ou restringir a

“egularização e o uso dos serviços pela Administração.

“9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, não poderá
subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização ca Administração.
S.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo
com os termos do Processo
Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.8. integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças
que formam o procedimento
licitatório e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros
pelos atos praticados por seu

pessoai, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLÁUSULA DÉ CiRã A, - DO FORO
Rad

Elsa

RR DZ ES

SOS

Dra

10.1. O foro de Comarca de Solonópole é o competente para dirimir questões
decorrentes da execução deste
Contrato, em obediência ao disposto no 5 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993, alterada e
consociidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado
na Procuradoria Geral
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos.

do Município, perante
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Solonópole-CE,

de

de

em
ema
O

<NOME DO SECRETARIO GESTOR>
SECRETARIA DE

<REPRESENTANTE DA EMPRESA>
<CPF REPRESENTANTE DA EMPRESA>
<NOME DA EMPRESA>

TESTEMUNHAS:

CONTRATADA

Mo

CPF. Nº
CPF. Nº

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.620-000.
CNPJ: 07.733.256/0001-57 | Fone: (88) 3518 1387 | www.solonopo
le.ce.gov.br

PREFEITURA

DE

olonópole
Á Gente Faz, a Gente Cuida!

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.11.30.01- SRP
& PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE -— CEARÁ, torna público,
para conhecimento dos
interessados, que no próximo dia 14 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 08:00H, por
meio do sítio “www .licitacoes-

e.com.or”, estará realizando licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, modo de disputa ABERTO
E FECHADO,

critério de juigamento MENOR PREÇO POR LOTE, tombado sob o nº 2021.11.30.01-SRP, com
fins ao REGISTRO
PREÇO VISANDO 4 FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGI
CO PARA REDE
ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO SOLONOPO
LE DE INTERESSE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/T
ERMO

DE
DE
DA
DE

REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão,
situada a Rua Dr. Queiroz Lima,

n$ 330, Centro — Selonópole/CE - CEP 63.620-000 ou pelo site http://municinios.tce.ce.gov.b
r/licitacoes. Maiores
informações no endereço citado ou licita.solonopoletgmail.com ou Fone (88) 35181387, no
horário de 07h30min
5 11h30min. Solonópole-CE, 30 de Novembro de 2021. Maria Mônica Barbosa, Pregoeira.

A SER PUBLICADO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

*

QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

s

JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

s

DIÁRIO DA UNIÃO - DOU

SOLONÓPOLE, 30 de Novembro de 2021.

”

A

.

Maria Mônica Barbosa

Pregoeira
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modo do disputa Aberto e Fechado, critário do Julgamant

aquisição

de

ial didático padagógico para Rede de Ensinol

Básica,

confrme

especificações

e

quantidadi

tantes

do anoxo |, do Edital.

Estado do Ceará

dart do Iril
? do!
-Prefeitura
Municipal do S:
do Cariri-R
!
g
dg
Eabilitaçãa
DP ansareônria Pyihilea 2 ER QU 2094 MNP A Prataihira Manicinal do Santana

[Fipo: menor preço por lote, Forma de Disputa: Aberta a Fechado, À Comissão de Pragão
[comunica aos interassados que a entrega gas propostas comerciais dar-se-4 até q dia
t4.12,2021 às 08:00 horas (horário de Brasilia), O Editale seus anexos estação disponiveis
fatravás dos sites: hltps:!blicompras.com/HomelPubiicáceess “Acesso Identificado no link —
facesso publico e wu ter.ce.gowbr,
A Comissão.

Educação

Estado do Ceará « Profeitura Biunicipas de Morada Nova — Aviso de Licitação hodalidare: Pregão Eletrônico SRP N.º PE-0t4/2021-SEDUC, Objelo; solação de melhor
proposta attávés de registro de preços para a futura aquisição da bens de
tvestuário o acessórios asportivos) e bons pesmanentes (equipamentos e acessórios
espostivos) Visando a imp!
fação de atividad
pertives
de afto d
ho junto
aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, do responsabilidade da Secrataria da

Solonópole-CE;30 de Novenibra do 2021, Maria Mônica Barbosa « Pregoeira,
,
im
”
:
studo
do Confá - Prefeitura Municipal de São Benedito
- Progão
Eletrônico
--Regl irade
Preços Nº 2021.41,24,01 — BASG — 981547. Objeto: Registro do Preços para futuras q
eventuais aquisições de preus, câmaras da ar, rodas e fitas protetorás, a fim de atender a
demanda da Secretaria de Educação do Municipio do São Hlenedio/CE, conforms Tens do
Roferôncia. Total de ltens Licitados: 011; Informações sobre o edit! à partir do dia 02 de
Dezembro da 2021, das 68h00min às 12h00min. Endereço: Sala da Comissão de Licitação +
Rúa Pavio Marques, nº 378, Centro, CEP: 82370-000, São Bonsdito/CE au
nttps:d!
sjov.bricomprasf, Entraga das Propostas:
a pastir das 08h30min, no dia 02 de
Dezembro dê 202t, no sita hiips;fhvwva
gov bricomprás; Abertura das Propostas: 15 de!
Dezembro deiz021 às 10:00 h. no site: htps;fhrvigov.bricompras.
São BengditolCE, em 30
do novembroide 2021, Luls Carneiro Háschado - Progcoiro Oficial. ,

licita.solonopofePgmail.com
)
ou Fone (88) 35181387, no horário da U7h30min às 1tR3Qngin,
é

Fundamental e Infantil da Rede da Ensino Público
do Municipio de Selonópola de interesse da
Secretaria do Edticação, tudo
cont
E
çõ
tlgas
no projeto básicoltermo de
farânicia anexo do edital, o qual encontra-se na Integra na Sede Ga Comissão, situada a Rua
Dr. Queitoz Lifijo, nº 330, Centro — SolonópoteiCE — CEP: 62.620-000 ou pelo site
hHp:imuniciptos tcace.gov.briflicitacoss.
Maiores
inf
ç
no
endereço citado qu

visando à fulura e-avontuas

menor preço por foto, tombado sob o nº 202411,30.01-SRP, cam fins ao Registra de Pee:

dalidade Progão Etotrô

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Sofottópole - Aviso do Licitação - Pregão.
fElotrônico
tº 2021.41.30.01- SRP,
A
Progoeira da Prefeitura
Munleipalda Soiondr
Coará,
toma público, para tonhecimenta dos Interessados, que no próximo dia 14 da Dezembro de
2021, às 08:00h, pôr muto do sitio “vamu licitações-e.com.br”, estará realizando licitação na

«dO de Hovembro
da 2021. Gerusa Dantas Vinlra- Prostlente da GPL,

Hombado sob o nº 2021.11.29,G4-TB, eritério da julgamento menor preço global, com fins a
ção da
eny
aptaa preslar serviços de reforma da Creche do Distrito da Pasta do
iMimicipio de Sotongpole!CE, tudo conforme especificações contidas no projelo básicatermo
ide referência entanexo, o qual se encontra na Integra na Sedo da Comissão, situada a Rua Dr,
Queiroz Lima, 330 « Centro - Salonópote - Ceará, assim como no Portat dó TCE-CE:
htos:Eciacons
ce ce, govbr, Maiores Informações no enderaço dado ou pelo fons 88,

Dezembro do 2021, às 08:00h, estará realizando licitação, na moxtalidado Tomada de Preços,

Estado «lo Coará - Prefeitura Funicipal de Taiti « Avisa do Conti
de Precossa,
À,
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação da' Prefeitura Municipal de Traifi-CE,
jocalizada à Avenida bligusl Pinto Ferrelra, 255 - Pianalio Norte, TrariCE, toma público aos
interessados que se ensonira a disposição dos intetessados 9 Edital Altorado telerento a
Consarrância Pública Nº 2021,09.22.00 +, Cia abjsto é: contralação de empresa espocializada
na érea do limpeze pública ubana para execução dos serviços de coleta, transpare é
destinação finatdos residubs
sólidos domiciliares e cormarciais, coleia de resitiuas voltiznosos o
entulho,
secviga de varição
manul, copina, razagent
manuate pintura da meio Bo no Nunlcípio
ida Trairi-CE, que realizar-se-á no dia 10 da Janefro de 2022 às 14:Uhs. Refarido Edital pod
ser adquirida no endereço aciraa, a partirda data desta publicação, nú horário de expediente aa
público, das 09:00 às 12:00hs ou pelo sito: vanutca
ca gov br. (rairCo, 30 do novembro del
2021. Wilsiane Soares de Oliveira «Prosidonte da CPL.
.
[Estado de Coará « Prefeitura Municipal de Solonópots » Áviso de Licitação - Tomada de
|Preços Nº 2021.31,29,01-TP. A Comissão Permanente de Lleliação da Prefeitura Municipal de
Solonópole, toma público, para
conheci
dos int
das, que no próxima
dia 16 de

tos €
maleriais pan
para atendi as Jaat
Básicas
do Sadia do
de Sabanira-Ca, confarms espesiicaçãos no temio da referência, Sabozito-CE,
em
30 sn noventro
2021, André
Firmino do basef
- Crdonader do
Desp

i

provesso licitatório da Pragãs Eletrônico Nº 28.40.001/2071-Ptas. Objeto: aquisição do

Estado do Cearó. Prefeltum Muntcipat de Sabeeira Aviso do Revegeção. O Drdanado-io
Daspasas da Saúdo do BMunicípia de Sabusiro-CE, no uso de suas atribuições legais é
consiigrando razões de interesse púlrico, confamas Terra do Revocação, decida Revogar o

1 OE DEZEMBRO

VENVLOPUVO.COM,BR
QUARTA-FEIRA

FORTALEZA - CEARÁ.

.
mete

RIUNICICAL DE BARREITA

MUNICIPAL
DE BARREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Toma púbfico que raquereu a Superintendência Estadual
de Meia Ambiente - SEMAÇE,
Licença Ambiental por Adesãa e Compromisso — LAC, para Pavimentação em Pedra
Tosca pa Rua João Joca no Municipio «ta Barçsi C&. Fal delerminado o cumprimento:
das exigências contidas nas Normas e Insluções
de Licenciamento da SEMACE.

- PREFEPTURA

público que reguereu a Superintendê: cia Estudusl de Misto Ambiente —
SEMACE, Liceriça Prévia para Urbanização de Orla do Agude da Distrito de Córrego na
Município de Barreira/CE. Fol daterminado o cumprimento das exigências contidas 1133
Norrmase Justruçães ds Licenciamento da SEIAÇE.

PRE RITA,

ambro

do 2021

do Feragndes da Recha PInhotro- Pregoolro(a).

o

foos: hetp:fh

pos

dos.os.gov.belicit

, ainda, var blicompras.ocg.br.

H

Ofictal do Municipio,

e

rsrs

Liam

Estado do Geará- Inslifuto do Providência dos Servidores Municipais de Horada Nava-)
.

[ro

98136-8099. AbalaralCE, 30 do Novembro do 2021, Carlas Matous Bezerra Flores -|.
p

aquisição
cujo objeto é a
mento da:
idades das Escolas Municipais, através da £
tado Ed
> cio
Município de Abalara/CE, conformo especificações aprosentadas junto ao Edital Convocatório
e sous anexos, com abertura marcada para 0 dia 14 de Dezembro da 2021, a partir das 08:30
horas. O inicio de acolhimento das propostas a partir da dia 02 de Dezembra de 2021, às 08:30
horas, informações a aditais no endereço afotrônico: httos:f/bllcompras.comy a
hips:ificiaconstce.co.gov.br/, Informações poderão ser obtidas ainda pelo tefafons (58)

plataforma

eletrônica hitps:Ablicompras.carm, por intermédio da Boisa
de Licitações
2021.41.30.4, da fipo Eletrônico,
dio Brasil (BLL), cortamo ficitatório, na modalidade Pregão nº órels
e eletros destinados 26
material.
de

ds

fEstado do Goará « Prefeitura Municipal de Abaiara » Aviso de Licitação -- Progão nº
2021.11,30,1, O Pregosim Ofidaf toma público, que estará
realizando, na sedo da Prefeit

AmontadalÇE,01 dê Dezembro da 2024. Magno Samá Sales Bairos - Pregoeiro. -

dereç

CPL, no horáro de 8h00min às 12h00min o no site do Tribisnal de Contas do Estado do Ceara, nos
tatrãs
ted

para Registro de Preços nº 30.11.01/2021.05/SRF, para O seguinte objeto: Registro de Preços
igando futuras &
prisição de
materie! gráfico9 visual do int
das dá
Secretartas à Autarquias do
fplo de A
ad ,
O qual
fra-se na integra na Sede da

do Pezembro do 2021, às OSh00min, astará atrindo licitação na modalidade Pregão Etotrôntoo

JEstado da Ceará» Prefail
ftunicipal de Amontada - Avisa de Licitação. O Pregosito (la
Prefeitura do Amoniada toma público, para conhecimento dos interessados
quo no próximo dia 16,

30d

Estado co Ceará » Prefsitusa Municipal da Assaré - Aviso de Licitação - Toraada de Preços Nº
2021.41,20.2, A Presidento da Comissão Permanento de Licitação— CPL tytaa público, qua será
jraalizedo Certame Licitalório
na modatidado Tonada ds Pregas. tombsada sob nº 2021.11,20.2, Objato:)”
Contratação de sarvços técnicos aspacializados a serem prestados na assassarta junto aa setor dá!
no plane)
elaboração u deinição ds di
das
ds bens, prod
serviços, junto à5
jdlversas Secretarias do Municipio da AssarsiCE, Data e horário da abertura: Dia 17 da dezembro do
2024, àa 08h0U: ain. Em virtuda do ostado de calamigado pública diante cla pandemia de Covid-489, a
CPL. setgherã ds torms organizada, sendo pormilida a entrada de apenas um representanto por vez
para efetuara entroga, com o intuito'da evitar aglomerações. O inferossados poderão ler e obtero:
tonto Integrol do edilet e teias as intonnações solxg a licitação giravés do endereço olabônico:
avefca.va govbr au na Sata da Gt, so na Rua Dr, Paiva, nº 415, Vila Mota, no horário do R5:00 às|
* [iZ00hotus ou aivia pets Telefone: (08) 3535-1815, AssartiCE, 30 da novembro de 2021. flekaatiy
Latane féorais
Presilonte
ds Comissão FP
do Llcitação-CPL,
Raça
b
Estado to Cosrá - Profeltura ftunicipal do lapaj6 - Aviso de Licitação. À Prefeitura Munisipal da
-Ftapaló, por Intermédio
«o pregocino, torna público que fará Ecitação na modalidade Pregão Elehônico
com Registra de Prego nº 22.11,2021.01-SRPE, tipo menor preço, cujo objeto 6: futura é
é
Aquisição de material parmanente para aleider as
idas
Setores do
resp
Secrotana de Educação do Município de IlnpafesCE. O recebimento das propostas através do sito
vavvabbninelictawes.com.br dar-sa-4 a partir das 17:30 horas do dia 02 de dezembro da 2021, com
datadê aberiuta
das Propostas no dia Já de d
de 2021, às D9:00 horas 6 Infela do disputa da
preços na.dia 14 de dezembro de 2021, àé 10:00 horas, O Edita! estará disponivel nos sites:
uva bbmnoliciações,
com.br ousite: https:llictacoos
leg .ce. gov. br/, Os Interessados poderão obter
dotaitha A.
Enfognas
no setor da Comissão da Llckação, em dias de expedianta normas. tapajs,

BarreltalCE, Foi determinado q cumprimento das exigências contidas nas Normas &
Instruções
de Licenciamento da SEMACE,
:
,

SEMACE, Licença Próvia para Construção de Ponte na Rua João Joca no Municipio de

Torna público que requereu à Superintendência Estadual de Meio Ambiento —

mp

IO

.

.

pi
geio,

-

à

la Municipe!

tel bibliográfico,

para atender a

demanda da alunos e profossoras
da

de Educação,

Emp

IMEPH — Instituto Meta de

Zi

29

RR tre

nao

ao

uCa

apro do o PEPeRÇãS E pa

proposta(s) de preços da Tomada de Preços Nº 2021.05,02.09%, cufo objeto à
serviços de construção de uma caixa d'água na Casa de Saúde Adilla Maria do Mui
ViagemiCE. Lcitante(s) Classificada(s) AGF Projetos e Constiuções EIRE
Constr
Moraesutora
EIRELI (EPP). Licitante(s) ts)Desciassificada(s): Sertão Q
ne
ON to
PERA PENTA aa can Da peer
dade

109 - Centro- Boa ViagemiGE, torna público aos interessados o resultado do JNtdira

Estado do Ceará - Prefvitura Municipal do Boa Visgom « Resultado do utganteas
Propasta(s) de Preços « Tomada de Preços Nº 2024.06.02.004, A ComissagiPar
Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, localizada na Praça Monsenhor dbsó

:

Ide Novambro de 2021. Francisca Iaurineisto Carvalho de Arafio-Premonira.

Educação, Pesquisa
e
Formação de R
H
LTDA, com manos o valor para 0 late 01
R$ 505.989,00; Lote 02 de R$ 394.680,00; Lote 05 de R$ 402.949,00 e Lote 05 de R$ 56.830,00.
Validade: 12 mesas, ouseja, de 30/11/2021 à 30/112022. informaçõSeda
esna
da CEL, lacalzada
jà Praça Sevariana Morel, Centra, CamocimiCE, no horária de 08:00 às 12:00h, Camp Ro)
(30

Órgãos à

do

Educação Infantil é Ensino Fundamentat | 6 1! da Rede Púniica Municipal de Ensino, junto à
de Educação de CamocimiCE. Órgão Gestor. Secretaria Municipal de Edutação,

Istções

Estado do Cuará - Prefefiura Municipal «fa Camacim « Aviso de Ata do Registro do Proços
RO
925/2021 + Pregão Prese
Nº 2021.10.28.004ncial
SRP: Objeto: Registro de Preços paraflivrase

P

-

Estado
dg Ceará Prefoltura
Huntelpal
do G;
he Aviso
do
Adesão a Áta do Ragistro
ge
Praços. As Secretarias de Administração, Gabinete do Prafeito, Educação, Saúdo,
D.
Imento Social, Infraestrutura
e Serviços Públicos e Desenvolvimento Agrária, Us
Prefeitura Municipal do Carnaubal'CE tara pública a Adesão a Ata de Registra de Proços nº,
10,02.02/2021, da origem do Pregão Prosencial para Registro de Pregos nº. 16,02 0212023,
g
fado pela 8
ta do Gabi
do Prefeito do funicipia da Jaguaribe - CE, para à
dent.
da em
para prestação ta sarviços de implantação, intermediação : e)
tedministação de um sistema Informatizado e integrado, corm utilização de cartão magnético e/ou
misto processado, objetivando a gerenciamento « manutenção da frotá de valculos das diversas
ias do fSunicípio deO
OE. Pi
Catona Nº 2024,41.02-CAR
—
Contratada:
7 SERV Gestão de Beneiclos EIRELI — CNPJ: 13,.858,769/0001-97, Valor Global Estimado da R$
2.500.000,00 (dols milhões e quinhentos mi! teais). Camaula! - CE, 20 do Novembro de
2001.
Marcas Barbosa da Silva - Ordertador de Despesas da Secretaria de Administração
A
Qdenadorde Dospesas do Gahíneto da Pretoito, Aa Claudia Martins Olivalra Ordenadora
«
de Do;
da Socrotaria do Educação Bésica. Daniely Rodrigues da Almeida Matédo
Orttonadora do Dasposas da Secretaria de Saúdo. Juliana Mesquita Clraves Araújo Lopas Ord
de Dosg
daS
ja de Ph
Ivimento Sociaf. Rebarta
Santos Alyes Ordenadora
de NDesposas da Secretaria dô Infraostre utara
Serviços Públicos, Paula Roberto
Lina
Font
fo Ort
dordoD
ta é
data,
tof
dr RE
-

Presidente da Comissão Permananto de Licitações.

s no site: htps:fileitasces.ice.ce.gov.br/, ou por solicitação via e-mail:
cri pam.caucala ce gor br.
IuíÇE, 30 de
bro
do 2023. Wagner
Vieira Vida!-

“;1073 - Parqua Soladads- CaucainiCE. Itais Informações e 4º adendo ne Íntegra,
estão
jsisponívei

Estado da Coara «Município do Caucaia Aviso de 1º Adendo
ao Edital «Credanetamento
Nº 202611.05,01-S4S. Foram realizados alterações no Projeto Básico, Anaxo t da ediat do
Cred
to Nº 2021,11.05.01-SMS culo objeto é o credenciamento de empresas
o ofiglmafda;
fógicas
fr
ainegoló
cirurgias gerais cletivas,
em adas
ospacistiz
inchuine
las pró
é pós p
operatá Gexamae di gnósticos, bem tomo Sarviç
da Apolo
os
Diagnóstico é Terapêutico — SADT para os usuários atendidos nas Unidades de Saúde do.
Muntctpio de CaucajalCE. Portanto, em atondimento ao art 21, 8 4º, da Lei nº 8.686/93, 0
prazo pata entroga des documentos passa a ser de 02 a 31 da dezembro da 202%, das
08h00min às 12h00min, no Departamento de Gestão de Licitação, sito Av. Coronet Coraia, nº

- Aviso «o Pregão Nº DIWZ021 PP — Modalidada: Progão Presencial - Honor Prego par
fem, Objeto: aquisições de medicamentos, maleriat médico hospitatar, meditamentos
contratadas o
material do Raio
X para atender as necessidades da Pelidínica Regionai Dr, dosá
Coroa Sates mantida polo Consórcio Pública de Saúde Interladerativo do Vale do Cutu
CISVALE. Data de Abertura e Locaf Iniclo às 09:30 da dia 15 de Dezembro da 2921, sata dé|
rauniõos cia Equipa de Pregão . Rua .luáci Sampaio Pontes nº 1698-E, Centro, Ceutais, CEP:
61.600-150, O Edital na iategra poderá sor adquirido no endereço acima mencianado ou no sita
hHps:/fllcitações Lce.ce.gav.br/consoreto.phpificHagao!abertas au no site:
ven. oisvalo.co.gov.br Inlormações: FoneiFax: (85) 3342-2767. Caucaia — CE, 01 de
Dezembro do 2021. Cláudia Barmarda tâgdolsos Ferreira
- Progoaira,

Estado do Ceará - Consóreio Público de Saúdo Intorfedarativo do Vala
do Guru -CISVALEI

Estado do Ceará -Sámara unicipatedo Aguiar
emada da Drogas NEGO ZON ILAGIA,
Pensidente da Comissão
da
Liitaçãada Câmera (fi
ipalde Aquiraz torna púllico a resutado,
de cares é
isto; Contratação da empresa pata servicos de consulicyia &
assessoria técr
hrs pinto às Comissões
Permanentes é
porátias, é sa posquiza da
pranosições tz
s n9 áinbito das esforas óunisizal, Estadus! é Federal da Eâmaca
Municipal ve Aguiar, A empresa Pedro Teixeira Covelconte Neto Advacacio foi sonsidorada.
vencedora do ce
tobal dy R$ 284.000,00 (duzentose quatro erf raais). Flca
aborto o prazo recursai, com Íulsço no art. 162, 1, b, Maioras informaçãos sarão oblidas junto à
Comissão de 03h90min às 12h90min, Ata dispaníve! no site wanvtco
;
govbritce-municipios.
Aquiraz -CE, 38M 1/2024. Presidente,
:
A

o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº q48/2021-SMS
Extrato

do

Corlraro

[12 094$/2023-SMS.

Contratante:

PREFEITURA

vo de

S

como

fundamento

o seital do Pregão

Prefeitura

Eletrônico

Municipal

de Sobral,
PRODUTOS
O presente

é quarro

DE TABULEIRO

reaist. Prazo

de Vigência: Q prazo

Contrato

Nº 0445/2021-SMS.

Consratanto:

LEYDIANE

Prefeitura

Munlcioal

de

PREFEITURA

Sobral,

& seus anexos, os

O

EXTRATO DE CONTRATO Nº 345/2021-5MS

Municipio

LTDA, CNPJ: 05.675.713/0001-79, Fundamentação

: O
presente contrato tem carao fundamento q Edital do Pregão Elerrônico
Nº 028/2021 e Ata
de Registro ce Preço Nº 031/2027 seus anexos, os preceitos do
direito público, = a Lei
Feder
8.666/19293, cam suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias
ao
Cumprimento de seu objeto. Objeto! Constitui Objeto deste Contrato
a Aquisição de
mudticamentos ta atenção secundária (lista pacironizada) destinados às
unidades de saúde

da

Secretaria

Municipal

da

Saúde,

de

acorco

com

as

novembro

:
“orais Ç

DE CONTRATO

MEDICOS

E HOSPITALARES

Nº 457/2621-5MS

Fundamentaçã

o: O
me contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico Nº
008/2021, Ata
sto ge Preco Nº 632/2021 & seus anexos, às preceitos do direito público,
e a Lei
Pº 5.565/1583, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais
necessárias ao
eu

objeto.

Objeto:

Constitui

Objeto

deste

Pregão

Eletrônico

Nº 063/2021.

desta

publicação, no horário de expediente

www lce.ce.gov.br.

MUNICIPAL

SOARES

WILSIANE

de

Trairi

por

DE OLIVEIRA

MARQUES

SOARES

DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
AVISO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2021

DE SOLONÓPOLE

AVISO DE LICITAÇÃO

torna

Municipal

Trairi-Ce, 30 de novembro de 2021

A Comissão Permanente de Licltação-CPL do Município de Alegre/ES, faz saber
305 interessados do certame, cujo objeto é à contratação de empresa para
realização do
serviço de modernização e reforma de quadra esportiva ma localidade
de Araral Alegre/ES, para atender as necessidades do município de Alegre/ES, (Contrato
de Repasse
OGU nº 886678/2019 - Operação 106337310 - Programa Esporte,
Cidadania e
Desenvolvimento), que a empresa TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
LTDA - EPP, apresentou a documentação pendente no prazo concedido,
senda declarada
HABILITADA. Dessa forma, a sessão para abertura do envelope contendo
a “proposta
comercial” será realizada às 09:00hs do dia 03 de dezembro de 2021,
no Setor de
Licitações da PMA, situado na Av. Olivio Correa Pedrosa, 520, Centro,
alegre/ES. Demais
informações poderão ser obtidas pelo endereço de e-mail licitacaoalegre
E gmail.com.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.23.25.01-TP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Solonópolo,
púbiico, para conhecimento des interessados, que no próximo
dia 16 de Dezembro

dc 2021, às 08:00h, es

Prefeitura

ao público, das 08:00 às 12:00hs ou pelo site:

Valor Global:

R$ 40.950,00 (Quarenta mil &
novecentos v cinquenta rezis]. Prazo de Vigência: O prazo de vigência
do contrato será de
13 idoze) meses, contados a parir da sua publicação. Data
da Assinatura: 30 de novembro
te 2021. Sianstários: Representante da Contratante: Regina Cella Carvalho
da Silva.
:
e da Contratada: Sr. João Pedro Sales Silveira Chacon. Viviane de
Morais
Covalcente - Coorcunadora Iuridica da SiS.

PREFEITUSA

dafo)

Contrato

a Aquisição de
madicamentos ga à
o hásica IV (lista pacironizada), destinados às uridades de saúde
da Secretary Municipal da Soúde, de acordo com as especificações
e quantitativos
previstos no Aruxo ! - Termo de Referência do Edital e na propesta da Contratada,

Modatidade:

através

Continuação de Processo A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de
Trairi-CE, localizada à Avenida Miguel Pinto Ferreira, 356 - Planalto Norte, Trairi/CE,
torna
público aos interessados que se encontra à disposição dos interessados o Edital
Alterado
referente a Concorrência Pública Nº 2021,09.22.001, Cujo objeto é: contratação
de
empresa especializada na área de limpeza pública urbana para execução dos serviços
de
coleta, transporte e destinação final dos residuos sólidos domiciliares é comerciais,
coleta
de resíduos volumosos e entulho, serviço de varrição manual, capina, roçagem
manual e
pintura de meio fio no Município de Trairi-CE, que realizar-se-á no dia 10 de Janeiro
de
2022 às 14:00hs. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data

Regina Celia Carvalho

LTDA, CNP): 05.675.713/0001-78,

Trairi,

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.09.22.001

Extrato do Contrate Nº 0447/2021-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal
de Scbral,
fepresertada pela Secretaria Municipal da Salide. CONTRATADA: SUPEREIO
COMERCIO DE

PRODUTOS

de

Presidente da Comissão de Licitação

ntante ca Contratada: Sr, joão Pedro Salas Silveira Chacon. Viviane
de
arte - Cogrdenadora Jurídica da SMS.
EXTRATO

DE TRAIRI

Trairi - CE, 30 de novembro de 2021

especificações

de 2021, Signatários: Representante da Contratante:

MUNICIPAL

WILSIANE

e quantitativas
previstos no Anezo | - Termo de Refecêncio do Edital e na
proposta da Contratada.
Modalidade: Pregão
Eletrônico Nº 02$/2021. Valor Global: AS 8.391,50 (Oito mil, trezentas
e noventa e um
15 & Sessenta centavos). Prazo de Vigência: O prazo de vigência
do
contrato
será de 12 (doze) meses, cantagos à partir da sua publicação. Data da Assinatura:

320 de

VIEIRA CHAGAS

intermédio da Cornissão de Licitação, torna público que às 20:00 horas do
dia 11 de Janeiro
de 2022, farê realizar licitação na modalidade Concorrência Pública Nº
2021,11.29.001.
Cujo objeto: execução de serviços técnicos para à estruturação e implantação
de banço de
dados e repistros, elaboração e implantação de nova Planta Genérica de
Valores tPGv)
incluindo o licenciamento de sistema de gestão tazendária, objetivando a
modernização da
Gestão Tributária Municipal, junto a Secretaria de Finanças de Trairi-CE,
a realizar-se na
sata da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Trairl, O procediment
o licitatório
obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com
as alterações
posteriores que lhe foram introduzidas, O Edital e seus anexos encontram-se
à disposição
dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Avenida Miguel Pinto
Ferreira, 356
- Planalto Norte - Trairi/CE, a partir ga publicação deste aviso,
no horário de
expediente.

Fxrrata do Cortraio Nº? 0446/2021-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal
de Sobrai,
representava pulo So
ia idunicipal da Saúde. CONTRATADA: SUPERFIO COMERCIO DE
E HOSPITALARES

Pógra

cintorna

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.29.001

preceitos do direito

, 0a ui Fettoral nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras
5 39 cumprimento de seu objeto, Objeto: Constitui Objeto deste leis especiais
Contrato a
à
* meGicamentos diversos de urgência e emergência - Lista padronizada,
des
unidades de saute da Secreraria Municipal da Saúdo, de açordo com
as
copechicações e quantitativos previstos no Anexo | - Termo de Referência
do Edital e na
proposta da Contratada. Modalidade: Pregên Elezrônico Nº 021/2021.
Valor
Global:
R$
1.566,00 (Um mil 2 quinhentos e sessenta e sois reais). Prazo
de Vigência: O
i
contato sera Ge 12 (doze) meses, contados 3 partir da sua publicação. prazo de
Data da
20 de novembro de 2021, Spnatários: Representante da
Cólia Carvalho da Siva, Representante da Contratada: Sr. Felipe Longa Contratante: Regina
da
Fonte,
Viviane
de
Mora:s Cavalcame - Coordenadora iurisica da SMS.

MEDICOS

“o

AVISO DE LICITAÇÃO

Fundamentação: O presente carrato tem como fundamento »
Edital do Pregão Eletrônico

PRODUTOS

e

ealizando licitação, na modalidade Tomada de Preças, tombado

s00 O nº 2021,11.29.01-TP, critério de julgamento menor
preço global, com fins a
centrstação de empresa apta a prestar serviços de reforma
da Creche do Distrito de Pasta
do Município

de Solonópole/CE, ludo conforme especificações
básica/termo de reicrância em anexo, o gua! se encontra na integra contidas nó projeto
na Sede da Carmissão,
à Rua De. Queiroz Lima, 330 - Centro - Solonópole - Cearã,
assim carmo no Portal
du TCE-C&: https:/fliciacoes.tce cegov.br. Maiores informações
no
endereço citado ou
pelo fone 88. 3515.1287 ou e-mail: licrs.solonopole gmail.com
ne horário de 07:30h às.
iiB0a.
situada

Alegre/ES, 30 de novembro de 2021,

Solonópote-Cr, 36 de Novembro de 2021
GERUSA DANTAS VIEIRA

GUSTAVO SILVA GUSMÃO
Presidente da CPL

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2922.11.30.02- SRP

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

da Prefeitura Municipal ci Solonópole - Ceará, torna público, para
conhecimento dos
ssados, que ho próximo dia 14 ce
de 2023, às 08:00h. por
meio do sitio "umw.licitacces-e.corn.br", estará realizandoDezembro
licitação
Eletrônico, mado de disputa Aberto e Fechado, critério de julgamento na modalidade Pregão
mbado sob o nº 2021.11.30.01-SRP, corr fins aú Registro de Preçomenor preço par lota,
visando a futura é
À Progogir,

Ed

aquisição de material didático pedagógico para Rede de Ensino
Fundamental e Infantil
Público da Municipio de Solanópole de interesse Ga Secretaria
de Educação,
pecificações contidas no projeto básico/termo de reterência
anexo ao egital,

& qual encontra-se na integra no Sece dg Comissão, situada
a Rua Dr. Queiros Lima, nº 336,
Sofonópoie/CE
CEP:
63.620-000
ou
pelo
site
itp://rrumic
rcece gov ipios
br/liesoeoes. Mosmres informações ne endereço citado ou
lu
sDlenopoletigmail.com ou Fone (98) 25181387,

Centro

no horário de 07h30min às 11h30min,

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021-EMS SRP
- Proc. nº 0580/2021

Solonópoia-CE, 30 de Novembro de 2021
MARIA MÔNICA BARBOSA
Pregoeira

- Cód. CidadES nº 2021.008E0500001.02.0010

Cbjeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS SRP; Data e horário:
28/12/2021 (terça-feira), às 13h. O Edital e seus anexas,
na integra, bem como maibres
Informações, poderão ser obtidos no Setor de Compras,
Licitações e Contratos, ou

através dos seguintes contatos: Sites: wwwapiacaes.gavbr
(28, 3557.1200; E-mall: HicitacaoGapiaca.es.gov.br; Facebook:
Apiacá-ES,

20

MARCIO

TN

2)

de

e http://bllorg.br/:
licitacacapiaca,

Tel:

novembro

MANHÃES

$

ASS
morrem

pregoeira

pela Secretaria Municip! da Saúde. CONTRATADA: LOGER
DISTRIBUIDORA DE
S É MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, CNPJ; 22.600.270/0
001-90.

Nº 021/2029, Ata de Registro de Preço Nº 029/2021

TE

IS

Fabuleiro do Norte /CE, 29 de novembro de 2021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 445/2021-SM5

Extrato do

N

à comissão de pregão da prefeitura municipal de Tabuleiro do

a do contrato será da 12 (doz2) meses, contados à partir da sua publicação.
Data
do Assin
U de novembro de 2021, Signatários: Representante da Contratante
Cel
Carvzino da Siva. Representante da Contratada: 5r. Alessandra Rotoli ; Regina
Camargo.
Viviane de Morais Covalcente - Coordenadora Jurídica da SMS.

representado
MEDICAME

DO

;
ira

público a Alteração ao cdital do pregão eletrônico nº, 47.12.01/20
21 - SEMES, prai «23049
neste jornal no dia 24 de novembra de 2024, Secção 03, Página
259, onde se lê: no lote
Il item 06 cereal infantil- alimento Infantil, idea! para ser consumido
a partir do 6º mês
de idade, rico em 13 vitaminas e minerais, Zero adição de açúcares,
nos sabores maçã e
banana e multicereais. leia-se: lote |] ftem 06 - cereal infantil- alimento
infantil, ideal para
ser consumido a partir do 6º mês de idade, rico em 13 vitaminas
e minerais nos sabores
diversos. Permanacem inalterados os itens dos demais lotes, Maivres
informações através
do e-mail licitacagtabuleiroQgmail
com.

Nº 128/2020 e ata de

5
suas alterações, e, amis, outras ieis especias necessárias
30
otjeto. Objota: Constitui Objeto deste Contrato a Aquisição
de
atas contralados da ztenção básita Ílista padronizada), destinados
às unidades
Pa Secretário Plunicwal da Saúde, de acordo com as especificaç
ões e
+ previstos mo Anexa | - Termo de Reterência do Edital e na proposta
da
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 129/2020, Valer Global:
R$ 52.394,00
mail e oitocentos » noventa

MUNICIPAL

2 de dezer

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.11.01/2021 - SEMEB

Preço NS 03/2021 seus anexos, Os preceitos do direito
público, é a ie Federal

e dos

Nº 225, quarta-feira,

AVISO DE ALTERAÇÃO

Cpresentzdo
=
secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: CRISTALIA
JIMICOS FARMLTÉUTICOS LTDA, CNP): 44.734.571/0001-51.
Fundamentação:

so tem

1677-7069

de 2021,
MOTTA

Pregoeiro

PaeLmento assinado digltelmento contome MP nº 2.200-2 da 24/05/2001,
Ice
que institui a Infruestrutura ee Chaves Públicos Brasileira « ICP-Brasil 2es
>

of &

a”

PREFEITURA
z

LS
/ E
Ê

DE

solonópole

[E

dio):

e

Poa,

ê

A Gesto Paz, a Gerte Cuida!

es

Paguia
te.
1) aos
Dara

E A
(3

mevrretar

A Pregoeira do Município de Solonópole, no uso das suas atribuições,
CERTIFICA, para os devidos fins, que
o aviso de licitação do Pregão Eletrônico N.º 20214.11.30.01 - SRP, foi
publicado através de afixação na
Poríaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações),

bem

como,

no Jornal de Grande

Diário Oficial da União - DOU, no dia 01 de Dezem bro de 2021.

Solonópole-CE, 01 de Dezembro de 2021.

Mimo Monica Boone
Maria Mônica Barbosa

Pregoeira

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Sclonópole - CE, 63.620-000.
CNPJ: 07,733.256/0001-57 | Fone: (88) 3518 1387 | www. solono
pole.ce.gov.br

Circulação e

.

