EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.26.01-PE

PREÂMBULO
A Pregoeira do Município de Solonópole, torna público
promoverá licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔ
NICO,
conforme especificações constantes do Anexo | deste
edital. A presente licitação será processada conforme
as
disposições 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 setemb
ro
de 2019, bem como pelas normas contidas neste Edital
e seus anexos, que dele fazem parte integrante, aplican
dose, no que couber, as disposições contidas na legislação
específica do objeto licitado.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARA DE AR PARA
OS ÔNIBUS DA
FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
DO
MUNICÍPIO
DE
SOLONÓPOLE-CE,
TUDO
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO
DE REFERÊNCIA EM
ANEXO.

TIPO:

MENOR PREÇO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

POR LOTE

MODO DE DISPUTA:

ABERTO E FECHADO

MODALIDADE:

PREGÃO

ESPÉCIE:

ELETRÔNICO

SECRETARIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LOCAL

www licitacoes-e com.br

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 03.11.2021.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17.11.2021, 08:00h
(oito horas)
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 17.11.2021, 08:30h
(oito horas e
trinta minutos).

o
DATAS E HORÁRIOS
Lo
DEFINIÇÕES GERAIS:

Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e abrevi
aturas com os mesmos significados:
1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o present
e edital;
2. LICITANTE: Pessoa Jurídica que participa desta
licitação;
a
3.
HABILITAÇÃO: Documentos referentes à verificação
atualizada da situação jurídica, regularidade
trabalhista, qualificação técnica, econômico-financei
ra, que seja exigida neste edital, do vencedor
da
proposta de preços;
4, ADJUDICATÁRIA: Pessoa Jurídica vencedora da
licitação, à qual será adjudicado o seu objeto;

5. CONTRATANTE:

O Município de Solonópole, através do(s) órgão(s) compet
ente(s)

instrumento contratual;
6. VENCEDORA: Pessoa Jurídica
Administração

à qual foi ad judicado

o objeto

desta

Pública;

7. FISCALIZAÇÃO/INTERVENIÊNCIA: A Prefeitura
acompanhamento e fiscalização do fornecimento;

Municipal

de

que

A
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que é(são) signatério(s) do

licitação, e é signatária

Sol onópole,

fiscal e
fase de

é

o

órgão

do contrato

com

encarregado

a
do

8.

PREGOEIRA:

Servidor designado por ato do titular do Poder Executi
vo Municipal, que realizará os procedimentos
de credenciamento dos interessados, recebimento
dos envelopes das propostas de preços e da docum
entação de
habilitação, abertura dos envelopes, o seu exame e
à classificação dos proponentes, condução dos proced
imentos
relativos aos lances e à escolha da proposta ou de
lance de menor preço, adjudicação, quando não houver
recurso,
elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe
de apoio, recebimento, o exame e a decisão sobre recurso
s e o
encaminhamento do processo devidamente instruí
do, após a adjudicação, á autoridade superior,
visand
o à
homologação e ou a contratação;
9. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do
titular do Poder Executivo Municipal, formada por,
no mínimo,
02 servidores que prestarão a necessária assistência
A Pregoeira durante a realização do pregão;
10.AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão
ou entidade de origem desta licitação, Ordenadora
de Despesa
doís) órgão(s) competentefs), incumbido de definir
o objeto da licitação, elaborar seu Projeto Básico
/Termo de
referência, determinar a abertura da licitação, decidir
os recursos contra atos da Pregoeira, adjudicar o
objeto ao
vencedor, no caso de interposição de recurso, homolo
gar o resultado da licitação e promover a celebr
ação do(s)
contrato(s);
14.LOTE: Cada parcela que perfaz o objeto desta
licitação.
12. PMS: Prefeitura Municipal de Solonópole.
COMPÕEM-SE

O PRESENTE EDITAL DAS PARTES À E B, CONFORME A
SEGUIR APRESENTADAS:

PARTE A - Condições para competição, julgamento
e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições
para competição, julgamento e formalização do contrat
o.

PARTE B — ANEXOS
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

| — Projeto Básico/Termo de Referência do Objeto;
|! — Modelo de Proposta de Preços;
Ill — Modelo de Declarações/Procuração;
IV — Minuta do Contrato.

1- OBJETO

1.1 -A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTE
TORES E CÂMARA DE AR PARA OS ÔNIBUS
-2A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRET
ARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SOLONÓPOLE-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJET
O BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM
ANEXO.
2 - DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO
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, abertu
ra e análise das “propostas de preços” e “docu
mento
s de
habilitação”;
2.2 - Verificação das condições de participação;
2.3 - Abertura das propostas de preços aprese
ntadas;
2.4 - Lances entre os classificados;
2.5 - Habilitação do licitante melhor classif
icado;

2.6 - Recursos;
2.7 - Adjudicação;
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Na,

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO,
DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO

DEMAIS INFORMAÇÕES

DO PROCESSO

E DA FORMA

DE APRESENTAÇÃO

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
3.1 — Quaisquer interessados na forma de Pessoa jurídic
a regularmente estabelecida neste País, cadastrados
ou não
no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Munici
pal de Solonópole e que satisfaçam a todas as
condiç
ões
de
cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., bem
como, da legislação em vigor, deste edital, inclusive
tendo seus
objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitaçã
o, devendo, ainda, cumprir a legislações próprias
quanto à
forma constituição do tipo de empresa, sendo:
e Sob a denominação 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 Empres
a Individual de Responsabilidade Limitada

-EIRELI (regulada pela Lei Federal nº 12.441/11);
e Sob a denominação de sociedades simples: Associ
ações, Fundações e Sociedades cooperativas;
e Soba denominação de Empreendedor individual
(ME!) ou Empresário individual (EI);

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
3.2 - Licitantes com sócios, diretores ou representant
es comuns.
3.2.1 - Se antes do início da abertura dos envelopes
de preço for constatada a comunhão de sócios, direto
res
ou representantes entre licitantes participantes, somen
te uma delas poderá participar do certame.
3.2.2 - Se constatada a comunhão de sócios, direto
res ou representantes entre licitantes participante
s após a
abertura dos envelopes de preço, os respectivos
participantes serão automaticamente desclassific
ados do
certame, independentemente do preço proposto.
3.3 - Os interessados que se encontrem em proces
so de falência ou concordata, de dissolução, de fusão,
de cisão ou
de incorporação, ou ainda, que estejam cumpr
indo suspensão temporária de participação em
licitação ou
impedimento de contratar com a Prefeitura Munici
pal de Solonópole-CE, ou tenham sido declaradas
inidôneas e
estejam impedidas de licitar ou contratar com a Admin
istração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem
como
licitantes que se apresentem constituídos na forma
de empresas em consórcio, ou ainda aquelas que
por força dos
motivos anteriormente expostos, estejam cadast
radas positivamente no CADASTRO NACIONAL DE
EMPRESAS
NIDÔNEAS E SUSPE

NSAS (CEIS);

34Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e respon
sáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes
da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, membr
o efetivo ou substituto da Comissão de Pregão,
bem
como
a
Pregoeira ou membro da Equipe de Apoio.
3.5 - Que não tenham providenciado o credenciam
ento junto ao Banco do Brasil S.A.;
DEMAIS INFORMAÇÕES

DO PROCESSO:
RES

3.6 - A(s) empresa(s) participante(s) do presente
processo licitatório deverá(ão) estar ciente que
o objeto e
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 Referê
ncia da presente licitação ou seja um produto/serv
iço
de qualidade
inferior ao solicitado ou ainda por questão de
interesse público devidamente justificado.
3.7 - A participação na licitação implica automatica
mente na aceitação integral e irretratável dos
termos e conteúdo
deste edital e seus anexos, a observância dos precei
tos legais e regulamentos em vigor; e a responsabili
dade pela
fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer
fase
da
licitaç
ão.
3.8 - REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas
as referências de tempo utilizadas pelo sistem
a
será
observ
ado o horário
de Brasília/DF.
3.8.1 - Na hipótese de não haver expediente
ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a
—,
mf

A
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PREFEITURA

realização do certame na data prevista,
horas) a contar da respectiva data.

a sessão

DOS DOCUMENTOS

será

DE

remarcada,

para

no

mínimo

48h

(quarenta

e oito

A SEREM APRESENTADOS

DE
COR
3.9 - Cada licitante deverá apresentar todos os docume
ntos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo:
a) Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, propos
ta com a descrição 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
;
b) O envio da proposta, acompanhada dos documentos
de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
c) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,8 1º da LC nº 123,

de 2006.

d) Incumbirá ao licitante acompanhar as operações
no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
e) Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão
retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema.
f) Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem
de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimento
s de negociação e julgamento da proposta.
g) Os documentos que compõem a proposta e a habilit
ação 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 autenti
cidade possa ser feita mediante consulta direta em sítios
oficiais na internet, todos os documentos enviados à
Comissão via internet (sistema) para fins de classificação
de
Proposta de Preços ou habilitação, obedecidas as disposi
ções abaixo.
3.11. Todos os documentos necessários à participação na
presente licitação poderão ser apresentados em origina
l
ou cópia autenticada por cartório competente.
3.11.1. Cada face de documento reproduzida deverá corres
ponder a uma autenticação, ainda que diversas
reproduções sejam feitas na mesma folha, salvo disposi
ção normativa em contrário, devidamente provada
pelo licitante no ato da apresentação do documento.
3.112. Não serão aceitos documentos apresentados por
meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas
como forma de ilustração das Propostas de Preços de
preço.
3.11.3. 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.
3.11.4. Quaisquer documentos necessários à participação
no presente certame licitatório, apresentados em
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos para o idioma
oficial
do Brasil, por tradutor juramentado.
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PREFEITURA

DE

3.11.5. Os documentos exigidos neste Edital deverã
o 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 contin
uidade da licitação conforme disposições da Pregoe
ira, em
original, ou em cópia já autenticada por cartóri
o competente, devendo a cada face de docum
ento
reproduzido corresponder uma autenticação, ainda
que diversas reproduções sejam feitas na mesma
folha,
todos perfeitamente legíveis. Portanto as certidões/de
clarações 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.
3.11.6. Os documentos apresentados, cópias ou origina
is, deverão conter todas as informações de seu bojo
legíveis e inteligíveis, sob pena de os mesmos serem
desconsiderados pela Comissão de Pregão.
3.12. O licitante que apresentar documento em
desacordo com o disposto neste item será elimin
ado e não
participará da fase subsequente do processo licitató
rio.
3.13. A Pregoeira poderá também solicitar origina
l de documento já autenticado, para fim de verific
ação, sendo a
empresa obrigada a apresentá-lo no prazo máxim
o de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir
da
solicitação,
sob pena de, não o fazendo, ser desclassificada ou
inabilitada.
3.14.Caberá a Pregoeira avaliar e desconsiderar as
formalidades que puderem ser sanadas nos trâmit
es do processo,
em atendimento ao princípio da celeridade, finalid
ade, razoabilidade e da competitividade.
4 — DOS ATOS E PROCEDIMENTOS
ETAPA DE LANCESE RECEBIMENTO

DA SESSÃO, DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS,
DE DOCUMENTOS FÍSICOS, RECURSOS E DEMAIS ATOS
DO PROCESSO

DA

ERA

Os atos bem como a condução do processo se dará
pela 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:

4.1 - DA FORMA

DE APRESENTAÇÃO

DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA

4.1.1 - Os licitantes deverão enviar suas propostas até
a data e hora designadas para a abertura das mesmas,
consignando o preço por 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.
+.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir as propost
as por eles apresentadas, até o término
“recebimento.

do prazo

para

4.3 -A Proposta de Preços, sob pena de desclassificaç
ão, deverá ser enviada exclusivamente por meio do
sistema
eletrônico, sem a identificação do fornecedor, caracte
rizando o produto proposto no campo discriminado,
com
critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE,
a qual conterá:
4.3.1 - Os valores unitários em algarismos de cada
item;
4.4 - O cadastro da Proposta de Preços pressupõe
o pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação
previstas no Edital. O fornecedor será responsável
por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdade
iras suas Propostas de Preços e lances.
4.5. Os preços constantes da Proposta de Preços
do licitante deverão conter apenas duas casas
decimais após a
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamen
to ou desprezar os números após as duas casas
decimais dos
centavos, e deverão ser cotados em moeda corrent
e nacional.
4.5.1 - Os preços propostos deverão estar de acordo
com o quantitativo do bem cotado.
4.5.2 - Nos preços já deverão estar incluídas as remune
rações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas,
previdenciários, fiscais
e

comerciais,

taxas,

fretes,

seguros,

desiocamentos

despesas que possam incidir sobre a contratação
licitada, inclusive a margem
outro ônus que não o valor estipulado na referid
a Proposta de Preços;

de

1387

custos

e

demais

de lucro, não cabendo nenhum

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro. Solonópole — CE, 63.620000.
CNPJ: 07.733.256/0001-57 Fone: 88 3518
Site: ww solononole ce cow br

pessoal,

=

PREFEITURA

z

DE

*

a ie
É del

CH ES
o
Po
Dor
Cesntes
Corsrio
à Gente
Paz,
«os Gente
Cnida!

4.5.3 - Os preços propostos serão de exclusiva respon
sabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegaç
ão de erro, omissão ou qualquer outro argumento
não
previsto em lei.
4.5.4 - Ocorrendo discrepância entre o preço unitári
o e total, prevalecerá aquele lançado no sistema
e
utilizado para classificação das Propostas de Preços, devend
o 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 consid
erados preços máximos para efeito de contratação.
Não serão adjudicadas Propostas de Preços com valor
superior aos preços máximos unitários/globais
estimados para a contratação.
4.5.6 - Na análise das Propostas de Preços de preços
a Pregoeira observará o preço total MENOR PREÇO POR
LOTE, expresso em reais. Assim, as Propostas de Preços
deverão apresentar o valor unitário e total. Será
considerada vencedora a licitante cuja proposta conten
ha o Menor Preço, desde que atenda as exigências
contidas neste Termo de Referência e no edital de licitaçã
o.
4.5.6.1 — A proposta de preços caso o critério de julgam
ento venha a ser por lote, deverá a licitante
cadastrar o valor global do lote, caso a mesma venha
a ser por item, deverá a licitante cadastrar o

valor global do item.

4.5.7 - Na proposta de preços deverão
tipo e marca, o valor unitário € total, em
as despesas, tributos, impostos, taxas,
sobre o objeto licitado, mesmo que não
4.5.8 - O prazo de validade da Proposta

constar as especificações detalhada do item, quantidade
solicitada,
moeda nacional, em algarismo e por extenso, já consid
erando todas
encargos e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente
estejam registrados nestes documentos;
de Preços não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consec
utivos 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 consid
erado 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,
julgamento e formalização do contrato, bem como a aceitaç
ão 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 elabor
adas
quanto aos seus anexos, não sendo admitido o recebimento
pela
nem permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos entreg
ues a
4.5.11 - Será desclassificada a Proposta de Preços apresentada
em

e enviadas através do sistema, inclusive
Pregoeira de qualquer outro documento,
Pregoeira por meio do sistema.
desconformidade com este item.

4.6 - DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
DE PREÇOS
4.6.1 - Abertas as propostas, a Pregoeira fará as devidas
verificações, avaliando a aceitabilidade das mesmas.
Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser fundam
entada e registrada no sistema.
4.6.2 - 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 propost
as classificadas pela Pregoeira, e somente estas
participarão da etapa de lances.

4.7 - DA ETAPA DE LANCES
4.7.1 - A Pregoeira dará início à etapa competitiva
no horário
licitantes poderão encaminhar lances.
4.7.2 - Para efeito de lances, será considerado o VALOR
DO LOTE.
4.7.3

-

Aberta

a

etapa

competitiva,

será

considerada

como

previsto

no

primeiro

preâmbulo,

lance

a

quando,

então,

as

proposta
inicial tnão
identificada). Em seguida as licitantes poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio
do Sistema
eletrônico, sendo a licitante imediatamente inform
ada do seu recebimento e respectivo horário
de
registro e
valor.

,

>
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4.1.4 - 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 ofertado por outra(s) licitante(s).
4.7.5 - 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 ao(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.
4.1.6.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos e, após isso,
será
prorrogada automaticamente pelo Sistema quando houver lance ofertado nos últimos 10
(dez) minutos do
período de duração da sessão pública.
4.1.6.2 - 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
aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será
sigiloso até o
encerramento deste prazo.
4.1.6.3 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste Edital, poderão
as
licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três) ofertas,
oferecer um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
4.7.6.4 - Após o término dos prazos estabelecidos, o Sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
4.1.6.5 - 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 (três) ofertas, na ordem de classificação
,
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramen
to
deste prazo.
4.1.6.6 - 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 decorrer 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 sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a
dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 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 IC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em
favor
ME/EPP/MEL
4.7.10 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta
para 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 licitantes 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.
4.1.12 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno
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
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance
de
menor valor.
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4.1.14

- Se a proposta

exigências

habilitatórias,

ou

o lance

a Pregoeira

de

menor

valor

examinará

não

for aceitável

a proposta

ou

ou o lance

se o fornecedor

subsequente,

desatender

verificando

compatibilidade

às

a sua

e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá
negociar
com o participante para que seja obtido preço melhor.
4.1.15 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre à proposta
de menor
preço e o valor estimado para a contratação.
4.17.16 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.7.17 -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 seguidas de lances).
4.7.18 - Havendo empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
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.
4.1.20 - À negociação será realizada por 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.
4.1.22 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto 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. 722 e no 8 9º do art. 26
do

Decreto n.º 10.024/2019.

4.7.23 - Se a 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 suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data é horário
para a sua continuidade.
4.1.25 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

4.32 - DA PROPOSTA DE PREÇOS ANEXADA AO SISTEMA JUNTO A HABILITAÇÃO. (MODELO ANEXO Il)
A Proposta de Preços, deverá ser enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, caracterizando o produto
- tOposto no campo discriminado, contemplando todos os itens do lote, em conformidade com o Termo
de
Referência — Anexo | do Edital, a qual conterá:
4.32.1.
4.32.2.
4.32.3.
4.32.4.
4.32.5.
4.32.6.

À modalidade e o número da licitação;
Endereçamento a Pregoeira da Prefeitura Municipal de Solonópole-CE;
Prazo de entrega, conforme os termos deste edital;
Prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a 60 (sessenta) dias;
Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no edital;
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;
4.32.7. Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos
os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento
s de pessoal,
custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de
lucro.
4.32.8. Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação
e que sua Proposta
de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital)

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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5.1.0S CLASSIFICADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA DE SOLONÓPOLE, na forma dos artigos
34 a 37 da Lei
Federal

n.º 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a apresentaç
ão dos
documentos abaixo relacionados, os quais serão analisados pela Pregoeira quanto a sua autenticidad
e 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

CONSTITUTIVO,

ESTATUTO

OU

CONTRATO

SOCIAL

CONSOLIDADO

em

vigor

devidamente

registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro
da Junta
onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
5.2.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório
de Registro

das

Pessoas Jurídicas acompanhada

de prova

da diretoria

em

exercício;

devendo,

no caso da

licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas

do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
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 FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
3.2.5 - Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto) do(s) Sócio(s) Administrador(es), válido
na forma da lei;
5.2.6 — Certidão Específica emitida pela Junta Comercial, com todas as alterações e movimentações da
empresa, com data de emissão de até 30 (trinta) dias anteriores da data da licitação.
5.2.7 - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da IN 103/2007 do DNRC
—
Departamento Nacional de Registro no Comércio.

5.3- RELATIVA À REGULARIDADE

FISCAL E TRABALHISTA:

3.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
5.3.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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 (PGEN), abrangendo inclusive as contribuições
previdenciárias;
3.3.3.2- a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante);
5.3.3.3- 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;
5.3.3.5- a Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).
3.3.4- 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 do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões,
para a regularização
da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa;
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5.3.6- A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação, ou
lote, conforme o caso.

5.4- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
5.4.1 - 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 contabilista registrado
no CR€, bem como por sócio, gerente ou diretor, registrado no Órgão competente.
5.4.2.1 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

5.5 — RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.5.1. Apresentar Atestado de
fornecidos por pessoa jurídica
compatível em características.

capacidade técnica, (com firma reconhecida do fornecedor do atestado)
de direito público ou privado que comprovem a prestação de produtos

5.6 - 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 trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital;
5.6.2- Declaração expressa de integral concordância
modelo constante dos Anexos deste edital;

com

os termos

deste edital e seus anexos,

conforme

5.6.3- Deciaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (art.32, 82º, 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;
5.7 - A documentação constante
licitatório e não será devolvida.

dos envelopes

de habilitação

que forem

abertos

integrará

os autos

do processo

5.7.1 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados classificados ao
final da fase de competição poderão ser retirados por seus representantes na própria sessão, exceto, caso
haja interposição de recursos, onde os mesmos ficarão sob a guarda da Comissão de Pregões, podendo ser
requerido somente ao julgamento definitivo do mesmo.
5.8 - Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes
como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e forma.

à fase de Habilitação,

bem

5.9 - 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, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias corridos, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em prazo sucessivo também de 03 (três) dias
corridos (que começará a correr do término do prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata
dos
autos.

DÊ
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5.9.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão,
importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao licitante
vencedor.
5.9.2 - 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 de 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.
5.9.3 - 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
legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante.

5.9.4 - 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).
5.9.5 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pela Licitante no momento oportuno.
5.9.6 - O recurso contra decisão dA Pregoeira terá efeito suspensivo, até seu trânsito em julgado
administrativamente.
5.9.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

5.9.8 - 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;
5.9.9 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista frangueada aos interessados na sede da
Comissão de Pregão da Prefeitura de Solonópole.
5.10 - ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os
licitantes credenciados, as Propostas de Preços, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pela Pregoeira e sua
Equipe de Apoio.
5.10.1 - 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:
aj à Procuradoria Geral do Município, para fins de análise e parecer;
b) e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homologação e subsequente formalização do Contrato.

5.11 - SUSPENSÃO DA SESSÃO: A Pregoeira é facultada, a qualquer momento, suspender a sessão mediante motivo
Gevidamente justificado e marcar seu prosseguimento para outra ocasião, fazendo constar esta decisão no sistema
eletrônico.
5.11.1 - A Pregoeira, a qualquer tempo poderá analisar as Propostas de Preços e seus anexos, os documentos
de habilitação, solicitar outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar
diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
5.11.2 - 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 mensagem eletrônica (Chat) divulgando data e hora
da reabertura da sessão.
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5.12. DAS CONDIÇÕES GERAIS: No julgamento das Propostas de Preços/ofertas
será declarado vencedor o Licitante
que, tendo atendido a todas as exigências deste edital, apresentar menor preço
conforme definido no preâmbulo
deste edital, cujo objeto do certame a ele será adjudicado.

5.12.1.Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste edital.
5.12.2. A intimação dos atos proferidos pela administração — Pregoeira 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.
6 - CONSULTAS,

RESPOSTAS

ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
em
essa

6.1- Qualquer pessoa poderá solicitar esciarecimentos, providências ou impugnar
o ato convocatório deste Pregão
iletrônico. 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 & 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 serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências
ou impugnações mediante petição
confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta
não lavável, que preencham os
seguintes requisitos:
6.2.1- o endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Solonópole;
6.2.2- a identificação precisa e completa do autor e seu representante legal
(acompanhado dos documentos
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil,
profissão, domicílio, número do
documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na sede
da Comissão de Pregão da
Prefeitura Municipal de Solonópole, dentro do 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 (flanelógr
afo) da Prefeitura Municipal de
“olonópole, conforme disposto a Lei Orgânica do Município.
6.5- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
6.6- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe
em modificação dos termos do edital
será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestio
navelmente, 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, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
6.7-DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, a
Pregoeira ou a autoridade superior, poderá
promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar
informações ou permitir sejam sanadas falhas
formais de documentação que complementem a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar originariamente da proposta, fixando
o prazo para a resposta.
6.7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.

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

7 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

AY
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7.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, deixar de assinar o Contrato ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardam
ento da COMPRA de seu objeto, não
mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município
de 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:

a) Recusar em assinar o contrato;

b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;

c) não manter a proposta ou lance;
d) fraudar na entrega dos produtos ou na entrega de produtos conforme
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 30 (trinta) dias na entrega dos produtos requisitados;
7.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtorn
os 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 qualguer das obrigações definidas
neste instrumento, ou em outros
documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores
, serão aplicadas, sem prejuízo das
demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, ena Lein.º
10.520/02, as seguintes penas:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da
reguisição, ou do valor POR
LOTE máximo do contrato, conforme o caso;
7.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal
no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal
— DAM.
7.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a
que o licitante fizer jus.
7.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante,
o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante
processo de execução
fiscal, com os encargos correspondentes.
7.3.3- 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.
7.5 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas
após regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
7.5.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito
ao contraditório e à ampla defesa,
garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertênc
ia;
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 Solonópole
pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

8 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
8.1 - A adjudicação desta licitação em favor da licitante cuja proposta
de
primeiro lugar é da competência da Pregoeira, quando não houver recurso.

preços

ou
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8.2 - A homologação deste pregão é da competência dola) Gestor(a) da SECRETAR
IA DE EDUCAÇÃO.
8.3 — O(a) Gestor(a) da Secretaria Municipal Competente se reserva o direito de
não homologar
presente

ou revogar o

processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado e
mediante fundamentação escrita.
84 — A homologação, conforme se verifique a necessidade, estará sujeita,
ainda, à aferição das informações
prestadas pela licitante vencedora, inclusive no gue se refere à inspeção in
foco na sede da empresa para fins de
verificação de que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua
identificação externa e identificação de
pessoal entregando produtos durante o horário normal de funcionamento.
S-DA ENTREGA DOS PRODUTOS

LICITADOS

ESA

foto

a

10.1-DAS ORDENS DE COMPRAS: A entrega dos produtos licitados
se dará mediante expedição de ORDENS DE
COMPRAS, por parte da administração ao licitante vencedor, que poderão
englobar integralmente os quantitativos
2/ou produtos ou apenas parte deles (entrega do quantitativo fracionada),
de acordo com a conveniência e
“oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira
da(s) Secretaria(s) Gestora(s).
9.1.1- A ORDEM DE COMPRAS emitida conterá os produtos pretendidos
e a respectiva quantidade, devendo
ser entregue ao beneficiário do registro no seu endereço físico, ou enviada
via fac-símile ao seu número de
telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos
dados constem do cadastro.
9.1.2- Observadas as determinações e orientações constantes da ORDEM
DE COMPRAS, o fornecedor deverá
entregar os produtos no local designado pela Contratante, dentro
do prazo e horários previstos,
oportunidade em que receberá o atesto de entrega na nota fiscal.
9.1.3- O aceite dos produtos entregues pelo órgão recebedor 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.

9.1.4- Poderão ser firmados contratos que serão tratados de forma autônoma
e se submeterão igualmente a

todas as disposições constantes da Lei n.º 8.666/93, inclusive quanto às
prorrogações, alterações e rescisões.
3,2- DO PRAZO E LOCA DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Os produtos deverão
ser entregues no prazo máximo de 05
ÍCINCO) DIAS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA pela administração,
no local determinado na ORDEM

DE COMPRA.

9.2.1. Os produtos deverão obedecer a um cronograma de entrega,
a partir das características que se
apresentam, nos quantitativos discriminados na CRDEM DE COMPRA.
9.2.2- 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 63.620-000,
Solonópole, Ceará, inscrito no CNP! sob o N.º 07.733.256/0001-57.
9.2.3- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
9.3- Os produtos licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente
as especificações contidas no Projeto
Básico/Termo de Referência do Objeto, nos anexos desse instrumento
e disposições constantes de sua proposta,
bem ainda às normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade
pelo pagamento de todos os impostos,
taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal,
bem como, quaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da entrega dos produtos que lhes
sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover

ou substituir, às suas

verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

expensas,

no total ou em

parte, o objeto em

que se

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua
cuipa ou dolo na entrega dos produtos, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
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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 comunicad
as a seus superiores
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supressões quantitativ
as que se fizerem na
entrega dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contrataçã
o, na forma
do $ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
10 - DO PREÇO, DO PAGAMENTO,
Rn
Ri

REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
.
10.1- PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência
de todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais,
deslocamentos de pessoal
e material, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o objeto
licitado, inclusive a margem de
lucro.
10.2-PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da entrega dos produtos licitados,
segundo as ORDENS DE
COMPRAS expedidas pela administração, de conformidade com as notas fiscais/fat
uras devidamente atestadas pelo
Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais
do licitante vencedor, todas
atualizadas, observadas as condições da proposta.
10.2.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento
da documentação
tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito
na Conta Bancária do
fornecedor ou através de chegue nominal.
10.5 REAJUSTE: Os valores contratos poderão ser reajustados nos casos previstos
em Lei.

20.4- REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém

de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da entrega dos produtos,
ou ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordin
ária 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 manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial
do contrato, na forma do artigo 65, Il, “d” da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidad
a.

12 - DAS SANÇÕES
ame

12.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar
de assinar a ORDEM DE
COMPRAS ou apresentar documentação falsa exigida para O certame, ensejar o retardamen
to da entrega de seu
objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na entrega dos produtos do
contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município de Solonópole e será
descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Solonópoie pelo prazo de
até 5(cinco) anos, sem prejuízo de
aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

12.1.1 - muita de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de:
a) Recusar em assinar o contrato;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não manter a proposta ou lance;
d) fraudar na entrega dos produtos;
e) comportar-se de modo inidôneo;
12.1.2 - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no
início da entrega dos
produtos do 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;
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12.1.5 - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ORDEM
DE COMPRAS, na hipótese de
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos requisitado;
12.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar
transtornos a 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 das demais sanções previstas
na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes
penas:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto
da requisição, ou do valor POR
LOTE máximo do contrato, conforme o caso;
12.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal
no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecada
ção Municipal — DAM.
12.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a
que o licitante fizer jus.
12.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante,
o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado
mediante processo de execução
fiscal, com os encargos correspondentes.
12.3.3- 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.
12.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após
regular processo
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
12.5.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao
contraditório e à
garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com
o Município
e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura Municipal de Solonópole pelo
prazo de até 05
13 - DA TENTATIVA DE FRAUI E E FRUSTAÇÃO
RES

administrativo,
ampla

defesa,

de Solonópole
(cinco) anos.

DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS DITAMES LEGAIS

13.1 - A tentativa de fraude ou frustração dos atos e ações a serem realizados
por parte dos proponentes, há
“qualquer momento do presente processo, poderá caracterizar o enquadra
mento dos mesmos nas sansões dos
crimes e penas previstas do Art. 90º, Art. 93º e Art. 96º da Lei Federal 8.666/93,
e sendo necessário, ainda, abertura
e instauração do devido processo administrativo para a averiguação e apuração
dos fatos ocorridos, de forma a
aplicação das devidas penalidades e punições cabíveis.
13.2 - É facultado A Pregoeira, em qualquer ausência ou omissão quanto a
instruções e ditames deste edital, a
aplicação das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento
jurídico brasileiro, de forma a manter
ideal e legal transcorrer dos atos e ações dos procedimentos do certame.

14 — DA FORMA

DE COMUNICAÇÃO

14.1 - A convocação

DOS ATOS DO PROCESSO

do licitante para quaisquer atos do processo,

inclusive para assinatura

do(s) Contrato(s) e

ORDEM DE COMPRAS se dará através de publicação em jornal
de grande circulação ou correspondência com Aviso
de Recebimento ou, ainda, através de endereco eletrônico válido
a ser fornecido pelo Licitante na declaração

constante das exigências dos documentos

S.A.

de habilitação ou peio chat da ferramenta

eletrônica do Bando do Brasil
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14.2 - Os avisos de prosseguimento das sessões, a decisão sobre os
recursos interpostos, a anulação ou revogação
serão feitos aos interessados mediante publicação na imprensa
oficial (flanelógrafo) da Prefeitura Municipal de
Solonópole, conforme disposto na Lei Orgânica do Município, e facultat
ivamente em Jornal de Grande Circulação.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS
E

15.1- As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprom
etimento da segurança e do regular
funcionamento da administração.
15.2- 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 lein.º
8.666/93.
15.3- 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
dública deste Pregão Eletrônico.
“15.4- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboraçã
o ou pela apresentação de documentação
referente ao presente edital, nem em relação às expectativas de contrataç
ões dela decorrentes.
15.5- A administração disponibilizará meios de divulgação e amplo
acesso aos preços praticados do objeto dessa
licitação.
15.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o
dia de início de contagem e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia
de expediente normal no Município, exceto
quando for expressamente estabelecido em contrário.
15.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente
edital, será competente o Foro da Comarca
de Solonópole-CE.
15.8- As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão
de Pregão da PMP, na Rua Dr Queiroz
Lima 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 e das 13:00 às 17:00.
15.9O
referido
edital
e
seus
anexos
também
estão
disponíveis
nos
seguintes
sítio
virtual:

http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/, nos termos da IN nº 04/2015-TCM-CE.

15.10- O Projeto Básico/Termo de referência poderá ser examinado por
qualquer interessado na
de Pregão da Prefeitura Municipal de Solonópole.
+5.11- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame,
discriminadas no
Básico/Termo de Referência deste Instrumento Convocatório deverão
ser minuciosamente
licitantes quando da elaboração de suas propostas.
15.12- No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes
qualquer tipo de
assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as
interessados
b) Anular ou
interessados

sede da Comissão
Anexo — Projeto
observadas pelos
indenização,

fica

condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação,
dando ciência aos
na forma da legislação vigente.
revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo,
disto dando ciência aos
mediante publicação na forma da legislação vigente.

SOLONÓPOLE/CE, 29 DE OUTUBRO

DE 2021.

meu
niça êmucsa
Maria Môni
PREGOEIRA

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole — CE, 63.620-000.
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Nº 2021.16.21.01
|— INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

1.

ORGÃO(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

2. DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):
INIDADE |
FUNÇÃO/SUBFUNCAO/PROGRAMA/

,

-A/Nº DO PROJETO-ATIVIDADE

3.

o

VALORÍES) GLOBAL ESTIMADO(S): R$ 392.022,40 (TREZENTOS
QUARENTA CENTAVOS )
&. FONTE DE RECURSO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO PNATE
Il — DETALHAMENTO

E NOVENTA

E DOIS

MIL

E VINTE

E DOIS

REAIS

E

DA DESPESA

5. OBSETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARA DE AR
PARA OS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI
O DE SOLONÓPOLE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
ABAIXO:
6.
JUSTIFICATIVA: A PRESENTE AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE A REPOSIÇÃO
PARA O FUNCIONAMENTO DA EROTA DE VEÍCULOS DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES,
PARA
GARANTIR
AS
CONDIÇÕES
NECESSÁRIAS
AO
FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS
NAS UNIDADES ESCOLARES.
HE - DOS PRAZOS E PAGAMENTO

7. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: Até Os (cinco ) dias
úteis, a contar da emissão das ORDENS DE COMPRA,
nos locais determinados pela CONTRATANTE.
8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato p roduzirá seus
jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e
vigerá pelo prazo até 31 de dezembro de 2021.
9. 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.
iY — DOS PREÇOS OFERTADOS

E DA FORMULAÇÃO

DA PROPOSTA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada
do item, marca, tipo e quantidade solicitada, os valores
unitários e totais, em algarismo e por extenso, já considerando
todas as des pesas, tributos, impostos, taxas, encargos e
demais despesas que inci dam direta ou indiretamente sobre os itens,
mesmo que não estejam registrados nestes
documentos;
14.
O fornecimento dos produtos licitados poderá ser feito de forma
fracionada ou em sua totalidade, de acordo com a
necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação,
mediante a expedição de periódicas ORDENS DE COMPRA,
pela Secretaria Gestora, constando a quantidade de itens a serem
entregues.

O,

e:

Y- DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.520
-000.

CNPJ: 07.733.256/0001-57
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12.
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.
13. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui
a responsabilidade da empresa contratada.
14.
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
eventualmente fora de especificação.
15. A gestão e fiscalização dos contratos caberá a FRANCISCO JOSMAÍRE
S LOPES — 955.746.033-49 — FISCAL DE CONTRATO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, devendo ele exercer toda a sua plenitude
tudo em atendimento e consonância ao que dispõe
o art. 58, inciso Ill, c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
Yi - DOS QUANTITATIVOS, ITENS E VALORES ESTIMADOS

16. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS:
LOTE 01
ITEM
01
02

DESCRIÇÃO
PNEU 1.000/20 DIRECIONAL
PNEU 1.000/20 BORRACHUDO
PNEU 750/16 DIRECIONAL
PNEU 750/16 BORRACHUDO

03
04

QTDE

UNID

40

UND

80

UND

20

UND

40

UNO

V.UNITÁRIO

V.TOTAL
RS 2.357,00
R$ 94.280,00
R$ 2.360,49 | R$ 188.838,20
R$ 1.041,77 | R$ 20.835,40
R$ 1.073,77 | R$42.950,80

VALOR TOTAL

R$ 346.905,40

LOTE 02
ITEM
01
02

DESCRIÇÃO
CÂMARA DE AR 1.000/20
CÂMARA DE AR 750/16

QTDE

UNID

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

120

UND

RS 245,12

R$ 29.414,40

60

UND

RS 117,88

VALOR TOTAL

R$ 7.072,80
R$ 36.487,20

LOTE 03
ITEM
oi
02

DESCRIÇÃO
PROTETOR 1.000/20
PROTETOR 750/16

QTDE

UNID

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

120

UND

RS 49,31

R$ 5.917,20

80

UND

R$ 45,21

VALOR TOTAL

VI — ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

- Pela

Elaboração do PB/TR: Elaine Nogueira da Silva - Secretária Municipal
de Educação

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.520-000.
CNPJ: 07.733.256/0001-57 | Fone: (88) 3518 1387 | www.solonopole.ce.gov
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ANEXO li
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (PARA ANEXAR JUNTO A HABILITAÇÃO)

AA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE.
A

empresa

com

sede

à
Telefone
CNPJ/MF
INSCRIÇÃO
ESTADUAL o
, propõe
ao
Município de Solonópole o constante no objeto do Edital de Pregão Eletrônic
o Nº 2021.10.26.01-PE, conforme
cidade

Estado

segue:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARA DE AR PARA
OS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE
ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE, TUDO
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO
DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
|

LOTE
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND |

VALOR TOTAL DO LOTE: R$...
RR
PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues
expedição da ORDEM DE COMPRA pela administração.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

QUANT.

no prazo

).
máximo

MARCA

VALORES
UNITÁRIO
TOTAL

de 05 (CINCO)

DIAS,

a contar da

Observações:
e
O licitante 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 estão incluídas todas as
despesas necessárias a entrega dos produtos, inclusive as relacionadas
com:
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, muitas
e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil
para quaisquer danos e prejuízos causados à
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela
entrega dos produtos objeto desta licitação.
em

de

de 2021.

(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.

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

CNPI: 07.733.256/0001-57

| Fone: (88) 3518 1387 | www.solonopole.ce.gov.br

ANEXO iii
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES
ITEM 01 — MODELO

DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:<NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato represen
tada por seu (titular, sócio, diretor ou
representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil,
profissão, RGe CPF)
OUTORGADO: <NOME

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

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes
para representá-lo junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, Estado do Ceará, relativo ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2021.10.26.01-PE, 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 Outorgan
te 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 outorgad
o.

(representante legal)

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 tá

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES
ITEM 02 — MODELO

DE DECLARAÇÃO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARA DE AR PARA OS
ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE
ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI
O DE SOLONÓPOLE-CE, TUDO
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO
DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

DECLARAÇÃO
censteanacoenseccosssaremenanaaaa »

inscrito

Srla)...

es »

cette

no

CNPJ

portador(a)

nº..................,

da

Carteira

por

de

intermédio

Identidade

de

seu

representante

nLite

e

» DECLARA, para fins do disposto no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.26.01-PE que:

legal

do

CPF

o(a)

nº

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em
processo licitatério, junto ao Município de Solonópole, Estado do Ceará,
que, em cumprimento ao estabelecido na
Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao
inciso XXXIIl, do artigo 72, da Constituição
Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em
processo licitatório, junto ao Município de Solonópole, Estado do Ceará,
que concorda integralmente com os

termos deste edital e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitaçã
o para participar no presente certame
licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores, nos termos do

art. 32, 82º, da Lei n.º 8.666/93.

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

(representante legal)

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.620-000.
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ANEXO li
MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES
ITEM 03 —- DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARA DE AR PARA OS ÔNIBUS DA FROTA
DO TRANSPORTE

ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI
O DE SOLONÓPOLE-CE,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO
DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

TUDO

DECLARAÇÃO
memecnamaaacaacaacenaaanaereeaas » inscrito no CNPJ
Sr(a)...
, portador(a)

nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a)
da Carteira de Identidade
Nin,
e do CPF nº

recentes » DECLARA, para fins do disposto no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.26.01-PE que:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de
processo licitatório, junto ao Município de
convocação do licitante para quaisquer atos
Compra poderão se dar através de endereço

direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
SOLONÓPOLE, Estado do Ceará, que, tem ciência e concorda que a
do processo, inclusive para assinatura do(s) Contrato(s) e Ordem de
eletrônico oficial e válido a ser fornecido pelo Licitante, sendo este:

E-mail:

b) 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 editalícias e as sanções
relativas.
C) Que a administração, poderá, ainda, de forma facultativa e complementar,
também realizar a publicação em
jornal de grande circulação ou correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda,
através de publicação na
imprensa oficial (flanelógrafo) da Prefeitura Municipal de SOLONÓPOLE.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

A
(representante

legal)

í
7
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ANEXO Iv
MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.26.01-PE
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 SOLONÓP
OLE, 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, neste ato
representado(a) pelo(a) Sr(a). <NOME DO SECRETARIO GESTOR>, aqui
denominado(a) de CONTRATANTE, e de outro
lado a Empresa <NOME DA EMPRESA,>, estabelecida na <ENDEREÇO
DA EMPRESAS, inscrita no CNPJ/MF sob
n.º
<CNPJ DA EMPRESAS, neste ato representada pelo (a) Sr(a).<
REPRESENTANTE DA EMPRESA>, portador (a) do CPF
nº <CPF REPRESENTANTE DA EMPRESA>, apenas denominada de
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO

DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA -

DO FUNDAMENTO

LEGAL

EC

1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO
éa

AQUISIÇÃO

ESCOLAR

DE

CONFORME

DE

PNEUS,

PROTETORES

RESPONSABILIDADE
ESPECIFICAÇÕES

DA

SECRETARIA

CONTIDAS

ELETRÔNICO tombado sob o nº 2021.10.26.01-PE, cujo objeto

E CÂMARA
NO

DE

DE

AR

PARA

EDUCAÇÃO

PROJETO

OS
DO

ÔNIBUS

DA

MUNICÍPIO

BÁSICO/TERMO

DE

DE

FROTA

REFERÊNCIA

conformidade com o Decreto Federal Nº 7.892, de 23 de Janeiro de
2013, a Lei Federal
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA -

DO

TRANSPORTE

SOLONÓPOLE-CE,
EM

TUDO

ANEXO,

Nº 8.666/93

em

- Lei das

DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O presente contrato tem como objeto é AQUISIÇÃO DE
PARA OS ÔNIBUS DA FROTA
DO TRANSPORTE ESCOLAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ
O DO MUNICÍPIO DE
SOLONÓPOLE-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/
TERMO DE REFERÊNCIA
EM

ANEX,

tudo

em

conformidade

com

as condições

e especificações

contidas

no

Projeto

Referência — ANEXO | do Edital do Processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº
2021.10.26.01-PE.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR,
AREA e

Básico/Termo

de

DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
eme

3.1. O valor total da presente avença é de <VALOR DO CONTRA
TOS, a ser pago na proporção da entrega dos
produtos licitados, segundo as ordens de compras expedidas
pela Administração, de conformidade com as notas
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e
Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas,
observadas as condições do edital.
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LOTE
TEM

DESCRIÇÃO DOS ITENS

VALORES
|

UNID | MARCA | QUANT | UNITÁRIO

TOTAL

VALOR TOTAL POR LOTE R$

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste.
3.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíve
is porém de consegiências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracon
tratual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo,
ser restabelecida a relação que as partes
paciuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da Administração para a justa
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do eguilíbri
o econômico-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 adimple
mento da obrigação e encaminhamento da
documentação tratada no subitem 3.1, observadas as disposições editalícia
s, 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.

4.1. O presente Instrumento produzirá seus Jurídicos e legais efeitos a partir
da data de sua assinatura e vigerá até
<FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO>, admitindo-se, porém, a prorrogaç
ão nos termos do artigo 57, da Lei
Federal n.º 8.666/93, satisfeitos os demais reguisitos 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 contrato à
administração ficará no direito de solicitar
apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária.
4.4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O fornecimento dos bens licitados
poderá ser feito de forma fracionada ou
em sua totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado
durante o prazo de contratação, mediante
a expedição de periódicas ORDENS DE COMPRAS, pela Secretaria Gestora,
constando a quantidade de produtos a
serem entregues até no máximo 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar
da data de recebimento da ordem de

compra.

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 recebimento também
via fax e/ou e-mail com
assinatura/nome e CPF do funcionário que recebeu, sujeito as penalidad
es especificadas 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 fornecidos
às normas e exigências especificadas
neste Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará,
devendo ser de imediato ou no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas
condições, sob pena de aplicação das penalidades

cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
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4.4.4. O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vício
de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelec
idas no Anexo deste Edital quanto aos

produtos 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 ORÇAME
NTÁRIA
ES

5.1. As despesas decorrentes
dotações orçamentárias:

das eventuais contratações

correrão

à conta

da SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO,

nas

<DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA>

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente
as disposições do instrumento convocatório, da
Lei Federal

nº 8.666/93,

alterada e consolidada

e da Lei Federal

n.º 10.520/02

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,
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do
descumprimento de qualquer cláusula
ou condição aqui estabelecida;
D) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos
, taxas e quaisquer ônus de origem
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais
ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato
que lhes sejam imputáveis,
inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍP
IO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo
na execução do contrato. As decisões e
providências que ultrapassarem a competência do representante
do contratado deverão ser comunicadas
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes;
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 funcion
amento dos serviços do MUNICÍPIO;
h) comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem
em desacordo com as especificações constantes deste
instrumento,
nem
quaisquer pleitos de

S
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faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funciona
mento e conciusão do objeto
contratado.
i) 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 nesta Ata;
k) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacio
nalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
|) comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária e
outros juigáveis necessários para recebimento de correspondência;
m) possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações,
a fim de verificar as condições para
atendimento do objeto contratual;
n) substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o MUNICÍPI
O, 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 especific
adas no Projeto Básico/Termo de
Referência do Objeto, no Edital ou na Proposta do Contratado;
o) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo
sobre quaisquer dados, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais
do MUNICÍPIO, de que venha a tomar
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados,
sejam relacionados ou não com o
fornecimento objeto desta ata;
p) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos
materiais até o(s) local(is) de entrega;
q) informar nas embalagens de transporte dos materiais, mediante
etiqueta ou gravação na própria
embalagem, 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;
r) manter, durante a vigência da Ata de SRP/contrato, todas as condiçõe
s de habilitação e qualificação
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste,
nos termos do Art. 55, Inciso Xill,
da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRAT
ADA.
6.2.1. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos
às normas e exigências especificadas

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
adequados às supracitadas condições;
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos
, devidamente identificados, a todos
os locais onde se fizer necessário o fornecimento dos bens, prestand
o-lhe todas as informações e esclarecimentos
que, eventualmente, forem solicitados;
6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista
neste instrumento;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS S ANÇÕES
SERSSSS

TESRE

7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornece
dor, de quaisquer das obrigações definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o comple
mentem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguint
es penas:
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7.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega do
objeto, não mantiver a Proposta de Preços,
falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município de Solonópole
e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura
de Solonópole pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
de aplicação das seguintes multas e das demais
cominações legais:
|- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato
:
a) apresentar documentação falsa exigida;
b) não manter a Proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
q) comportar-se de modo inidôneo;
7.1.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor
do pedido, por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento
da ORDEM DE COMPRA no endereço constante
do cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento)
sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30
(trinta) 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 qualguer
das obrigações definidas neste instrumento, no
contrato ou em outros documentos que o complementem,
não abrangidas nos sub itens anteriores, serão
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei
nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º
10.520/02, as seguintes penas:
7.2.1. Advertência;
1.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento)
sobre o valor objeto da requisição, ou do
valor POR LOTE máximo da ata ou do contrato, conforme o
caso;
7.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro
Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal — DAM.
1.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automat
icamente descontado do pagamento

a que o licitante fizer jus.

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

com os encargos correspondentes.

7.4. À 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 obrigaç
ões estabelecidas neste contrato.
7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto
no Edital, as multas pecuniárias previstas neste
Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existent
e no Município em favor da Contratada ou cobradas
judicialmente, na inexistência deste.
7.6. As partes se submeterão ainda às demais sanções imposta
s nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

a

8.1. À inexecução total ou parcial do presente contrato enseja
a sua rescisão, independentemente de interpelação

judicial, com as conseguências contratuais, as previstas
em lei e no Edital.

A
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8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente
contrato ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que
assista à Contratada o direito de reclamar
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenie
ntes 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.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualific
ação exigidas na licitação.
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada
ao edital de licitação e à proposta licitatória.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer
das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei
nº 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela
Administração ou por acordo das partes, com
as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. À inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhis
tas, fiscais e comerciais não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso dos serviços pela Administração.
9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsa
bilidades contratuais e legais, não poderá
subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administ
ração.
9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos
em desacordo com os termos do Processo
Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas
as peças que formam o procedimento
licitatório e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável
perante terceiros pelos atos praticados por
seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indeniza
ções.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. O foro da Comarca
Contrato, em obediência
consolidada.

de Solonópole é o competente para dirimir questões decorrentes da execução
deste
ao disposto no 8 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado
na Procuradoria Geral do Município, perante
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos
e legais efeitos.
4
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<NOME DO SECRETARIO GESTOR>
SECRETARIA DE “ines

<REPRESENTANTE

DA EMPRESA>
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.26.01-PE
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE — CEARÁ,
torna público, para conhecimento dos
interessados, que no próximo dia 17 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS
08:00H (OITO HORAS), por meio do sítio

Cararw licitacocom
es-s
or”, estará realizando licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ
NICO, modo de disputa
ABERTO E FECHADO, critério de julgamento MENOR PREÇO
POR LOTE, tombado sob o nº 2021.10.26.01PE, com

fins

TRANSPORTE

a

AQUISIÇÃO

ESCOLAR

SOLONÓPOLE-CE,

TUDO

DE

PNEUS, PROTETORES E CÂMARA DE AR PARA OS ÔNIBUS
DA FROTA DO
RESPONSABILIDADE
DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO
DO
MUNICÍPIO
DE
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO
/TERMO DE REFERÊNCIA
DE

EM ANEXO, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão,
situada a Rua Dr. Queiroz Lima, nº 330, Centro —
Solonópole/CE - CEP 63.620-000 ou pelo site hito://municipios.tce
.ce gov.brilicitacoes. Maiores informações no

endereço citado ou
Pregoeira.

licita.solonopoleGOgmail.com ou fone (88) 3518.1387, no horário de
07:30h às 11:30h. A

A SER PUBLICADO DIA 03 DE NOVEMBRO

*
=

DE 2021.

QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOLONÓPOLE
JORNAL GRANDE CIRCULAÇÃO
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

SOLONÓPOLE, 29 de Outubro de 2021.
EA

Muda,
Mingo Boo.
Maria Monica Barbosa
Pregoeira
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DIARIO OFICIAL DA UNIÃO . seção 3

Nº

Empreendimentos LTDA; North Empreendimentos
e Serviços EIRELI; Ramilos Construções
EIRELI, inscrita no CNP! nº 09.060.561/0001-50
e WU Construçõe & Serviços EIRELI Er
i
ita
no
CNP!
nº
10.932,123/0003-14,
Foram
declaradas
Inabilitadas
as
Construtora e Imobiliaria Alvorada LTDA, por
não atendimento aos rens a
2.
4 34131:2422;34221€ Construtora Morais
EIRELI, por
os itens à seguir: 3
Conforme prevê o art. 109, inciso | da Lei
fica aberto
o prazo
de
5 (cinco) dias Uteis previsto em
Lei para

tação
Jem.

de

recursos

a

serem

interpostos

peios

recorrentes.

caso

Benedito-CE, 25 de Outubro de
RONALDO LOBO DAMASCENO
Presidente da Comissão Permanente de

2021.

São

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE SENADOR

assim

Licitação.

POMPEU

CLAUDIA

PREFEITURA
EXTRATO

DE

ANDREA

LOPES

MUNICIPAL
CONTRATO

MINEIRO

ALBUQUERQUE

DE SOBRAL

Oem
oia

DE CONTRATO

Nº 432/2021-sMS

Extrato do Contrato N2 0432/2021-5MS. Contratante: Prefeitura
Municipal de Sobral,
representada pela Secretaria Municipal da Saúde, CONTRATADA:
LUIZ JOAQUIM
DOs
SANTOS DISTRIBUIDORA-ME, CNP): 28.498.027/0001-75.
Objeto: Constitui objeto deste
contrato a aquisição de material médico hospitalar || destinados
às unidades de saúde da
Secretaria Municipal da Saude e para os Hospitais intervencionad
os pelo municipio de
Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos
no Anexo | - Termo
de Referência do edital e na proposta da Contratada. Modalidade:
Pregão Eletrônico Nº
085/2021. Valor Giobal: R$ 89.800,00 (Oitenta = nove mil e
oitocentos reais), Prazo de
Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses
contado & partir da sua
publicação. Data da Assinatura: 20 de outubro de 2021. Signatários:
Representante da
Contratante: Regina Celia Carvalho da Silva, Representante Da
Contratada: Sr. Luiz Joaquim
dos Santos. Viviane de Morais Cavalcante - Coordenadora Jurídica
da SMS.
EXTRATO

Extrato

do

representada

Contrato

Nº

DE

CONTRATO

0435/2021-SMS.

pela Secretaria

Municipal

Nº 435/2021-SMS

Contratante:

da Saúde.

Prefeitura

CONTRATADA:

Municipal

PROSAÚDE

de

Sobral,

MATERIAL

MEDICO HOSPITALAR EIRELLEZP, CNPI: 25.383.168/0001-17.
Fundamentação: O presente
Contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico
Nº 102/2020, Ata de
Registro de Preços nº 095/2020 - SMS e seus anexos, Os preceitos
do direito público, e a
Lei Federal nº 8.568/1922, com suas alterações, e. ainda, outras
leis especiais ne
3
ao cumprimento de seu objeto. Objeto: Constitui Chjeto deste
Contrato a aquisição de
suplementos. dietas enterais e fórmulas destinadas 305 pacientes
acompanhados pelo
serviço de Vigilância Alimentar e Nutricional, Programa Melhor
em Casa e Mandados
Judiciais da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, de acordo com
as especificações e
quantitativos previstos no Anexo | - Termo de Referência do edital
é na proposta da
Contratada. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 102/2020. Valor Global:
R$ 2.033,50 (Nove
mit, noventa e três reais e sessenta centavos). Prazo de Vigência:
O prazo de vigência do
contrato
de 12 (dore) meses. contados a partir da sua publicação, Data da
Assinatura:
05 de outubro de 2021. Signatários: Representante da Contratante:
Regina Célia Carvalho
da Silva. Representante da Contrateda: Sra. Emanuela Cacilda
de Aguino Rufino. Viviane de
Morais Cavalcante - Coordenadora lurídica da SMS.
EXTRATO

DE CONTRATO

Nº 433/2021-8MS

Extrato do Contrato Nº 0433/2021-SMS. Contratante: Prefeitura
Municipal de Sobral,
r
ntaca pela Secretaria Municipal da Saúde, CONTRATADA: SULMEDIC
COMERCIO DE
MENTOS EIRELI, CNPJ: 09.944 371/0001-04,
bjeto: Constitui objeto deste contrato
ção de medicamentos da atenção secundária ill (lista padronizada)
destinados às
unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, de
acordo com as especificações e
quantitativos previstos no Anexo | - Termo de Referência
do edital é na proposta da
Contratada. Modalidade: Pregão Eletrônico ps 067/2021.
Valor Globai: R$ 52.520,00
(Cinguenta e dois mil e quinhentos e vinte reais). Prazo de Vigência:
O prazo de vigência
do contato serê de 12 idoze) meses cortado a partir
da sua publicação. Data da
Assinatura: 22 de outubro de 2021. Signatários: Representante
da Contratante: Regina
Célia
Carvalho da Silva. Representante da Contratada: Sr. José Paulo
Gesser. Data: 28 de
outubro de 2023. Viviane de Morais Cavalcante - Cocrdenadora
Juridica da SMS,
EXTRATO

DE

CONTRATO

Nº 434/2021-SMS

Extrato do Contrato Nº 0434/2021-5MS. Contratante:
Prefeitura Municipal de Sobral,
fenresentada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: FASTMED
DISTRIBUIDORA

DE

PRODUTOS

HOSPITALARES

LTDA,

CNPJ:

3 de

É

novembro gétor

(BB Nº 205180)
Central de Licitações. Data de Abertura: 17/11/2021
às 09h (
N
Brasilia). OBJETO: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços d
de obra terceirizado. para à pres: ação de serviços continuados,
cujos empregados se)
regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para
atender as necessidades da
Prefeitura de Sobral, pelo periodo de 12 idoze) meses,
podendo ser prorrogado nos limites
da ley, conforme especificações constantes no Termo de Reterência.
Modalidade: Processo
SPU Nº P170568/2021, Edital do Pregão Eletrônico Nº
177/2021 - SMS (EB Nº 205180).
Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: htrp://licita
coes.sobral.ce.gov.br e à Rua
Vinato de Medeiros, Nº 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3877-1157
e 1146.
Sobrai-CE, 29 de Outubro de 2021.
JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JÚNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA
PREGÃO

MUNICIPAL

DE SOLONÓPOLE

AVISO DE LICITAÇÃO
ELETRÔNICO Nº 2021.10.26.01-PE

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Solonópole - Ceará,
torna público, para
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 17 de novembro
de 2021, às 08:00h
(oito horas), por meo do sítio “www licitacoes-e.com.br”, estará
realizando licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, medo de disputa aberto e fechado,
critério de julgamento
menor preço por lote, tombado sob o nº 2021.10.26.01-PE, com
fins à aquisição de pneus,
protetores
e câmara
de ar para
os ônibus
da
frota
do transporte
escolar
de
responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Solonópole-C
e, tudo conforme
especificações contidas no projeto Básico/Termo de Referência
em anexo, O qual encontrase na integra na Sede da Comissão. situada a Rua Dr. Queiroz
Lima, nº 330, Centro Solonópole/CE - CEP 62.620-000 ou pelo site htp://municip
ios.tce.ce.gov.br/licitacoes.
Marores informações no endereço citado ou licita sotonopoleG
gmail.com ou fone (88)
3518.1387, no horário de 07:30h às 11:30h.

Nº 431/2021-SMS

Extrato do Cont rato Nº 0431/2021-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal
de Sobral,
representada
ia
Secretaria
Municipal
da
Saúde.
CONTRATADA:
G
É
PRADO
REPRESENTAÇ
DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 32.712.482/0
001ES. Obje
Constitur objeto deste contrato a aquisição de material
médico hospitalar
destinados
às unidades de saúde da Secretaria Municipal ds Saúde
e para os Hosprais
intervencionados
pelo municipio de Sobrai/CE, de acordo com
as especificações é
quantitativos previstos no Anexo | - Termo de Referência
do edita! & na proposta da
Contratada. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 085/2021.
Valor Global: R$ 18.200,10
(Dezoito mil, duzentos reais & dez centavos). Prazo de Vigência:
O prazo de vigência do
contrato será de 12 (doze) meses contado à partir da sua publicação.
Data da Assinatura:
da outubro de 2022. Signatários: Representante da Contratante:
Regina Célia Carvalho
Silva. Representante da Contratada: Sr. Gisnaldo Cavalcante Prado.
Viviane de Morais
alcanie - Coordenadora Jurídica da SMS.
EXTRATO

quarta-feira,

AVISO DE Licitação
ELETRÔNICO Nº 177/2021 - sMS

PREGÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO NºSS-CH602/2021
A Presidente
da Comissão
da Qualificação
das Organizações Sociais do
Município, torta público que a party do dis 04/11/2021 até o
dia 18/11/2021, no horário
de expediente (das 08h às 12h e 14h às 17h, nas sextas-feiras
o horário será das OSh às
12h). A abertura dos envelopes entregues dar-se-á às 09h
do dia 19/11/2021, na Avenida
Francisco França Cermbraia, s/n, Centro, Senador Fompeu/CE,
vem realizar Chamamento
Publico, visanto a Seleção de pessoas jurídicas de direto
privado, sem fins lucrativos,
constituídas soy forma de fundação, associação ou sociedade
civil, para se qualficarem
com Organização Social de Saúde - OSS com finalidade especifica
de eventual e futura
operacionalização da gestão e execução das atividades
assistenciais e serviços de saúde à
serem desenvolvidos na Maternidade e Hospital Santa Isabel;
Centro Multidisciplinar de
Saude; Centro de Especialidades Odontológicas; Centro de
Apoio Psicossocial e Unidades
de Atenção Primária à Saúde do município. O edital completo
poderá ser adquirido no
endereço
citado
acima,
e
ainda
nos
seguintes
sitios
eletrônicos:
mps:/fwww senadorpompeu.ce gov. br/!
cao.php e httos:/flicitacoss.tgov.br/.
ce.ce

206,

34.895.127/0001-58.

Objeto:

PREFEITURA
TOMADA

DE TARRAFAS

Municipio
de
Tarratas,
torna
público,
por
intermédio
da
Comissão
Permanente de Licitação, que fará realizar licitação, na modalidade
Tomada de Preços,
autuada sob 0 nº 2021.10.06.0G1F, cujo objeto é a Execução das de obras
de pavimentação
em pedra paralelepipedo com rejuntamento em trechos da Rua Projetada
A - (S.D.0)
localizada no Bairro José Rodrigues na Sede do Municipio de Tarrafas
- CE. sob a
responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos, Conforme
o contrato Caixa
Econômica Federal Nº 299876/2020MDR/CAIXA celebrado entre à Caixa
Econômica Federal
e o Municipio de Tarrafas - CE. Com data de abertura marcada para o
dia 22 de novembro
de 2021, às 08h, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada
na Rua São José,
Centro, Tarrafas-CE. Maiores informações podem ser obtidas através
do telefone (0XX88)
3548,1020.

Tarrafas/CE, 29 de outubro de 2021.
ANTÔNIO

PREFEITURA

VIEIRA IZIDORIO DOS
Presidente da CPL

MUNICIPAL

SANTOS

DE TIANGUÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021-SEINFRA

O Secretário de Infraestrutura faz publicar o Aviso do Termo de Homologação
e Adjudicação referente à Tomada de Preços Nº 06/2021-SEINFR
A, cujo objeto é a
contratação dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas
do Bairro Dom
Timóteo, na Sede do Municipio de Tianguá-CE. Empresa Vencedora:
Dinamic Serviços
EIRELL inscrita no CNP! nº11.129.714/0001-10. Valor: R$ 218.580,99 (trezentos
e dezoito

mil, quinhentos e oitenta reais e noventa é nove centavos).

Tianguá-CE, 29 de Outubro de 2021.
MARCELLO DO NASCIMENTO NUNES
Secretária de Infraestrutura.
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021-SEINFRA

A Comissão Permanente de Licitação comunica o resultado de julgamento
de
propostas de preços referente à Tomada de Preços Nº 07/2021-SEINERA contratação dos
serviços de recuperação das estradas vicinais de acesso e internas
dos assentamentos
Valparaiso e Santa Madalena, conforme Convênio nº 908006/2020
com o Ministério do
Desenvolvimento
Agrário.
Proposta
Vencedora:
Amazonas
Construções
LTDA,
R$
432.055,15; 2º R S Engenharia EIRELI, R$ 437.593,61; e 32 M. J.
Projetos e Engenhana
EIRELI - ME, R$ 442.508,45. Fica aberto o prazo recursal, previsto
no art. 109, inciso |,
alinea "b” da Lei de Licitações. Maiores informações na sala da Comissão
de Licitações,
localizada na Av. Moisés Moita nº 785 - Bairro Nenê Plácido.
Tianguá-CE, 29 de outubro de 2021.
TIAGO PEREIRA ANDRADE E VASCONCELOS

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA
PREGÃO

MUNICIPAL

DE TRAIRI

AVISO DE LICITAÇÃO
ELETRÔNICO Nº 2021.10.20.01PESRP

& Prefeitura Municipal de Trairi por através do Gabinete
do Prefeito por
intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que fará realizar licitação
na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 2021.10.20.01PESRP, tipo menor preço, para o
Registro de Preços visando a

futura e eventual prestação de serviços de adornamento, adereçamento e paramentaçã
o

dos prédios, ruas e praças em períodos e temas diversos, para
atender as necessidades do
Prefeito no Município de Trairi/CE, de acordo com o que determina
a legislação vigente, a
realizar-se
no sítio eletrônico: wiyw.bllcompras.org.br.
iniciando o acolhimento
das
propostas no dia 04 de novembro de 2021 às 14:00h, a abertura das
propostas de preços
será no dia 16 de novembro de 2021 às 14:00h. Procedimento
hcrtatório obedecerá ao
disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 2.666
de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital
e seus enexos encontram-se à
disposição dos interessados na sata da Comissão de Licitação,
na Av. Miguel Pinto Ferreira,
356 - Planalto Norte - Trairi/CE, bem como nos sitios eletrônicos
www.blicompras.org.br,
https://licitacoes.tce,ce.gov.br, hrtp:// http://www trair. ce.gov.br/,
Trawi/CE, 28 de outubro de 2021.
WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA MARQUES
Pregoeiro(a)
”

NT 10SÚNZãA

MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
DE PREÇOS Nº 2021.10.05.001F

O

Oo mto

Constitul objeto
deste contrato a aquisição de medicamentos da atenção
básica | - lista padronizada, que
serão destinados às unidades
de saúde da Secrataria Municipal da Saúde, de acordo
com
as especificações e quantitativos previstos no Anexo | Termo de Referência do edital e na
proposta da Contratada. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 106/2020.
Valor Global: R$
24,00 (Tenta mil s seiscentos e vinte = quatro). Data da
Assinatura: 2º de outubro de
Signatários:
Representante
da
Contratante:
Regina
Célia Carvalho
da Silva.
esentante da Contratada: Sr. Joel Freire Barreto. Viviane
de Morais Cavalcante denadora jurídica da SMS.

Solonópole - Ce, 29 de outubro de 2021.
MARIA MONICA BARBOSA
À Pregoeira

CR

Brasil

>

responsabilidade da Secrataria da Educação da Munleiplo da Solonópole-Ce, tudo conforme
sapocificagães contidas no projeta Básico/Tormo da Referôncia em anexo, o qual ancontrá-so

astará raallzendo licitação na modalidade Pregão Elatrânico, do tipo menor prego por Into,

da Edunução

Infantil 5 Ensiio Fundamentai

1

Ilda Rede Muntelpal de Ensino, Junto à

tombada sob 0 N.º 2021,10.28.001, com fins q abjato: Regletro dg Progos para futuras o
Asvontuals aquisições de mataralbibilografica, para atander a demanda de alunos e professoras

hocório da 07:30h às 11:30h,
À Pregosira.

:

na Integra na Sede da Comissão, situada a Rua Dr, Queiroz Lima, nº 2330, Centro »
Solonópeto/RE - GER 63.629-090
au pelo sito htto://munleiplos
eo, cego briiloliacgos, Maiores
Infarmaçãos no enderega citada ou licita, solonopoteGhgmail.com au fona (88) 2518,1387, no

citação na modalidade Pregão Eletrônico, modo de disputa aberto q fachado, critério do
julgamento monge preço par lote, tombado soh o nº 2021,10,25,01-PE,
com finsa aquisição da
preus, protetores o câmera de ar para on ônlhys da frota do transporta esgolar do

Gamgalr/CE. A data do abertura dy cartamo gorá dia 18 do novembro de 2021, à 09h00min,

12h00min (horário de Brasilia), atravós do anderaço elstrânico: vrayhbmnetgom,br Inlalará os
procedimentos da recebimento das propostas da preços e documentos de hebilttação.A Intagra
da Edltal poderá sor obflda junto sos ellos: vrmwlloitacons
tes co,govibe wu bbmnat.com,br,
ou ro asquinte endereço na Sede da Prefeitura, lncalizada é Praça Sevarlano Morel, Centro,

público pára conhacimanto dos Interasgados, que a parte do dia 04 da novambro de 2021 às

Estado do Gonrá » Profoltura Municipal do Solonópolo « Aviso do Lioltação
Progio
Elatrônico Nº 2021.40.28,01-PE, À Pregoalra da Prefeitura Munlelpal da Solonópolo - Genrá,
torna público, para conhecimento dos Intaressados, que no próximo dia 17 de novembro de

Tauá-GE,
29 de outubro de 2021, Pregooira,

Estado do Ceará - Profeltura Menicipal de Tauá - Secretaria de Saúrio «Aviso da Licitação. A
Prefoitura Municipal de Tauá, por melo de seu Pregoelro, toma público aos interessados a
abertura do Pregão Eletrônico Nº 28.10.001/2021-FMS, eujo objeto é o Registro de praças para
futuraa eventual aquisição de volculomicro-ônibus para locomoção
de pacientes para trafamento
forá do domicilio, Junto ao Fundo Municipal de Saúde de TeuáiCE, Inicio do AcolhImento das
Propostas: 03 de novembro de 2021, às 17h30min; Recebimento de Propostas até: 17 de
novembro da 2021, 48 07h30min; Data de Abertura das Propostas: 17 de novembro da 2021, às
68h00min; Infelo da Sessão de Disputa de Praçós: 17 do novembro de 2021, às 10h00min, Todos
og horários dizem respeito ao horário de Brasilla, O edita! completo poderá sor adquirido em:
ve bbmnalicltacoes com.br é httpssfficitacass.tce,ca,gov.brlindex.php/llellacao/abartas.

Estada do Geará - Prefeitura Municipal do Tejuçuoca - Aviso de Abertura de Proposta, O
Municipio de Tejuçuoca por melo da Comissão Permanenta de, Licitações convoca os
habilitados para fase de abertura dos envelope da proposta da empresa habilitada, referenteà
Tomada de Preços Nº 2021.05,31.01- TP- FMS, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em engenharta para reforma da UBS da Sede do Município de Tejuçuoca é
construção de dormitório e estacionamento da ambulâncias, que Será dia 04 de Novembro de
2021 às 14:30 horas na sala da Comissão de Licitação,
situada na Rua Alfredo Pinto de
Mesquita, 635 - Centro — Tejuçuoca — CE, Maigres informações pelo telefone (85) 99299-2315,
ou no portal vaw.tes.ce govbrilicltacoss, TejuguocalCE, 28 de outubro de 2021. José
Marcos Pinho Brito - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Geará- Prefeitura Muntcipalde Tianguá Secretariado Infraastrutura - Tomada de :
Preços Nº07/2021-SEINFRA- Resultado de Julgarmento
de Propostas
ds Preços,
A Comissão
Permanente de Licilação comunica o resultado de julgamento de propostas de preços referente à
Tomada de Preços N.º 07/2021-SEINFRA. contratação
dos serviços de recuperação das estradas
vicinais da acessoe Internasdos assentamentos Valparaíso e Sante Madalena, canforme Convénio
nº 908006/2020 com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Proposta Vencedora: Amazonas
Construções LTDA, R$432.055,15:2*R S Engenharia EIRELI R$ 437.503 51,9 3º M, J. Prolotose
Engenharia EIRELI- ME, R$ 442.508,45, Fica aberto o prazo recursal, previstono art 109, Inciso ,
ailnea”b" da toldo Licitações, Maiores Informações na sala da Comissão
de Licitações, localizada
na Av. Moisés Moita nº 785 — Bairro Nenô Plácido, Tlanguá-CE, 29 de outubro de 2021. Tiago
Peroira Andrade e Vasconcelos Presidonte da Comissão
de Licitação.

Estado do Ceará
Prefoltura Munlolpal do Tralri - Avise de Suspansão,-A Comissão
Parmanante de Licitação da Prefeltura Municipal de Tralri, comunica a todos os Interessados
que a Concorrência
Pública Nº 2021.09.22.001, Cufo objeto 6: contratação de emptesa
especializada na área dg Iimpaza pública urbana para execução dos serviços de coleta,
transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, coleta do
resíduos volumosos e entulho, serviço de varrição manual, capina, roçagem manual
pintura
de meto flono Municipio
de Tralfi-CE, a qual estava marcada para o dia 04/11/2021 às 10:00hs,
ficará Suspensa, tendo am vista a necessidade de análise da Impugnação impetrada pela
empresa; Polytec Engenharta LTDA, Tralri-CE, 28 de outubro de 2021, Wilslane Soarés do
Oliveira Marques
- Presidonte da GPL,
'

Estado do Ceará - Proteltura Municipal do Tratri - Aviso de Licitação, APratellura Mun pal
de Trairi por através da Gabinete do Prefeito por intermédio do(a) Pregostro(a), torna público
qua fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2021,10.20.01PESRP, tipo
menor preço, para o Registro da Praços visando a futura à eventual prestação de serviços de
adornamento, adereçamento e paramentação dos prédios, ruas e praças em períodos e temas
diversos, para atender as necessidades do Prefelto no Municipio da Tralri/CE, de acordo como
que determina a legislação vigente, a realizar-se no sitlo eletrônico: vw blicompras,org.br,
Intelando o acolhimento das propostas
no dfa 04 de novembro
de 2021 às 14:00h, a abertura dos
propostas de preços será no dia 16 de novambro de 2021 às 14:00h. Procedimento lleltatório
obedecerá ao dlispasto na Lel Federal nº 10,520/2002, Lel Faderatnº 8,688 de 24 de Junho de
1993, 6 suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital é seus enoxos
ancontram-sa à disposição dos Interessados na sala da Comissão de Licllação, na Av, Miguel
Pinto Forrelra, 356 — Planalto Nortg - Tralr/ÇE, bem como nos sítios oletrônicos
we blicompras.orabr, https:ffliclacoes.tce.cogov.br, hHp:// htlp:lhmymtralr.ce,gav.br/.
Tralr/GE, 28 da outubro do 2021, Wilslane Soares ds Óllvelra Marques -Progoelra(a),

2021, &m 08:00h (ollo horas), por melo de sítio "uma icitacons-e com.br", estará realizando

Estado do Ceará « Proteltura Municipal da Camocim » Aviso do Licliação » Pregão
Elotrânico Nº 2021.19,28,001 + SRP, A GRI. da Profeltura Munloipal dg CarmoalmiGE;, torna

otetrônicos: https:/lhlicompras
com, «unvice.ca govbr é way campossalas.ce
gov br,
» Pregosira.
do 2021. Luclgsslan Galixto da SlivaAlvos
Campos Salas/CE, 27 do outubro

publicação deste Aviso, horário das 08:00hs às 12:40hs ou alnda através dos enderaços

de 2021 às 08:30 horas. Infclo da sessão do disputa de preços: 18 de novembro de 2021 às
09:00 horas, através do sita: vw.blLorg.br. Os Intaressados poderão obter a texto Integral na
sade da Gomissão de Licitação da Prefeltura Municipal de Campos Sales, no endaraço
Travessa Vicente Alexandra de Alencar (1º Andgr), 8/nº Centro = Campos Sales/Ce, a partir da

propostas: 08 «le novembro da 2021 às 17:00 horas, Abertura das Propostas: 16 de novembro

“fEstado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Licitação
Modatidado - Pregão Eletrônico « Tipo - Menor Preço - Edital Nº 2021.10.27.60.PE,FMS.
Objeto: contratação de empresa especlatizada em realizar examas laboratorials para atendera
demanda da Secretaria de Politicas para Saúde do Municipio de Campos Salos-- CE conforme
especificações constales no Edital Canvocatório. O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura
Municipal da Campos Sales comunica aos Interessados que estará realizando Procedimento
Licitatório cujo ebjeto supracitados, com seguinte cronograma: infelo de acolhimento das

Estado do Genrá — Prefeitura Municipal de Campos Sales - Modalidade = Pregão
Eletrônico « Tipo -- Menor Preço » Edital Nº 2021.10.28,61.PE.FMS, Objeto: contratação de
empresa aspaclalizada para realização
de exames de ultrassonografia para atendera demanda
da Secretaria de Politicas para Saúde do Município de Campos Sales/Cã, conforma
ospedificações constates no Edital Convocatório, O(A) Pregosiro(a) Oficial da Prefeitura
Municipal de Campos Safes comunica aos interessados que estará realizando Procedimênio
Licitatório cujo objato supracitados, com seguinte cronograma: início de acolhimento das
propostas: 03 de novembro da 2021 às 17:00 horas, Abertura clas Propostas: 16 de novembro
de 2021 38 13:30 hotas. Início da sessão de disputa de preços: 16 de novembro de 2021 às
14:00 horas, através do sila: vavmw.bll.org.br. Os interessados poderão obter o texto integral na
sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales, no endereço
Travessa Vicente Alexandre de Alencar (1º Andar), s/nº Centro- Campos Sales/Ce, a partir da
publicação deste Aviso, horário das 08:00hs às 12:00hs ou alnda através dos endereços
elatrônicos: https:/blicompras.com, wwav.tce.ce.gov.br e wmcampossales.ce.gov.br.
Campos Safes/CE, 27 de outubro
de 2021. Luclessian Calixtoda Silva Alves - Pregoeira.

Estado do Conrá
Profaltura Municipal de Campos Sales « Aviso da Liciiação Modatidado - Progão Eletrônico « Tipo — Menor Prego « Edital Nº 2029,40.28.62.PE
ADY,
Objata: contratação de empresa espaclafizada na prestação de serviços ds frete da veleulos,
tipo mloro ônibus e van, com disponiblilzação de motoristas: habilitados, e damals itons
necessários para a execução, para realizar viagens intermunicipais e Interastaduais, para
atender à damanda das diversas Secretarias Munisipals ds Campos SalósiCE, contarma
especificações constates no Edital Convocatório. O(A) Pregoelra(a) Oficial da Prefeitura
Municipal de Campos Sales-comunica aos Interessados que estará realizando Procedimento
Licitatório cujo objeto supracitados, com seguinte cronograma: Início de acolhimento das
propostas: 03 de novembro
de 2021 às 17:00 horas, Aberiura das Propostas: 17 de novembro
de 2021 às 08:30 horas. Intelo da sessão de disputa de preços: 17 de novembro de 2021 às
09:00 horas, através do alte: wma bilorg.br. Os Interessados poderão obter o fexto Integral na
gede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sates, no endereço
Travessa Vicante Alexandre de Alencar (1º Andar), s/nº Centro - Campos Sales/Cs, a partit dá
publicação deste Aviso, horário das 08:00hs às 12:00hs ou alnda através dos endoraços
eletrônicos: https:/bllcompras.com, wwuntce.cogombr e wwvecampossales.co.gov.br.
Campos Salss/CE, 27 de outubro de 2021, Luclessian Calixto da Silva Álves » Progosira,

GuálúbalCE, 03 de novembro
ds 2027,

objeto 6 a aguisição de materia! permanente (informática e equipamento da som) para
atendimento as necasaldades da Câmara Municipal de Gualúba, Amesma fiva marcada: Inlelo
do cadastramento de propostas: 03/11/2021 às 09:00 Horas — Término cadastramento de
propostas: 18/11/2021 às 08:30 Horas; abertura das propostas: 16/11/2021 às 05:35 Horas;
disputa da lances: iníclo; 16/10//2021 às 10:30 Horas, O edilal é seus anexos poderão gar
adquiridos pelo silo elatrônico: wynutca.combe, é no site vvnebbrmnatcom.br «SAcosso
leentificado no Ilnk - licitações públicas", Francisco Célia Batista da Silva » Pronldente,

que estará abrindo Prosesso Lialtatório na modalidade Pregão Eletrônico sob nº 001/2021, cujo

Estado do Ceará = Câmara Munleipal de Gualúba « Avisa de Licitação, À Comissão de
Licitação da Câmara Municipal de Gualúba toma público, para conhecimento dos intoressados

ORTALEZA - CEARÁ - 3 DE NOVEMBRO DE 2021

WVNLOPOVO.COM.BR
QUARTA-FEIRA

de São João do Arusru, de responsabilidade da Socretaria de Infrasstruiura. Tipo:
menor preço

ir
à Pa,

cla Coltuea a Turismo no DEPreperaã

Estado da Goará-Protoliura Muniolpatde lnsepondência « Avisa cla PrarrdbagaaE
DA
» Eh
ta Bihiira Nº CROHANAA A Sescatardo

Estado do Ceará = Prefeitura Municipal co fpauralrim « Aviso do dulg
hanto Elnal
A GEL,
,
torna público, que fora conetuldo é Julgamento roforenta à fasa ce Hab)
Preços do nontame Iieitatório na madalidade Tomada de Preços nº 4Era d Eropasta de
. Sendo
m
ane é)
noguinto: Empresa Habilitada « GA Perolra Trolnamentos, E ou
Integração
oxigâncias editalíclas. Empresa Vengadora - C A Pereira Treina
DSO]
totalizando .o valor global estimado do R$ 36.000,00 (tinta e &
Ea
Informagtos na sedo da GPL, sito na Rua Cel, Quatavo Lima, 230, ip
héir
(2h JpaumiriniÇE, 28 ds outubro
da 2021, Josó Jonas Bezerra Lelto« résidon
.
j
.
NO,

E GORiSga

2021, ipuslras/0E, Franscisco AlyasonAlvas Mendes de Olivei
- Pregootra,
ra

wypvilicitaçoes-s.com
bri a wravllcitacons.tce.co.goubr, Objoto: Registro co
Preços para futuras é evantuals aquisições da veículos divorsos para atendoras
notessidades
de Dlvorsas Sacretarias do Município de Ipualras - GE, Talefongpara
contatolintormaçãos (88)
3685-1879, das O7hs00niln às (fhs00ml e de 13hs0ômin às 17halQmin.
26 de Outy rodo

Estado do Conrá - Prefeitura Municipal da Ipusiras « Avisa de Lioltação.
do Novembro de 2021 às 08h00min, Infcia da Sisputa se dará a partir das Reslização dia 16]
Eletrônico, para Registro de Preços, menor proço, Nº REO52/2021, 0 edital 09h00min, Pregão,
poderá ser adquirido
nos endereços:

de Licitações
e Leilões — BLL, dar-se-á a partir das 17h00min do dia 03/41/2021, alé
às 17h00min do dia
17/11/2021, Data do Abartura das Propostas: 19/11/2021 às 08h00min: O Edital ostará
disponível
nos sitos: enmyblicompras.org.br ou wvantco.gou.br, a partir da deta da
publicação deste Aviso,
lraugubalCE, 289 de outubro de 2021, Jayeon lota Azavedo Mesquita- Pregoeiro,

contida nos anexos do edital, O recebimento das propostas, através do ste da Bolsa

Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Irauçuba - Aviso do Licitação Pregão Elotrônico
Nº 2021.10,25.02. A Prefeitura Municipal de frauçuba, torna público que se encontra
à disposição
dos interessados à edital de Pregão Eletrônico Nº 2021,10.25,02, que tem
como objeta a aquisição
de equipamentos médico-hospitalar, matortal para reab tação profisslonal. material
para esportes
e diversões e material educativo e esportivo para equipar os centros de. reabilitação de
responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Irauçuba/CE, conforme
especificação

Estado do Cear
- Prafeltura
á
Munlc
de Jardim
lpal
- Aviso de Licitaç
—- Pregão
ão Eletrônico
nº 2021.40,29,1.0 Pregoeiro Oficial do Muntcípio de Jar im, Estado do
Ceará, no uso da suas
atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que
estará realizando.
na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica; un
compras.com, por intermédio
da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame
licitatório, na modalidade Pregão nº
2021.10.29,1, do tipo Eletrônico; cujo objeto & a agulsição de equipamento
s e suprimentos de
informáttca para o funcionamento do prontuário eletrônico do cidadão,
junto a Secretaria
Municipal de Saúde de JardimiCE, conforma especificações apresentadas
junto ao Edita!
Convocalório é seus anexos, com abertura marcada para o dia 18 de novembro
de 2021, a partir
das 09:00 horas. Oinicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá
apartírdo dia 04 de
novembro de 2021, às 09:00 horas, Malores Informações e entrega de editais
no endereço
eletrônico: wwny.bilcompras,com, por intermédio da Bolsa de Licitações
do Brasil (BLL),
Informações poderão secoblídas ainda palo telefone (as)3555-4772,

Estado do Ceará = Profaltura Municipal de Missão Volha « Áviso ca Licitação - Tomada
de
Praços Nº 2021/10,08,01-BEINERA, O Presidante da CPL do Município de
Missão Velha/CE
toma pública para conhecimento dos Interessados que, no dia 23 ds novembro
de 2021, às
O9h0úminna Sede da Comissão
de Licitações Jocalizada na Rua José Lelle Landim Júnior, 69—
Centro —- Missão Velha-CE, estará realizando sessão para recablmento
e abertura dos
envelopes com as propostas
de preços e documentos de hab ação para 0 objeto: contratação
de sarviços da engenharia para-execução das obras da racomposição de
pavimentações am
diversos fogradoyros do Município de Missão Velha-CE, O edita! o sous anexos
encontram-se
disponiveis no endereço acima, de sagunda à sexta-felra das 08:00 às
14:00 horas, é no site
hitpsuiicitações
tea, co.gov.br/, Missão VolhaiGE, 29 de outubro de 2021. Espedito Caros
de Sousa Júnior Presidente da Comissão Pormanentada Licitação,

At, 1409, Ínelso |, alinea “b' da Lelne 8,668/93. À Comissão.

de R$ 121,056,27; 8º luger- João Evangalista de Sgusa Areturo - CNPJ
nº 03,077.025/0001-81,
valor global ds R$ 121.440,75; 4º lugar - Clezlnaldo 5 de Almeida Contruções - ME, CNPJ
nº
22.575.652/0001-97, valor global de R$ 121.5140,31,
Comissão Informa que à ata completa da
sessão encontra-se no site: wua ice ce gov br, a, que fica aberto 0 prazo para interposição
de
recursos adminístrativos quanto ao julgamento cs classificação das propostas,
de acordo com é

tugar » Eletracampo Serviços e Construções LTDA « GNPY nº 83.651.378/0001-01, valor
global

?

glabat. Regime de execução:
indireta, A Comissão de Licitação comunica aos Interessados o
resultado de classificação das propostas comoccias do objeto supracitado:
4º lugar — idoal
Construções à Serviços LTDA- CNPJ nº 22.338,278/000
valor4-41,
globalde R$ 120,186,84,2º

Estao do Ceará Prefeitura Municipal do Horada Nova- Resultado
da Clesulficação das
Propostas » Madalidade: Tomada de Pregos nº TE-M07/2024-SEINFRA,
Objeto: contratação
de obras e sórviços de engenharia para a conatrução de laje sobre o
canal localizado no Distrito

