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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
EDITAL CONVOCATÓRIO
Pregão Nº 2021.01.12.1
1º Parte: PREÂMBULO

1) OBJETO
- GLP
e recargas de gás liquefeito de petróleo
a) DEFINIÇÃO: Aquisição de água mineral
Farias
destinadas ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de
Brito/CE, conforme especificações contidas nos anexos deste Edital.

-

Ordenador de Despesas do Fundo
Maciel
b) ORDENADORES DA DESPESA: Samuel —Linhares
de Educação, Maria Marcleide do
Geral, Aliomar Liberalino de Almeida Júnior Secretaria Municipal
—
—
Secretária Municipal de Saúde e Antônia da Penha Sena Pierre
Nascimento Laet Rafael
Secretária Municipal de Assistência Social.

c) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04

|Unid.

Orç.

01
02
03
04
05
06
06
07

07
07
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Elemento de Despesa

Projeto/ Atividade

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3,3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

04.122.0003.2.002.0000
04.122.0004.2.003.0000
20.122.0011.2.007.0000
04,122.0015.2.010.0000
04.122.0004.2.013.0000
06.181.0075.2.014.0000
26.122.0029.2.015.0000
04.122.0088.2.016.0000
13.392.0088.2.019.0000
27.812.0087.2.020.0000
12.122.0049.2.022.0000
12.361.0056.2.026.0000
12.365.0056.2.033.0000
12.366.0056.2.035.0000
12.367.0056.2.036.0000
10.122.0030.2.037.0000
10.301.0032.2.039.0000
10.301.0032.2.040.0000
10.301.0037.2.042.0000
10.301.0032.2.043.0000
10.302.0032.2.044.0000
10.302.0032.2.046.0000
10.303.0032.2.047.0000
10.305.0032.2.048.0000
10.301.5018.2.068.0000
08.122.0040.2.049.0000
08.241.0044.2.051.0000
08.242.0044.2.052.0000
08.244.0044.2.054.0000
08.244.0044.2.055.0000
08.244.0044.2.056.0000

.
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
04
04
04
04
04
04
04
04
04

01
01
01
01
01
01
01
01
01

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

08.244.0044.2.057.0000
08.244.0044.2.059.0000
08.244.0044.2.060.0000
08.244.0044.2.061.0000
08.244.0044.2.062.0000
08.243.0049.2.064.0000
08.334.0095.2.065.0000
08.244.0044.2.066.0000
08.122.5018.2.069.0000

serão entregues
DE ENTREGA DO OBJETO: Os bens/produtos
d) PRAZO, LOCAL E FORMA
as solicitações
imento da Ordem de Compra, de acordo com
imediatamente, a contar do receb
ser entregues
os
mesm
os
do
deven
competente,
requisitadas pelo(a) Secretaria/Fundo Municipal
de
Compra, ficando a
onde for mencionado na antedita Ordem
junto à sede deste(a), ou
for estritamente
solicitar apenas aquela quantidade que lhe
Administração no direito de
necessária.
tarias do Município
Os Ordenadores da Despesa das diversas Secre
dia
de suas atribuições legais, torna público que no
de Farias Brito/CE, ao final firmados, no uso
de Farias Brito, sito na(o) Rua José
26 de Janeiro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal
será realizada licitação na modalidade Pregão
Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE,
POR ITEM, visando a aquisição do objeto
Presencial, do tipo “MENOR PREÇO
sendo recebidos os
descrito no objeto deste Edital e seus anexos,
supramencionado, conforme
das empresas
de preços e os documentos de habilitação
envelopes contendo as propostas
ionado dia. Este procedimento licitatório reger-se-á pelas
interessadas, às 9h do retromenc
da Lei nº
—
nº 10.520, de 17/07/2002 Lei que Regulamenta a Pregão,
disposições da Lei Federal
nº
— Lei de
Lei
da
8.078, de
Licitações,
8.666, de 21/06/1993, e suas alterações posteriores
e demais normas pertinentes e, ainda, pelas
—
Código de Defesa do Consumidor,
11/09/1990
no presente Edital e seus anexos.
disposições estabelecidas
22

Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS

1. DO OBJETO
- GLP destinadas ao
de gás liquefeito de petróleo
1.1 Aquisição de água mineral e recargas
rme
Secretarias do Município de Farias Brito/CE, confo
atendimento das necessidades das diversas
anexos deste Edital.
especificações contidas nos

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
localizada em qualquer Unidade da
2.1 Poderá participar do Pregão qualquer pessoa jurídica
edital e seus anexos.
a todas as exigências constantes deste
de
Federação, desde que atenda
os interessados que se encontrem em processo
2.2 Não poderão participar da presente licitação
de cisão ou de incorporação, estejam cumprindo suspensão
falência, de dissolução, de fusão,
itura Municipal
ou impedimento de contratar com a Prefe
temporária de participação em licitação
a
com
Administração
neos para licitar ou contratar
de Farias Brito, ou tenham sido declarados inidô
consórcio.
em
se apresentem constituídos na forma de empresas
Pública, bem como licitantes que

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

CNPJ Nº
Rua José Alves Pimentel, 87 Centro
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
de documentos, a
3.1 Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos
saber: de Proposta de Preços e de Habilitação, vedada a remessa via postal.
deverão ser
3.2 Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação
e lacrados, rubricados no fecho e identificados
entregues separadamente, em envelopes opacos
Os títulos
com o nome do licitante, o número do CNPJ, o objeto da licitação e, respectivamente,
forma dos incisos Ie Il a
dos conteúdos (“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”), na

seguir:
I

- envelope contendo os relativos à Proposta de Preços:

Prefeitura Municipal de Farias Brito
,
Pregão n.º 2021.01.12.1
DE PETRÓLEO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO
SECRETARIAS
DIVERSAS
DAS
NECESSIDADES
DAS
- GLP
DESTINADAS AO ATENDIMENTO
DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

|

As,

LICITANTE:
ENVELOPE nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)
II

—

CNPJ:

envelope contendo os documentos de Habilitação:
Prefeitura Municipal de Farias Brito
,
,
Pregão n.º 2021.01.12.1 |
DE PETROLEO
GAS
DE
RECARGAS
E
LIQUEFEITO
MINERAL
ÁGUA
DE
OBJETO: AQUISIÇÃO
DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
- GLP
DESTINADAS AO ATENDIMENTO
DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.

CNPJ:
LICITANTE:
DE
HABILITAÇÃO)
ENVELOPE nº 02 (DOCUMENTOS

ser apresentados em
3.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão
original ou cópia autenticada por cartório competente.
os
3.4 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo
ser
deverão
seus
e
anexos,
documentos referentes à habilitação e à proposta de preços
apresentados no idioma oficial do Brasil.
certame licitatório,
3.5 Quaisquer documentos necessários à participação no presente
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e
apresentados em língua estrangeira,
traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
discos magnéticos, filmes ou
3.6 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas,
admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas,
das propostas de preços.
catálogos apenas como forma de ilustração
3.7 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente edital, por irregularidade,
dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão,
protocolizando o pedido até 2 (dois)
ao Pregoeiro decidir sobre a petição
no endereço discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
a licitante que não protocolizar O
3.8 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital
neste edital, até o segundo dia útil que anteceder à data
pedido, em conformidade com o disposto
não terá efeito de recurso.
de realização do Pregão, hipótese em que tal comunicação
a impedirá de participar do processo
não
3.9 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

CNPJ Nº 07.595.572/0001-00 —
Rua José Alves Pimentel, 87 — Centro CEP. 63.185-000
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nova data para a realização do
3.10 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada
certame,

TO
4. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMEN

um Pregoeiro, a ser
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por
com a legislação mencionada no
realizada no endereço constante do Preâmbulo, de acordo
preâmbulo e o conteúdo deste edital,
ssados em participar do certame
4.2 Antes do início da sessão, os representantes dos intere
devidamente munidos de
deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro,
inclusive com poderes para formulação
documentos que os credenciem a participar desta licitação,
de ofertas e lances verbais.
dos representantes dos licitantes,
4.3 No dia e local designado neste edital, às 9h, na presença
assistir ao ato, o Pregoeiro receberá,
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram
nos fechos, as propostas de preços e
em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados
em ata a presença dos
a documentação exigida para a habilitação dos licitantes, registrando
participantes.
nenhum outro envelope ou
4.4 Depois de encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
feitas por meio de lances verbais.
documento será aceito pelo Pregoeiro, salvo as retificações
admitido a intervir nas fases do
4.5 Cada licitante credenciará representante que será
todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua
procedimento licitatório e a responder por
representada.
dos seguintes documentos:
4.6 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta
I - Documento oficial de identidade;
na forma da lei, inclusive com
II - Documento que comprove a capacidade de representação,
s
ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demai
outorga de poderes para formular
em nome da licitante.
atos pertinentes e específicos ao Pregão nº 2021.01.12.1,
te com poderes de representação, sócio4,6.1 Caso o representante seja sócio da empresa licitan
entos
titular de firma individual, deverão ser apresentados docum
gerente, diretor do licitante ou
sua
de
ata
eleição, etc.), nos
constitutivos da pessoa jurídica,
que comprovem tal condição (atos
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
quais estejam expressos seus poderes para
de tal investidura.
instrumento público ou
4.6.2 Nos demais casos, deverão ser apresentados procuração por
s da
do ato de investidura do outorgante (atos constitutivo
particular acompanhada de cópia
do outorgante, etc.). Caso seja apresentada procuração por
pessoa jurídica, ata de eleição
nº 2021.01.12.1.
instrumento particular, esta deve ser específica para o Pregão
dos envelopes, para que possam ser
4.6.3 Estes documentos deverão ser apresentados fora
dos envelopes “Propostas de Preços”. No
analisados no início dos trabalhos, antes da abertura
cartório competente ou estarem
s
caso de cópias, deverão ser devidamente autenticada por
de invalidação do documento.
acompanhadas dos originais, sob pena
dos documentos de credenciamento
4,7 A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer
mas impossibilitará a representação, a
do preposto não impedirá a participação do licitante,
lances verbais pelo licitante durante a sessão do Pregão.
manifestação e o oferecimento de
nomear representantes, caso não
4.8 No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderão
desde que apresente os documentos
os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados,
não será admitida a participação de um mesmo
exigidos no item 4.6 deste edital. Entretanto,
licitante.
representante para mais de uma empresa

CNPJ Nº 07.595,572/0001-0
Centro — CEP. 63.185-009

Rua José Alves Pimentel, 87
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE nº 01)

deverá conter a relação dos bens/produtos, sua
envelope “Proposta de Preços”
em
contendo a marca ofertada e seus respectivos preços
discriminação conforme o edital,
valor
o
global da
e em algarismo e por extenso, para
algarismos, para os preços unitários,
das, ressalvas ou entrelinhas, em papel
proposta, em uma única via, sem rasuras, emen
no CNPJ ou timbre impresso do licitante,
devidamente identificado com o número de inscrição
devendo suas folhas serem rubricadas e numeradas:
o número de inscrição no CNPJ de seu
5.1.1 A indicação da razão social da empresa licitante,
efetivamente irá prestar o objeto da
estabelecimento e endereço completo deverá ser o que
dos dados referentes ao número de banco, agência e
licitação. São facultativas as informações
ente, para a licitante
conta corrente nesta etapa da licitação, sendo obrigatória, posteriorm
5.1

O

|

vencedora.
da licitante, não lhe assistindo o
5.2 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade
sob alegação de erro, omissão ou qualquer
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos,
o no Anexo I deste
o
outro argumento não previsto em lei, sempre seguindo orçamento apresentad
Edital.
acordo com os Anexos deste Edital, expressas
5.3 As Propostas de Preços serão consideradas de
e em algarismo e por extenso, para o valor
em Real (R$), em algarismos, para os preços unitários,
desta
todos os custos necessários para o atendimento do objeto
global da proposta, computando
e comerciais,
fiscais
trabalhistas, previdenciários,
licitação, bem como todos os impostos, encargos
e quaisquer outros custos ou despesas que
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
te sobre o fornecimento dos produtos,
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamen
com materiais e serviços necessários
constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos
de uso e a manutenção destas condições durante o
à execução do objeto em perfeitas condições
prazo de contrato.
nos termos dos itens 4.5 e 4.6 deste edital,
5.4 O representante do licitante, que será credenciado
sta de Preços que
deverá estar apto a formalizar na própria sessão, por escrito, Propo
.
edital
deste
8.5
item
consubstancie o lance vencedor, se for o caso, segundo o
ssados deverão apresentar as seguintes
5.5 Juntamente com as propostas comerciais, os intere
de
constantes no Anexo II do presente Instrumento, sob pena
declarações, conforme modelos
desclassificação da proposta:
e elementos dos bens/produtos a
5.5.1 Declaração de conhecimento de todos os parâmetros
aos requisitos constantes neste edital.
serem ofertados e que sua proposta atende integralmente
os termos deste edital e seus anexos.
5.5.2 Declaração expressa de integral concordância com
tência de fato superveniente impeditivo da
5.5.3 Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexis
de declarar ocorrências posteriores (art.32, 82º, da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade
Lei n.º 8.666/93).

nº 02)
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE
r os seguintes documentos, em idioma
conte
á
6.1 O envelope “Documentos de Habilitação” dever
emendas ou ressalvas, conforme relação a seguir:
nacional, em uma única via, sem rasuras,
no CNPJ/MF;
a) Cópia do Cartão de inscrição
ou Municipal, se houver;
b) Cópia da Inscrição Estadual
fiscal
junto à Fazenda Municipal de seu domicílio;
c) Prova de regularidade
à Fazenda Estadual de seu domicílio;
d) Prova de regularidade fiscal junto

CA

CNPJ Nº 07.595.572/0601-00 5-000 Tel: (88) 3544 1223
Rua José Alves Pimentel, 87 Centro CEP. 63.18
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Tributos e Contribuições federais;
e) Prova de regularidade fiscal para com os
Ativa da União;
f) Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida
Social (INSS) — CND,
à
9) Prova de regularidade fiscal junto Seguridade
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
h) Prova de regularidade fiscal junto
do Trabalho - TST,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior
em vigor, devidamente registrado na Junta
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social

)

no caso de
Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e,
sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores;
devidamente registrado na Junta Comercial
k) Registro comercial, no caso de empresa individual,
da sede do Licitante;
de diretoria
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova
|) Inscrição do
em exercício;
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
m) Decreto de autorização, em se
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
distribuidor da sede da pessoa
n) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo
jurídica;
de atividade pertinente e compatível em
o) Comprovação de aptidão para desempenho
sendo esta feita mediante a
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
de direito público ou privado;
apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s)
não possui em seu quadro de pessoal, empregados
p) Declaração emitida pela licitante de que
ou insalubre e menores de 16
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze)
(dezesseis) anos em qualquer trabalho,
da Constituição Federal,
anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 70

-

em original, por
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
6.2
cartório competente ou por servidor da administração
qualquer processo de cópia autenticada por
Lei nº 8.666/1993), sob pena de
ou publicação em órgão da imprensa oficial (Art. 32 da
do licitante.
invalidação do documento, e, por consequência, inabilitação

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

7.1 O Pregão será realizado pelo Sistema Presencial.
sendo dividido em duas etapas
7.2 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase,
ao critério do Menor Preço por
somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecerá
Item para o objeto do Edital:
das propostas de todas as
I-— A etapa de classificação de preços compreenderá a ordenação
de ofertas de lances verbais, oferta de lances
licitantes, classificação inicial das propostas passíveis
das propostas e exame da
verbais dos licitantes proclamadas para tal, classificação final
e
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto valor;
e
vencedor
compreenderá a
licitante
do
adjudicação
A etapa de habilitação, declaração
II
no envelope “Documentos de Habilitação” do
verificação e análise dos documentos apresentados
das exigências constantes
licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
considerado vencedor do certame e a
do presente edital, bem como a declaração do licitante
não ocorra interposição de recurso.
adjudicação, sendo esta última feita caso
motivo justo decorrente de
7.3 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

-

CNPJ Nº 07.595.572/000
- Centro — CEP. 63.185-)00 - Tel: (88) 3544 1223
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das propostas e habilitação, será lavrada
7.4 Da reunião para recebimento, abertura e classificação
as propostas apresentadas, as
ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes,
licitantes e demais ocorrências que interessarem ao
observações e impugnações feitas pelas
os
ser assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos
julgamento da licitação, devendo
representantes dos licitantes presentes.
e Equipe de Apoio,
7.5 A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo Pregoeiro
mecânica ou eletrônica, como a fotográfica, cinematográfica,
por qualquer meio de reprodução
de gravação
O Pregoeiro comunicará aos licitantes qual o meio
fonográfica ou de outra espécie.
ser utilizados para comprovação de atos
estará utilizando e os registros decorrentes desta poderão
um período de 60 (sessenta) dias após a data
e fatos nele contidos, sendo que será arquivada por
da reunião.
de preços definitiva e firmar o
a
7.6 O licitante vencedor será convocado a apresentar proposta
anexos e a respectiva proposta.
instrumento contratual, do qual fará parte o edital, seus
efetuar diligências visando confirmar as
7.7 O Município de Farias Brito se reservará o direito de
Caso sejam
licitante sobre as características dos serviços ofertados.
informações apresentadas pelo
em documentação impressa e na proposta
encontradas discrepâncias entre informações contidas
Se manifestadamente inexequíveis, este fato implicará na
específica, prevalecerão as da proposta.
te.
desclassificação da proposta da licitan

8. DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS

o

todos os licitantes e o Pregoeiro informará
8.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de
de preços para o fornecimento
aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas
os respectivos valores ofertados.
do(s) objeto(s) da presente licitação e
feito pelo valor do menor preço apresentado para os
será
8.1.1 O julgamento das propostas
I deste Edital.
respectivos Itens constantes no Anexo
em ordem decrescente, de todos os
8.2 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas,
de menor preço para o Item e aqueles que
licitantes, classificando o licitante com proposta
e superiores em até 10% (dez por cento)
tenham apresentado propostas em valores sucessivos
dos lances verbais.
relativamente à de menor preço, para que seus representantes participem
de preços nas condições
8.3 Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas
melhores propostas, até o máximo 3 (três),
definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
para que seus representantes participem
oferecidos nas propostas escritas.
de lances verbais, que deverão ser
8.4 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação
e com preços decrescentes.
formulados de forma sucessiva, em valores distintos
dos licitantes, de forma sequencial, a
8.5 O Pregoeiro convidará individualmente os representantes
em
da proposta classificada de menor preço e os demais,
apresentar lances verbais, a partir
ordem decrescente de preço.
inferiores ao último lance que tenha sido
8.6 Só serão aceitos os lances cujos valores forem
ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
anteriormente registrado, não sendo aceitos dois
em primeiro lugar.
aquele que for recebido e registrado
e
lances
m
verbais, será declarada encerrada a etapa competitiva
8.7 Caso não mais se realize
menor preço.
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de
convocado pelo Pregoeiro, implicará
8.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando
de lances verbais, ficando sua última
exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta
no final da etapa competitiva.
proposta registrada para classificação,
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final das propostas, O
8.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação
ao
objeto e valor, decidindo
Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto
motivadamente a respeito.
menor preço e os valores
8.10 Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
estimados para a contratação.
classificadas sem que se
8.11 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente
na própria sessão do
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público,

Pregão.
declarado o encerramento
8.12 Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de
de oferta subsequente, O
exame
no
ou
da etapa competitiva, ou se a oferta não for aceitável
com O proponente para que seja obtido preço melhor para
Pregoeiro poderá negociar diretamente
a Administração.
o licitante desistente às
8.13 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se
penalidades constantes deste edital.
no Envelope n.
8.14 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
o estabelecido neste edital, ou
01 (Proposta de Preços), ou os apresentarem em desacordo com
OU manifestamente
excessivos
com irregularidades, bem como os que apresentarem preços
não se admitindo complementação posterior.
inexequíveis, serão considerados desclassificados,
forem simbólicos,
8.14.1 Considerar-se-ão preços manifestamente inexeguíveis aqueles que
dos respectivos
acrescidos
de
mercado,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
encargos.
e na
8.15 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa
da proposta. Em caso de divergência entre informações
proposta específica, prevalecerão as
em outros apresentados, porém não exigidos,
contidas nos documentos exigidos pelo edital
prevalecerão as primeiras.
nº 123, de 14 de
8.16 Serão observados os benefícios e direitos contidos na Lei Complementar
dezembro de 2006, no trâmite deste procedimento.
e

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO

deste edital, e sendo aceitável a
9.1 Efetuados os procedimentos previstos nos itens 7.0 e 8.0
referente
O Pregoeiro anunciará a abertura do envelope
proposta classificada em primeiro lugar,
aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
no Envelope nº
9.2 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
neste
estabelecido
desacordo com O
02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em
não se admitindo complementação
edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados,
posterior.
o licitante será declarado
9.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital,
caso não haja intenção de
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro,
interposição de recurso,
às exigências habilitatórias, O
9.4 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender
verificando a sua
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, permitida renegociação,
na ordem de classificação, e
aceitabilidade e procedendo à verificação da habilitação do licitante,
ao edital, sendo o respectivo
assim sucessivamente, até uma proposta que atenda integralmente
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

o-
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de
9.5 O licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar, na própria sessão, Proposta
ao
facultado
É
o
caso.
for
se
Pregoeiro
Preços formal que ratifique o último lance ofertado,
horas.
e
24
(vinte quatro)
prorrogar o prazo, motivadamente, por
os licitantes
9.6 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará
de
ordem
classificação, a análise
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na
devendo ser a mesma
da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
credenciado(s)
e
assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio pelo(s) representante(s)
do(s) licitante(s) presente(s) à sessão.
final seja igual
o
9.7 Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e preço
a
adjudicação ao
ou inferior ao previsto para a aquisição dos produtos será feita, pelo Pregoeiro,
o processo,
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunião. Posteriormente,
devidamente instruído, será encaminhado para a(s) Secretaria(s) competente(s) para
homologação e subsequente contratação.
não declarados
9.8 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes
na própria sessão. Os
vencedores serão retirados pelos representantes dos licitantes
durante 20 (vinte)
remanescentes permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados,
sem
que sejam retirados, serão
dias correntes à disposição dos licitantes. Findo este prazo,
destruídos.

10. DOS RECURSOS

licitante
10.1 Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer
a intenção de interpor recurso, com registro em
poderá manifestar, imediata e motivadamente,
de 3 (três) dias, ficando os
ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo
número de dias,
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
que começarão a correr do término do prazo
dos autos,
10.2 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
ado final da sessão do
10.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer,
de recurso e à adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregão, importará a preclusão do direito
Pregoeiro ao licitante vencedor.
reduzida a termo em ata,
10.4 A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será
facultado ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
dos atos insuscetíveis de
10.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas

aproveitamento.
aos interessados
10.6 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada
na(s) respectiva(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origem.
dos atos procedimentais, a(s)
10.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade
licitatório e adjudicará(ão) o(s)
o
Secretaria(s)/Fundo(s) de origem homologará(ão) procedimento
do certame, determinando a contratação da
objeto(s) ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es)
adjudicatária.
da aplicação da
10.8 Dos atos da Administração após a celebração do(s) Contrato(s), decorrentes
Lei nº 8.666/93, caberão:
intermédio do Pregoeiro,
—
Recurso, dirigido ao(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, por
a contar da intimação do ato, a ser protocolizado na
interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis
rescisão do Contrato,
sede da própria Secretaria, nos casos de anulação ou revogação da licitação,

CNPJ Nº 07.595.572/0001H00 - Centro — CEP. 63.188t+000 Tel: (88) 3544 1223

Rua José Alves Pimentel, 87

Cem

Rs

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei

nº 8.666/93 ou aplicação das penas de advertência,

suspensão temporária ou multa;
II Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III — Pedido de reconsideração de decisão do(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, no caso
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de
10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
10.9 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
mesmo prazo,
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
ser
proferida dentro de 5
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão
de responsabilidade (art. 109, 8
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena
49, da Lei nº 8.666/93).
10.10 A intimação dos atos referidos no inciso 1 do item 10.8 do edital, excluindo-se as penas de
advertência e multa de mora, e no inciso III do mesmo item, será feita mediante publicação em
Jornal de Grande Circulação no Estado.
10.11 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

-

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato
de
específico, celebrado entre o Município, representado pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es)
vencedor (doravante denominada
Despesa (doravante denominado Contratante), e o licitante
edital e demais normas
Contratada), que observará os termos da Lei n.º 8.666/93, deste
da Assessoria Jurídica.
pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame prévio
dias
5
de
o
úteis, contados da devida convocação,
(cinco)
11.2 O licitante vencedor terá
prazo
seus anexos, a proposta
o
para celebrar o referido Contrato, do qual farão parte integrante edital,
recusa
de
injustificada, sere demais documentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso
lhe-á aplicado o disposto no item 17.7 deste Edital.
11.3 Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado
a
ao(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada
ordem de classificação final das propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
aos preços (descontos), ou revogar a
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto

licitação.
nos
11.4 Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
quadros de aviso dos órgãos públicos municipais,
O mesmo procedimento se
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
em
11.5 O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato,
de
as
habilitação.
condições
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
o disposto no Art. 65 da
com
em
conformidade
alterado
ser
só
de
Contrato
11.6 O Termo
poderá
Lei n.º 8.666/95.

12. DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
de
12.1 O(s) Contrato(s) resultante(s) da presente licitação só terá(ão) validade e eficácia depois

conforme o caso, e publicado(s)
aprovado(s) pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa,
seu(s) extrato(s) nos termos do item 11.4 supra.
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a contar da data de assinatura,
12.2 O(s) futuro(s) Contrato(s) terá(ão) vigência até 31/12/2021,
ou enquanto decorrer o fornecimento dos bens/produtos.

13. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

s da observância da Lei n.º 8.666/93, deverá
13.1 A Contratante, além das obrigações resultante
Termo de Contrato — Anexo a este edital.
obedecer às disposições elencadas na minuta do
tantes da observância da Lei n.º 8.666/93,
13.2 A Contratada, além das responsabilidades resul
—
ta do Termo de Contrato Anexo a este edital,
deverá obedecer às disposições elencadas na minu

14, DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

de acordo com as cláusulas
14.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes,
e alterações posteriores, bem como
contratuais e as normas dispostas na Lei n.º 8,.666/93
total ou
cada uma pelas consequências de sua inexecução,
legislação pertinente, respondendo
|

parcial.
14.2 Da Data, Local e Horário de Entrega dos Produtos:
locais e horários definidos no
14.2.1 Os bens/produtos deverão ser entregues na forma, prazo,
Preâmbulo deste Edital.
deve se efetuar de forma a não comprometer o
14.2.22 A entrega dos bens/produtos
ntos. Havendo necessidade de interrupção,
funcionamento dos sistemas, recursos ou deslocame
necessariamente aprovada pelo Ordenador da
esta deverá estar devidamente planejada e ser

Despesa.
de prazo.
14.2.3 Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações
cedor deverá apresentar recibo em 02 (duas)
14.2.4 Por ocasião da entrega dos produtos, o forne
e Notas Fiscais.
vias, além das respectivas faturas
do Edital e que forem recusados pelo
14.2.5 O bem/produto que não atender às especificações
ento da entrega deverá ser substituído pelo
servidor responsável pelo recebimento no mom
dos do recebimento.
fornecedor no prazo de até 02(dois) dias úteis, conta
deverá ser emitida Nota Fiscal em nome da
14.2.6 Para os bens/produtos objeto deste certame,
s
na Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Faria
Prefeitura Municipal de Farias Brito, com sede
ão ser atendidas as exigências deste edital.
Brito — CE, e, para a entrega dos produtos dever
cipal contratante.
o
14.3 A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria/Fund Muni
será exercido no interesse do Município e
14.4 O exercício da fiscalização ou o acompanhamento
ive
Contratada ou de seu agente ou preposto, inclus
não exclui nem reduz a responsabilidade da
vícios
danos resultantes de imperfeição técnica,
perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
do Poder Público ou de seus
redibitórios e, na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade
agentes e prepostos.
no todo ou em parte o produto entregue, se em
14.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar
Contrato.
desacordo com os termos do presente Edital e do respectivo
inerentes ao objeto do Contrato deverão ser
14.6 Quaisquer exigências da fiscalização
a
sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada
prontamente atendidas pela Contratada,
carem
verifi
vícios,
suas expensas, no todo ou em parte, onde se
reparar, corrigir, substituir, às
eis.
cabív
das penalidades
defeitos ou incorreções, sem prejuizo da aplicação
exclui a responsabilidade da Contratada pelo
não
14.7 Os bens/produtos objetos da licitação
de entrega, validade e qualidade do(s) mesmo(s).
a
perfeito desempenho em relação prazo
atuais, os acréscimos ou
as
14.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesm condições contr
os limites
a critério da Contratante, respeitando-se
supressões que se fizerem necessários,

|
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até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
entre as partes.
do Contrato, facultada a supressão além deste limite mediante acordo

15. DA RESCISÃO DO CONTRATO

77 e 78 da Lei n.º
15.1 O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos
mesma lei e suas alterações posteriores.
8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da
15.2 A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento convocatório, pela
rescindido mediante notificação
Contratada, assegurará à Contratante o direito de dá-lo por
recebimento.
de
entregue diretamente ou por via postal, com prova
os determinados por ato
15.3 Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como
contraditório e a ampla
unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado
interessada para que, se o desejar, apresente
defesa, mediante prévia e comprovada intimação da
de desistir da
defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese
da intimação
contados
5 (cinco) dias úteis,
defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de
comprovada da decisão rescisória.

16. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

16.1 Os preços ofertados devem ser apresentados, com incidência de ICMS;
de Negócios que
16.2 Para os negócios fechados será emitido o Extrato de Fechamento
discriminará as condições específicas;
deste Edital;
16.3 As entregas dos produtos deverão obedecer ao contido no Preâmbulo
cobrados pelo licitante
serão
da
presente licitação
16.4 Os preços dos bens/produtos objeto
estabelecidas no Pregão.
adjudicatário de acordo com as condições
serão atestados e pagos, respectivamente, pelo
fornecidos
16.5 Os bens/produtos efetivamente
de origem, cujo endereço será O
Liquidante e Ordenador de Despesa da(s) Secretaria(s)/Fundo(s)
na forma estabelecidos na minuta
de cobrança das faturas relacionadas a este edital, nos prazos e
—
deste Edital.
do Termo de Contrato segundo modelo constante em anexo
cada
a
entrega, em até 30 (trinta) dias
16.6 O pagamento do produto recebido será efetuado,
de origem,
contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria/Fundo
através de cheque nominal a empresa.

17. DAS PENALIDADES

não mantiver a proposta,
17.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame,
fizer declaração falsa
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo,
e da ampla defesa, ficará impedido
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação
2
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até (dois) anos, enquanto perdurarem
a
até
ou
que seja promovida a reabilitação perante própria
os motivos determinantes da punição
no edital e no termo de
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas
contrato e das demais cominações legais.
em caso de inexecução total ou
17.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades,
mora de execução, inadimplemento
parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita,
defesa:
a
contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida prévia
Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada
I — advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 87, da
nos seguintes casos:
assumidas na licitação;
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades

|
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transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
b) outras ocorrências que possam acarretar
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
Rede Arrecadadora de
II — multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da
a ser preenchido de
Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal DAM,
acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
contratual total do exercício, por dia de atraso na
a) de 1% (um por cento) sobre o valor
do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
prestação dos serviços ou indisponibilidade
valor contratual total do exercício, por infração a qualquer
b) de 2% (dois por cento) sobre o
deste inciso, aplicada em
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas
dobro na reincidência;
total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual
caso à correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa,
formal da rejeição;
que se seguirem à data da comunicação
e impedimento de contratar com O
—
II
suspensão temporária de participação em licitação
a 2 (dois) anos;
Município de Farias Brito, por prazo não superior
Iv — declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perdurarem os motivos determinantes
a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos
perante a autoridade que aplicou
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
prejuízos resultantes e depois de
anterior.
direito ao contraditório e à ampla
17.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o
as sanções previstas nos incisos 1, Hell
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para
no inciso IV do mesmo item.
do item 17.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista
no prazo de 5 (cinco)
17.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal
não for pago, ou
multa
da
valor
o
Se
dias a contar da notificação ou decisão do recurso.
fizer jus. Em
Contratada
a
do pagamento a que
depositado, será automaticamente descontado
cobrado
será
o valor devido
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada,
e cobrado mediante processo de
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município
execução fiscal, com os encargos correspondentes.
ser aplicadas às
17.5 As sanções previstas nos incisos HI e IV do item 17.2 supra, poderão
desta licitação:
empresas que, em razão do contrato objeto
os
—
frustrar
visando
objetivos da licitação;
I praticarem atos ilícitos,
em virtude
—
idoneidade
para contratar com a Administração Pública,
II demonstrarem não possuir
de atos ilícitos praticados;
fraude fiscal no
sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
HI
recolhimento de quaisquer tributos.
17.2 supra poderão ser aplicadas
17.6 As sanções previstas nos incisos 1, III e IV do item
defesa prévia do interessado no
a
mesmo item, facultada
juntamente com a do inciso IH do
dias úteis.
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
em firmar o Contrato dentro do
17.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente,
da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar
sem prejuízo das demais penalidades
multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado,
da obrigação assumida.
cabíveis, por caracterizar descumprimento total
às demais licitantes que, apesar de
17.8 As sanções previstas no item 17.7 supra não se aplicam
o Termo de Contrato, de acordo com
não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem
seu desinteresse.
este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem

-

-

|
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18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

correrão à conta da(s)
18.1 Os recursos para a execução do objeto da presente licitação
Edital.
deste
Preâmbulo
Dotação(ões) Orçamentária(s) especificadas no

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

em favor da ampliação da
19.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
da Administração, sem
o
e
os interesses públicos
disputa entre os interessados, atendidos
Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo
comprometimento da segurança da contratação.
Pregoeiro durante a sessão.
no afastamento do
19.2 O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará
sua qualidade e a exata compreensão da sua
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da
deste Pregão.
proposta durante a realização da sessão pública
ou pela apresentação de
19.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração
documentação referente ao presente edital.
o dia de início de contagem e
19.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se
e vencem prazos em dia de
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam
for expressamente estabelecido em contrário.
expediente normal no Município, exceto quando
razões de interesse
19.5 O(A) Ordenador(a) de Despesa poderá revogar a presente licitação por
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
público decorrente de fato superveniente
mediante provocação de terceiros, nos
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
direito a indenização.
termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93, não cabendo às licitantes
forma que se deu ao texto
mesma
19.6 Qualquer modificação neste edital será divulgada pela
exceto quando, inquestionavelmente, a
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
alteração não afetar a formulação das propostas.
edital será competente o
19.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente
Foro da Comarca de Farias Brito/CE.
o recebimento dos envelopes
19.8 Na hipótese de não haver expediente na data marcada para
transferida para o primeiro dia útil
contendo a documentação e proposta, a data da abertura ficará
estabelecido.
subsequente, no mesmo local e horário anteriormente
ou
existentes
solicitações de esclarecimentos sobre O disposto
19.9 Quaisquer dúvidas porventura
ao Pregoeiro (endereço mencionado
no presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito,
anteriores à data fixada para a realização
no Preâmbulo deste Edital), até 5 (cinco) dias correntes
de esgotado o prazo de
do Pregão, que serão respondidas, igualmente por escrito, depois
aos que Se cadastrarem mediante Termo de
consulta, por meio de circular encaminhada somente
telefone: (88)35441569.
Retirada de Edital. Demais informações poderão ser obtidas pelo
no item 10 deste edital,
19.10 As impugnações referidas no item 3.7 e os recursos mencionados
de Despesa, por intermédio do
eventualmente interpostos, serão dirigidos ao Ordenador
no endereço mencionado no Preâmbulo deste edital.
Pregoeiro, e protocolizados exclusivamente
à sexta-feira, das 8h as 12h
19.11 O Caderno do Edital completo poderá ser adquirido de segunda
de R$ 40,00 (quarenta reais), que deverá ser paga
horas, mediante recolhimento da importância
através de Documento de Arrecadação Municipal
junto ao Setor de Arrecadação do Município,
Edital e seus Anexos.
DAM. Este valor refere-se ao custo de cópia reprográfica do
19.12 Poderão ser obtidas informações, ainda, pelo telefone: (88)35441569.
de Despesa, mediante aplicação
19.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo(s) Ordenador(es)

do

do art.
caput

54 da Lei n.º 8.666/95.

Do
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sua total
do Pregão, expressam, automaticamente,
19.14 Os interessados, ao participarem
sua ou
posteriormente, desinformação
concordância aos termos deste Edital, não podendo alegar,
de representante.
Anexos:
19.15 Integram o presente Edital os seguintes

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I - Termo de Referência (Orçamento Básico)
II - Modelos de Declarações
III - Proposta Padronizada
IV — Minuta do Contrato

Farias Brito/CE, 12 de Janeiro de 2021.

Samuel inharl Maciel
Ordenador de Dês sa9 do Fundo Geral

tp.

Ali omar Úiberalino de Almeida Jú or
Secretário Municipal de Educação

Rafael
Maria Marcleide do Nãstimento Laet
de Saúde
Secretária Municipã

do

É

A

A

fa

Antônia da Penha Sena Pierre
l
Secretária Municipal de Assistência Socia
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ANEXO I
DE REFERÊNCIA
MO
TER
- OBJETO DA CONTRATAÇÃO
de petróleo - GLP destinadas ao
1.1 - Aquisição de água mineral e recargas de gás liquefeito
de Farias Brito/CE.
ssidades das diversas Secretarias do Município

1

atendimento das nece

2-

JUSTIFICATIVA

leo — GLP (recarga) por ser necessária à
Justifica-se aquisição de Gás Liquefeito de Petró
diversas Secretarias
as e essenciais desempenhadas pelas
diári
s
dade
ativi
das
manutenção
ela é disponibilizada
vinculados. Quanto à aquisição de água mineral,
Municipais e os órgãos a elas
ser totalmente
todos os visitantes, e ainda pelo fato dela
a todos os funcionários bem como a
filtro de água para suprir esta necessidade.
consumo, uma vez que não possuímos

2.1

—

apropriada para

OR ESTIMADO
3 - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VAL
os produtos conforme especificado na planilha
3.1 - A empresa a ser contratada deverá fornecer
abaixo:
Especificação

Item

Unid.|

01 | Agua mineral, garrafão de 20 litros
—
ado em botijão 13 kg |
02 | Gás liquefeito de petróleo GLP, envas

| Valor

Qtde.

Unitário

|

Valor Total

5,00
80,00

Und | 5300
Und | 1350

Total:

26.500,00
108.000,00

134.500,00

de preços de
o Município de Farias Brito, realizou pesquisas
atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando
mercado e estimativa de custos junto a empresas
nº 73, de 05 de Agosto de 2020.
se como base legal a Instrução Normativa
é de
.500,00 (cento e trinta e
3.3 - O valor máximo admitido para esta aquisição o R$ 134
do preço
Foi utilizado com metodologia para obtenção
quatro mil e quinhentos reais).
de
preços,
res obtidos nas pesquisas
a futura contratação o menor dos valo
ado

3.2 - Conforme exigência legal,

estim
para
conforme Art. 6º da supracitada instrução.

4 - ORIGEM DOS RECURSOS
conta de recursos oriundos do Tesouro
4.1 - As despesas do futuro Contrato correrão por
Orçamentárias:
Municipal, previstos nas seguintes Dotações
Órgão
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

02
02
02
02

Unid. Orc.
01

02
03
04
05
06
06
07
07
07
02
02
02
02

Elemento de Despesa

Projeto/ Atividade

04.122.0003.2.002.0000
04.122.0004.2.003.0000
20.122.0011.2.007.0000
04.122.0015.2.010.0000
04.122.0004.2.013.0000
06.181.0075.2.014.0000
26.122.0029.2.015.0000
04.122.0088.2.016.0000
13.392.0088.2.019.0000
27.812.0087.2.020.0000
12.122.0049.2.022.0000
12.361.0056.2.026.0000
12.365.0056.2.033.0000
12.366.0056.2.035.0000

,

Sa
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3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
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02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Oi
01
01
01
01
01
01
01

12.367.0056.2.036.0000
10.122.0030.2.037.0000
10.301.0032.2.039.0000
10.301,0032.2.040.0000
10.301.0037.2.042.0000
10.301.0032.2.043.0000
10.302.0032.2.044.0000
10.302.0032.2.046.0000
10.303.0032.2.047.0000
10.305.0032.2.048.0000
10.301.5018.2.068.0000
08.122.0040.2.049.0000

08.241.0044.2.051.0000
08.242.0044.2.052.0000
08.244.0044.2.054.0000
08.244.0044.2.055.0000
08.244.0044.2.056.0000
08.244.0044.2.057.0000
08.244.0044.2.059.0000
08.244.0044.2.060.0000
08.244.0044.2.061.0000
08.244.0044.2.062.0000
08.243.0049.2.064.0000
08.334.0095.2.065.0000
08.244.0044.2.066.0000
08.122.5018.2.069.0000

-

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

5 - ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO

5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pelas Secretarias
onde

à sede das mesmas ou
Municipais contratantes, devendo os mesmos serem entregues junto
em toda
for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, sendo que as entregas serão feitas
de
direito
no
a
ficando
Administração
extensão territorial do Município (Zonas Urbana e Rural),
a
com
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas
entrega de responsabilidade da empresa Contratada.
5.2 - Os produtos deverão ser entregues imediatamente após o recebimento da respectiva Ordem
consumo
de Compra, tendo em vista que a Administração fará as solicitações dos produtos para
armazenamento dos
imediato, pois não possui instalações condizentes e compatíveis para
mesmos,
a ser
5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, OS produtos que vierem
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.
os
5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que
de
data
da
a
contendo
identificação
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas,
industrialização e o prazo de validade.
de
5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor
dos
e armazenamento
produtos.
instalações condizentes e compatíveis para a guarda
termos:
nos
efetuado
será
seguintes
5.6 O recebimento dos produtos
a
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com

especificação;
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

CNPJ Nº 07.595.572/0001
- Centro — CE 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223
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6.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2021,

a contar da data de sua assinatura, ou

dentro da vigência do mesmo.
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos

7 - DO PAGAMENTO
7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente,
na fatura
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme O valor apresentado
limitando-se o desembolso máximo em
correspondente e certificado pelo setor competente
em prazo não
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal,
superior a 30 (trinta) dias.
7.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência
Bancária.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - As obrigações da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte
integrante do Edital, independente de sua transcrição;

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte
integrante do Edital, independente de sua transcrição.
Farias Brito

—

Ceará, 12 de Janeiro de 2021.
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— Centro — CEP. 63.185-000
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ANEXO III
PROPOSTA PADRONIZADA
A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará.

aos preceitos legais em vigor,
Pela presente declaramos inteira submissão
da
e
e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas condições
especialmente os da Lei nº 8.666/93
|

modalidade Pregão nº 2021.01.12.1.

|

ente fornecer os produtos/bens
Assumimos o compromisso de bem e fielm
s) da presente Licitação.
- GLP
especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(e
e recargas de gás liquefeito de petróleo
Objeto: Aquisição de água mineral
das diversas Secretarias do Município de Farias
destinadas ao atendimento das necessidades
abaixo.
Brito/CE, conforme especificações apresentadas
Item

|.

Unid.|

Especificação

0001 | Agua mineral, garrafão de 20 litros
—
13
0002 | Gás liquefeito de petróleo GLP, envasado em botijão
kg

Qtde.

Marca

Valor Unitário

|

Valor Total

UND | 5300
UND | 1350

Total:

Valor Total da Proposta: R$
Proponente:
Endereço:

CNPJ:

Data da Abertura:
Horário de Abertura:
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Data:

Assinatura do Proponente

|
*

CNPJ Nº 07.595.572/0001-00
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ANEXO IL
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO (SUBITENS 5.5.1, 5.5.2 E 5.5.3)
devidos fins de
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os
nº 2021.01.12.1, junto
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão
ao Município de Farias Brito/CE, o que se segue:
os parâmetros e elementos dos
Que tem pleno conhecimento de todos
e que sua proposta atende
licitatório
certame
produtos/bens a serem ofertados no presente
integralmente aos requisitos constantes neste edital;
- Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
de nossa habilitação para
Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo
da obrigatoriedade de
cientes
assim que ficamos
participar no presente certame licitatório, bem
declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, 829, da Lei n.º 8.666/93.
-

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

Cidade/Estado,

DECLARANTE

CNPJ Nº
Centro

Rua José Alves Pimentel, 87

—

,

loga

0149
CEP. 63.1854000 - Tel: (88) 3544 1223
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
Contrato que entre si celebram, de um lado o
através do(a)
Farias
de
Brito/CE,
Município
e do outro
,

inscrita
O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno,
,
no CNPJ/MF sob o n.º 07.595.572/0001-00, através do(a)
de
Sr(a).
o(a)
Despesas,
Ordenador(a)
ato
seu(sua)
neste
por
representada
nº
CPF
no
inscrito
,
lado
outro
de
e
de
denominado
CONTRATANTE,
apenas
na
estabelecida
,
n.º
o
sob
, inscrita no CNPJ/MF

ato
por
representada
nº
,
CPF
no
inscrito
,
O
vista
em
tendo
firmar o presente Contrato,
apenas denominada de CONTRATADA, resolvem
tudo de acordo com as normas
nº
2021.01.12.1,
resultado da Licitação na modalidade Pregão
com a Lei nº 10.520/02 — Lei
como
bem
gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores,
e
que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas condições seguintes.

neste

p

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL
normas
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão nº 2021,01.12.1, de acordo com as

— Lei
bem como com a Lei nº 10.520/02
gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores,
pelo(a)
Sr(a).
homologado
devidamente
Pregão,
[o
Regulamenta
que
de
do(a)
Despesas
Ordenador(a)
I

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO
2.1 - O presente Instrumento tem como objeto

a aquisição de água mineral e recargas de gás

atendimento das necessidades das diversas Secretarias
liquefeito de petróleo GLP destinadas ao
no Anexo 1 do Edital
do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes
conforme discriminado no quadro
Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora,
abaixo:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO
).
(
3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$
—
será
não
reajustado.
3.2 O valor do presente contrato
os encargos
3.3 — Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre

do fornecimento, desde
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese
que objetivando a manutenção do equilíbrio
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis,
de força maior, caso
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso

CNPJ Nº 07.595.572/0001-00
- Centro — CEP. 63.185-000 -

Rua José Alves Pimentel, 87
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e extracontratual, nos
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária
ser formalizado através de ato
termos do Art. 65, Inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, devendo
administrativo.
3.4 - Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento
do
formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s)
devendo
fornecimento(s),
a
item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para justa remuneração do(s)
entrada
de
fiscal
da(s) mercadoria(s), do
(is)
o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s)
formalizado através
será
da contratação e da solicitação, que
período compreendido entre a data
deverá ser providenciada pela
de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida,
nº 8.666/93.
Lei
da
Art.
do
61,
Contratante, em obediência ao disposto no 8 único,

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
de sua assinatura,
4.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2021, a contar da data

OU

dentro da vigência do mesmo.
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO

Secretarias
5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pelas
ou onde
mesmas
das
serem entregues junto à sede
Municipais contratantes, devendo os mesmos
serão feitas em toda
for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, sendo que as entregas
a Administração no direito de
extensão territorial do Município (Zonas Urbana e Rural), ficando
sendo as despesas com a
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária,
entrega de responsabilidade da empresa Contratada.
o recebimento da respectiva Ordem
5.2 - Os produtos deverão ser entregues imediatamente após
dos produtos para consumo
de Compra, tendo em vista que a Administração fará as solicitações
e compatíveis para armazenamento dos
imediato, pois não possui instalações condizentes
mesmos.
05 produtos que vierem a ser
5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas,
não importará a sua aceitação.
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento
os
em
transporte adequado para tanto, sendo que
5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas
fechadas, contendo a identificação da data de
produtos deverão estar todos em embalagens
industrialização e o prazo de validade.
a contratada deverá dispor de
5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada
e armazenamento dos produtos.
a
instalações condizentes e compatíveis para guarda
termos:
5.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes
conformidade do produto com a
da
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação

especificação;
do produto, pelo setor
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.
|

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
oriundos do(e) Tesouro
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos
Municipal, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias:

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

Co
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
almente,
7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mens
fatura
na
valor
o
rme
apresentado
obedecidas as requisições, em moeda corrente, confo

setor competente limitando-se o desembolso máximo em
correspondente e certificado pelo
do Tesouro Municipal, em prazo não
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros
superior a 30 (trinta) dias.
a Empresa ou Transferência
7.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal
Bancária.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
obrigar-se-á a:
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato,
catório.
Convo
e do Edital
8.1.1 — Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento
deste Contrato, sendo ainda
8.1.2 — Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto contra
ocorridos

terceiros,
ou materiais, inclusive
responsável por quaisquer danos pessoais
durante seu fornecimento.
dívidas em favor de terceiros
8.1,3 — Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas
no que se refere às contribuições
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular
e aos Tributos à Fazenda Pública
devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros
em geral,
com as obrigações
8.1.4 — Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade
na
licitação.
de habilitação e qualificação exigidas
por ele assumidas, todas as condições
ato.
deste Contr
8.1.5 — Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto
ou supressões que se fizerem
imos
acrésc
8.1.6 — Aceitar nas mesmas condições contratuais,
da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.
necessários na forma estabelecida no Art. 65, 8 1º
da respectiva Ordem de Compra, os
8.1.7 — Entregar imediatamente, a contar do recebimento
devendo os mesmos ser entregues na sede das
produtos requisitados pelo setor competente,
Ordens de Compra, sendo que as entregas serão
mesmas ou onde for mencionado nas respectivas
Urbana e Rural), sendo as despesas com a
feitas em toda extensão territorial do Município (Zonas
entrega de sua responsabilidade.
a ser recusado(s) por justo
8.1.8 — Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em)
o não importará em sua aceitação.
motivo, sendo que o ato de recebiment
tanto, sendo que os
8.1.9 — Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequadoa para
contendo
identificação da data de
mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas,
for o caso.
industrialização e o prazo de validade, quando
a Contratada deverá dispor de
8.1.10 — Caso a Contratante venha optar por entrega programada ento dos
produtos pondo-os a
a
a e armazenam
instalações condizentes e compatíveis para guard

salvo de possível deterioração.

ANTE
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAT
9,1 - A Contratante obrigar-se-á a:
bem como zelo
9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato,

no fornecimento e o

cumprimento dos prazos.
no fornecimento do(s) produto(s)
9.1.2 - Notificar CONTRATADA sobre qualquer irregularidade
objeto deste Contrato.
através da Secretaria/Fundo Municipal
9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada,
tual.
contratante, a execução do objeto contra
a
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as neste Instrumento,
9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecid

bem como

s.
zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuai

— DAS
SANÇÕES
CLÁU-SULA DÉCIMA
as sanções dos artigos 86
ou
parcialmente inadimplente serão aplicadas
10.1 À Contratada total

a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações.
a Contratada às
10.2 — O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará

seguintes sanções:
da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada
I — advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87,
nos seguintes casos:
assumidas na licitação;
e
a) descumprimento das obrigações responsabilidades s ao desenvolvimento dos serviços da
acarretar transtorno
b) outras ocorrências que possam
de sanção mais grave.
a
Contratante, desde que não caiba aplicação
da Rede Arrecadadora de
multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante
DAM, a ser preenchido de
Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal
acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
dia de atraso na
o valor contratual total do exercício, por
a) de 1% (um por cento) sobre
o
mesm
do
valor;
do mesmo, limitada a 10%
prestação dos serviços ou indisponibilidade
a qualquer
o valor contratual total do exercício, por infração
b) de 2% (dois por cento) sobre
nas demais alíneas deste inciso, aplicada em
cláusula ou condição do contrato, não especificada
dobro na reincidência;
contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer
c) de 5% (cinco por cento) do valor
ar nos 5 (cinco) dias
ndo-se a recusa, caso a correção não se efetiv
teriza
carac
ado,
rejeit
o
serviç
formal da rejeição;
que se seguirem à data da comunicação
de contratar com o
II — suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
não superior a 2 (dois) anos;
Município de Farias Brito, por prazo
atar com a Administração Pública, enquanto
IV — declaração de inidoneidade para licitar ou contr
a reabilitação
minantes da punição ou até que seja promovida
perdurarem os motivos deter
à Administração pelos
a penalidade, depois do ressarcimento
perante a autoridade que aplicou
com base no inciso
de decorrido o prazo da sanção aplicada
prejuízos resultantes e depois
anterior.
das
es aplicáveis, reterá crédito,
10.3 — A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem prejuízo er sançõ
s aplicadas e resguardar-se
multa
ou extrajudicial, a fim de receb
promoverá cobrança judicial
da empresa Contratada,
dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa

I-

-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO
ente
11,1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralm

niência
pela Contratante, por conve

das condições pactuadas.
administrativa ou por infringência de qualquer
neste Contrato implicará
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas
rescisão administrativa prevista no art. 77 da
automaticamente em quebra de Contrato, ensejando
normas
os direitos da Administração, com relação as
Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já
no presente Instrumento.
contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas
de qualquer interpelação
11,3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:
11.3,1 — Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;
uma das partes;
11,3.2 — Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer
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nte aviso por escrito
Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, media
s as partes.
com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para amba
las deste contrato, a parte que se
cláusu
das
—
11.3.4 No caso de não cumprimento de qualquer
sário uma comunicação por escrito
sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça neces
com a antecedência definida no subitem anterior.

11.,3.3

—

AL
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO CONTRATU
mento serão efetuadas mediante
12.1 — Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instru
Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICAÇÃO
13,1 — Este contrato deverá ser publicado por afixação em

local de costume, até o

5º (quinto) dia

útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS ANEXOS
formaram
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que

o procedimento licitatório, a

entre as
bem como eventuais correspondências trocadas
proposta apresentada pela Contratada,
partes, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO
as oriundas do presente contrato
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvid

é o da

Comarca de Farias Brito CE.

de
à manifestação final, completa e exclusiva
Declaram as partes que este Contrato corresponde
as
ato
Contr
m de acordo, assinam o presente
acordo entre elas celebrado e, por assim estare
firmadas.
partes e as testemunhas abaixo

Farias Brito/CE,

CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
CPF

1)

CPF

2)

eita

Te
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COMPROVANTE(S) DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 2021.01.12.1

CNPJ Nº 07.595.572/0001-00
- CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223
Rua José Alves Pimentel, nº 87 Centro
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade - Pregão

Tipo - Menor Preço
Edital Nº 2021.01.12.1
de água mineral e recargas de gás liquefeito de
Objeto da Licitação: Aquisição
diversas
- GLP destinadas ao atendimento das necessidades das
petróleo
constantes
e
Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conform especificações
no Edital Convocatório.
aos
Prefeitura Municipal de Farias Brito comunica
O(A) Pregoeiro(a) Oficial da
às 09:00 horas, na sala das sessões da
interessados que no dia 26 de Janeiro de 2021
Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro,
Comissão Permanente de Licitação, localizada a
de Preços e de Habilitação,
Farias Brito - CE, estará recebendo Envelopes de Propostas
essados
ento Licitatório cujo objeto supra citado. Os inter
para abertura de Procedim
do Edital na sede da Comissão Permanete de Licitação
poderão obter o texto integral
acima mencionado, a partir da
da Prefeitura Municipal de Farias Brito, no endereço
horário normal de expediente, ou através dos endereços
publicação deste Aviso, em
Maiores informações
eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br.
telefone (88)35441569.
rão ser obtidas através do

pode

de 2021
Farias Brito/CE, 12 de
Janeiro

Ant 10
Preg eiro Oficial

de Lim

À

o

Município
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Nº 2021.01.12.1
através de afixação
Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data,
e Publicações), conforme
na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos
o Extrato referente
determina a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores,
abertura
ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade Pregão Nº 2021.01.12.1, cuja
o
o:
está prevista para o dia 26 de Janeiro de 2021 às 09:00 horas, para Objet
GLP
de gás liquefeito de petróleo
Aguisição de água mineral e recargas
sas Secretarias do
destinadas ao atendimento das necessidades das diver
rme especificações constantes no Edital
Município de Farias Brito/CE, confo
Convocatório.

Farias Brito/CE, 12 de Janeiro de 2021/
teares
E

ASÃA

Lima
antolão Cardoso
Respônsável pela Pi licação
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Nº
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quarta-feira, 13 de janeiro de

ESA

seiscentos e okenia e oito reais » oito
itrês milhões, quatrocentos e noventa e neve mil,
e setenta e dois mil,
centavos). Valor Atualizado: R$ 3.572.050,97 (três milhões, quinhentos: Nílvan
Contratada
Rodrigues de
cinquenta reais e noventa e sete centavos). Assina pela
Filho.
CE, 01 de
Nobre
Girão
Ibicultinga/
José
Hugo
Lima, Assina pela Contratante:
- Secretaria de Obras € Serviços
de 2020. lusé Hugo Girão Nobre Filho
Urbanos.
dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato dos Contratos decorrentes do Pregão Eletrônico Nº 0212.01/2020-03, cujo objeto
do Municipio de
ê: Aguisição de combustíveis para atender as necessidades das Secretarias
Gabinete do
Cedro - CE, Contratantes: Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura,
e Assistência
do
Trabalho
Sr. Marcus irineo Carvalho de Almeida, Secretaria Prefeito
Moura de
Sra.
Saúde
de
Sayonara
Secretaria
Viana,
Vieira
Marques
Social Sra. Luciana
nº 03.445,908/0001-05, comi
Qliveira Cidade. Contratada: Cedro Diesel LTDA EPP, CNP)
- CE, CEP: 63.400-005, telefone:
Cedro
Nº
520, Centro,
sede na Rua Dr, Guedes Martins,
Sr, Magno Diniz Cortes,
(88) 3564 0586, representada por seu Sócio Adiministrador,
no Sitio Marrecas, Nº 550, Zona Rural, Cedro
brasileiro, casado, residente e domiciliado
3-25. Contrato Nº
Nº
004,654.77
CPF
04
Nº
980023189
RG
SSP/CE,
CE, CEP: 63.400-000,
e
seiscentos
mil
e dois
0601.01/2021-02 (Secretaria de Saúde), RS 602.607,50 (seiscentos
de Educação),
sete reais e cinquenta centavos). Contrato Nº 0601,02/2021-01 (Secretaria
e oitenta reais). Contrato Nº
mil
oitocentos
e
e
oitenta
quatro
R$ 484.880,00 (quatrocentos
e noventa e
0601.03/2021-05 (Secretaria de Infraestrutura), R$ 794.010,00 (setecentos
do Prefeito), R$ 74,331,00
quetro mil e dez reais). Contrato Nº 0601,04/2021-03 (Gabinete
Contrato Nº 0601.05/2021-04
(setenta e quatro mil trezentos e trinta e um reais).
e trinta e sete mil
(Secretaria do Trabalho e Assistência Social), R$ 237.252,74 (duzentos
Da Vigência: Até 31 de
e
e
setenta
centavos).
reais
quatro
dois
e
e
duzentos
cinquenta
- Presidente da
Sales
dezembro de 2021. Cedro - CE, 11 de Janeiro de 2021. Túlio Lima

EXTRATO DE CONTRATO

-

localizado no
Contratante: Município de Ibicuitinga, Instituição de Direito Público interno,
da Silva, 16, Centro, Ibicuitinga-CE,
Município de Ibicuitinga, localizado à Rua Edval Maia
de Derivados de
CNP) nº 12.461.646/0001-55. Contratada: LG Lima e Girão Comércio
milhão,
Petróleo itda-CNP] Nº 11,293.346/0001-41. Valor Total: R$ 1.828.702,60 (um
Fundamento
novecentos e vinte e oito mil, setecentos e dois reais e sessenta centavos),
e
Filtros
de
Combustíveis,
Legal. Pregão Presencial 1612,01-2020-DIV. Objeto: Aquisição
de Município de Ibicuitinga-CE. Signatários:
Lubrificantes, destinados as Diversas Secretarias
Francisco Dion Lenon Pinheiro Nobre Ordenador de Despesa da Secretaria Administração;
de Educação; Virgínia
Francisco Ricardo Pinheiro Nobre Ordenador de Despesas da Sec.
Nobrega
de
a
Despesas da Sec, de Assistência Social; Elistênio
Meneses Freire Ordenador
Maia - Ordenador de
de Lima - Ordenador de Despesas da Sec. de Saúde; Genicleudo Góes
Zilderiânia
Maria
Públicos
Municipal;
Despesas do instituto de Previdência dos Servidores
do Prefeito; Francisco Dion
do Nascimento Pereira - Ordenadora de Despesas do Gabinete
- Joel
Lenon Pinheiro Nobre - Ordenador de Despesas da Secretaria de Empreendedorismo
de
; José Hugo Girão
da
Secretaria
Agricultura
de
Despesas
Mayk Nobre Lemos Ordenador
Girão
e
Lima
LG
Nobre Filho - Ordenador de Despesas da Secretaria de Obras e a empresa
- Sócia - Prazos: Validade
Comércio de Derivados de Petróleo Ltda Janete Holanda Barros
Dion Lenon
dos Contratos 12 (doze) meses. Ibicuitinga-CE, 04 de Janeiro de 2024, Francisco
Secretaria
Pinheiro Nobre - Secretário de Planejamento e Finanças em respondência pela
de Administração,

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
de Registro de Preços
Extrato do Segunda Aditivo ao Contrato decorrente da Adesão a Ata
de equipamentos
Nº 058/2018 do Pregão Presencial Nº 012/2018, cujo objeto é a locação
corretiva
e
para atendimento das
e acessórios hospitalares, com manutenção preventiva
e: Secretaria de
Contratant
de
Cedro/CE.
do
Saúde
de
Secretaria
Municipio
necessidades da
Santos Dumont, nº
Saúde. Contratada: Locmed Hospitalar LTDA,, com endereço na Avenida
2727 e 3264
3033
telefones
(085)
,
CEP:
60.150-161
1718, Loja 04 a 10, Bairro Aldeota,
no CNPJ sob o nº 04.238.951/0001-54,
3771, em Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito
nº
4-20,
CPF
da
931,030.93
Silva,
Pereira
representada por seu procurador o Sr. Emerson
tem per finalidade a
RG nº 148226-2 SSP/CE, Da Prorrogação: O presente Aditivo
O
referido.
acima
do procedimento licitatório
prorrogação do prazo do Contrato resultante
será prorrogado por mais um exercício
prazo contratual anteriormente pactuado
e formas previstas no art, 57 da Lei Federal!
financeiro, podendo ser prorragada nos casos
O Aditivo do Contrato em
Nº 8.666/33 e suas posteriores alterações. Fundamento Legal:
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Federal
da
Lei
Ii
inciso
57
questão encontra amparo
Moura de Oliveira Cidade suas alterações posteriores. Assina pela Contratante: Sayonara
Sales - Presidente da
Secretária de Saúde. Cedro-CE, 06 de janeiro de 2021. Tulio Lima
PL,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22021PERME
e 8.666, de
Pelo o presente Aviso e cumprimento as Leis nº 10,520/2002
nº 10.024, de 20 de setembro de
23/06/1993 e suas posteriores alterações e Decreto
torna público que no dia 28 de
2019, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de lpu
o
Janeiro de 2021, às 15h, será realizado o Pregão Eletrônico Nº 0022021PEFME, cujo
do 2º e 5º ano do ensino
alunos
aos
destinados
didáticos
de
livros
Objeto é a Aquisição
desta
A
partir
fundamentai da rede Municipal de Ensino de Ipu. Entrega das Propostas:
às 15h (horário de Brasília) no Sitio:
data, Abertura das Propostas: 28 de Janeiro de 2021,
através do referido
obtido
ser
Edital
O
Gerais:
poderá
s
www biicompras.org.br. informaçõe
Abilo Martins, S/Nº,
sitio ou junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação, Sito a Praça
Centro, Cep. 62,250-000, Ipu-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

Ipu-CE, 12 de janeiro de 2023.
BRUNO EMANUEL FERNANDES
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Tomada de Preços Nº
Extrato do Quinto fermo de Aditivo do Contrato oriundo da
de pavimentação asfáltica em
009/2019 - SEINFRA, cujo OBJETO é Contratação de serviços
teve seu Prazo
diversas ruas do Municipio de Crateús-CE, conforme PT: 1053247-39,
Termo de Aditivo, com Vigência a partir
Prorrogado por 90 (Noventa) dias no seu Terceiro
em 05 de Março de 2021,
de 05 de Dezembro de 2020, fixando seu Novo Vencimento
DA: A T L CONSTRUCÕES E
CONTRATANTE: Secretaria de infraestrutura. CONTRATA
de Melo Nunes. ASSINA PELA
SERVICOS EJREL] - ME. ASSINA PELA CONTRATANTE: Agileu
de janeiro de 2021. Agileu de
CONTRATADA: José Carlito de Lima Júnior. Crateus-CE, 12
ra.
Infraestrutu
de
Secretaria
da
Melo Nunes Ordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
EDITAL DE CADASTRO Nº 1, DE 12 DE JANEIRO DE 2021
do Cadastro de
Edital de Convocação de pessoas jurídicas para inscrição e atualização
Nº 001/2021
Fornecedores do Município de lracema Edital de Cadastro
torna
de
público aus
Setor
do
Licitações,
através
O Município de iracema,
os pedidos de
interessados que, a partir de 18 de Janeiro de 2021, estará recebendo
em
de
licitações
efeito
L
habilitação
inscrição do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRA para
em conformidade com o disposto nos
que venham a ser realizado por este Município,
as
estabelecid
normas
as
e com
artigos 34 a 37 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações,

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

neste Edital,

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2021.01.12.1

FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE FERNANDES
Pregoeiro

torna público que será
O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE
tombado sob nº
realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial,
de
Gás
e
Liquefeito de Petróleo
mineral
recargas
de
água
2021.01,12.1. Objeto: Aquisição
- GLP destinadas ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município
de 2021, às 09:00 horas. Os
de Farias Brito/CE. Data e Horário da Abertura: 26 de janeiro
todas as informações sobre a
interessados poderão ler « obter o texto integral do edital e
Rua José Alves Pimentel, nº
à
sito
na sede da Comissão Permanente de Licitação,

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2021
torna público,
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de lracema-CE,
no dia 25 de Janeiro de 2021, às 07h30min, no
para conhecimento dos interessados que
IracemaNº
Centro,
19,
Dehta
à
Rus:
Holanda,
localizada
Setor de Licitação da Prefeitura,
Presencial Nº 002/2021, com o
e
CE, estará realizando Licitação na Modalidad Pregãobem como
mineral
de
água
galões
13
e
acessórios,
seguinte Objeto: Aquisição de gás GLP
de iracema-CE,
de 20 litros, para atender todas as Secretarias e Fundos -Municipais
de
, para
Termo
Referência
Anexo
conforme especificações e quantidades constantes no
Secretarias e Fundos Municipais, mediante
entrega parcelada seguindo os pedidos das
de
continua
e
IVA: Visa a suprir a necessidad
requisição do setor competente. JUSTIFICAT
aos seus funcionários e a população que visite as
água mineral e gás, a fim de atender
e
no Valor de R$ 134.967,33. O qual encontra-s na
dependências das secretarias. Estima-se
e de Licitação, no endereço acima citado e no Site
integra no Setor da Comissão Permanent
do TCE https://wwwtce.cegov.br/.

licitação
normal de expediente, ou através dos endereços
87, Centro, Farias Brito/CE, em horário
Maiores Informações: fone
eletrônicos: www fariasbrito.ce.gov.br e waww.tce.cegov.br.
(88) 3544-1565.
Farias Brito-CE, 12 de janeiro de 2021
ANTÓNIO CARDOSO DE LIMA

|

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021-PE-SESA

lracema-CE, 13 de Janeiro de 2021.
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE FERNANDES
Pregoeiro

e suas
e
Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nº, 10.520/02 8.665/93
nº, 10,024/2019, o Pregueiro Oficial da Prefeitura
alterações e o Decretos Federal comunica aos interessados que realizará o Pregão
Municipal de Guaraciaba do Norte CÊ
de equipamentos de informática e
Eletrônico nº. 02/2021-PE-SESA cujo objeto é Aquisição
de Saúde com a finalidade de implantar o
Básicas
periféricos destinados as Unidades
as Equipes de Saúde da Familia do
Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) em todas
das propostas: A partir desta data, e
Município de Guaraciaba do Norts/CE. Entrega
com disputas as 09:30h
abertura das propostas: 25 de janeiro de 2021 às 09:06:00b,
Informações gerais: O Edital poderá
(horário de Brasília) no sítio wwwy.bilcompras.org.br.o
Pregoeiro na Comissão de Licitação,
ser obtido através do sítio referido acima ou junto
- Guaraciaba do
55, Centro, CEP: 62,380-000
sto à Avenida Monsenhor Furtado, nº
Lira
Lopes Pregoeiro,
Norte/Ceará. Francisco Falb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.10,01/2021PE
e 8.656/93 e
Pelo presente aviso e em cumprimento as Leis nº 10.520/02
Oficial da
q
e
Pregoeiro
,
7.892/2013
9
Federal
10.024/201
suas alterações, Decreto
realizará o Pregão
s
Prefeitura Municipal de ltapiána comunica aos interessado que
a Contratação de
Eletrônico nº 01.10.01/2021PE para o Registro de Preços para
de Máquinas Pesadas e
de
de
Locação
na
Serviços
Prestação
Empresa Especializada
de Desenvolvimento Rural,
Caminhões para atender as necessidades da Secretaria
e Secretaria de Educação do
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Controle Urbano
Av. São Cristóvão, 215, Centro,
Município de itapiúna/CE. Edital; 12/01/2021, Endereço:
1, no sítio www.bbmnet.combr/
itapiúna, Ceará. Entrega das propostas: 13/01/202
de Brasília) no
licitacoes, Abertura das propostas: 26/01/2021 às 0&h:30min (horário
O Edital poderá ser obtido
gerais:
s
Informaçõe
licitacoes.
sítio wwwbbmnet.com.br/
Os interessados ficam
através do sítio referido acima e no licitatoestcecegov.br.
sítio www bbmnet.com.br/licitacoes
desde já notificados da necessidade de acesso ao
ntes. Hapiúna/CE, 12 de janeiro
para verificação de informações e alterações supervenie
de 2021

Guaraciaba do Norte - CE, 13 de janeiro de 2021.
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
o Extrato do Sexto Aditivo
A Secretaria de Obras do Município de Ibicuitinga torna público
a Pavimentação em Paralelepípedo
ao Contrato CP Nº 01/2019-SEOB-CP, cujo objeto é
de
ibicuitinga-CE. Contratante:
Sede do Município
Rejuntado em Diversas Ruas Na
Prazo de Duração; até 04
Secretaria de Obras. Contratada; NR Construções e Serviços Eirefi,
de Lima. Assina pela
de maio de 2021. Assina pela Contratada: Nilvan Rodrigues
de 2021.
de
04
janeiro
Filho.
Nobre
Ibicuitinga,
Contratante: José Hugo Girão

de Ibicuitinga/CE, torna público o
A Secretaria de Qbras e Serviços Urbanos do Município
CP Nº 01/2019-SEOB-CP, cujo
Extrato do Quinto Aditivo Contrato nº 2020.01.06.001-SEOB,
do
Rejuntado em Diversas Ruas na Sede
objeto é a Pavimentação em ParalelepipedoSecretaria
Obras e Serviços Urbanos.
de
e:
Contratant
Município de ibicuitinga-CE.
virgula
acrescido: 2,07% (dois
Contratada: NR Construções e Serviços Elreli-ME. Percentual
e dois mil, trezentos e
zero sete por cento). Valor do Aditivo: R$ 72.352,89 IsetentaContrato: R$ 3.499.688,08
Atual do
sessenta dois reais e oitenta e nove centavos). Valor

TIAGO DA SILVA PEREIRA

Pregosiro

e

=

eletrônico
Este documento pode ser verificado no endereço
pelo código 05302021011300:35
incgovbr/autenticidade.himil,

13

de 24/08/2001,
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2
Brasileira - ICP-Brasil.
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
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Oficial do Município de Farias
de Licitação - Pregão Nº 2021.01.12.1. O Pregoeiro
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito Aviso
2.1. Objeto: Aquisição de água
nº
2021.01.1
sob
tombado
modalidade Pregão Presencial,
Brito/CE torna público que será realizado Certame Licitatório na
des das diversas Secretarias do Município de Farias Brito/
de Petróleo - GLP destinadas ao atendimento das necessida

mineral e recargas de Gás Liquefeito
as informações
Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas
CE, Data e Horário da Abertura: 26 de janeiro de 2021, às 09:00 horas.
em horário normal de
Farias
,
Brito/CE
nº
Centro,
87,
Alves
,
José
à
Pimentel
Rua
sito
sobre a licitação na sede da Comissão Permanente de Licitação,
Maiores Informações: fone (88) 3544-1569. Farias Brito/
eletrônicos: www .fariasbrito.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br.
expediente, ou através dos endereços
—
Oficial,
CE, 12 de janeiro de 2021. Antônio Cardoso de Lima Pregoeiro
dedo dese Seek

—
A Comissão de
de Educação, Esporte e Juventude Resultado da Habilitação,
com
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós Secretaria Municipal
à Tomada de Preço nº. 2020,12.15.01, cujo objeto é a reforma
referente
de
fase
da
o
resultado
o
habilitaçã
os
Licitação de Orós/CE, comunica aos interessad
constantes do anexo I, parte integrante deste processo,
conforme
ções
especifica
de
Orós/CE,
Distrito do Igaroi, Município
ampliação da Escola Otílio Rufino,
Construcoes e Engenharia EIRELI, CNPJ
Construtora LTDA, CNPJ nº 15.621.138/0001-85, 2. Lider
tudo conforme anexo I, declarando: habilitadas: 1.A.I.L
de Mao de Obra EIRELI, CNPJ nº
Locacoes
e
es
T
Construco
&
S
nº 06.197.577/0001-11,4,
nº 04.957.984/0001-54, 3. Sedna Engenharia LTDA, CNPJ
CNPJ nº 35.214.818/0001-91 e 7.
Candido
Clemente
Maria
6.
CNPJ nº 12.837,426/0001-83, Regia
nº
e
18.413.043/0001-64, 5, Prime Transportes EIRELI-EPP,
Servicos
ME
Empreendimentos ME), CNPJ
(JUF
e inabilitadas: 1. Jose Urias Filho
aberto
G 7 Construcoes e Servicos EIRELI CNPJ nº 10.572.609/0001-99,
conforme Ata de Julgamento. A Comissão de Licitação declara
Tudo
1.
0/0001-2
nº
07.583.80
CNPJ
05.736.096/0001-74, e 2. Ney Fonseca Barroso,
Orós — CE, 11 de janeiro de 2021.
alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
o prazo recursal conforme prevê o art. 109, inciso I,
— Presidente da CPL.
José Klériston Medeiros Monte Junior

HER

torna público que está

Tururu,
de Convocação de Fornecedores, A Prefeitura Municipal
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu Aviso
os ou inscritos no Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura
interessad
res
fornecedo
dias
nos
úteis,
de
2021,
do dia 18 de
de
a
de

janeiro
convocando, partir
s de obras, os interessados deverão solicitar a relação
de fornecedores, prestadores de serviços e executore
Municipal, para cadastramento ou renovação
os em sua sede situada a Rua Maria Glória da
interessad
retirada
pelos
a
se
disposição para
documentos necessários. A relação dos documentos encontra11 de janeiro de 2021.
.gov.br.
Dúvidas:
tururu.ce
11:30h.
licitacao(M
no horário de 8:00h às
Conceição, s/n Centro, Tururu, Ceará,

localizada na Rua Dr. Almir Farias, 110, Centro,
e Esgoto de Nova Russas. A Comissão de Licitação
abrirá licitação na modalidade Tomada de Preços Nº SAAE-TP01/21, cujo
14:00
às
horas,
de
fevereiro
01
de
2021,
dia
no
comunica aos interessados que
atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e
de serviços técnicos especializados de assessoria contábil para
Russas/
objeto é a contratação de prestação
do TCE-CE: http://www tem.ce.gov.br/licitacoes. Nova
Portal
ou
de
,
pelo
Comissão
na
Licitação
estará disponível
Esgoto de Nova Russas. O edital
CPL.
da
te
12.01.2021. Anselmo Theodoro dos Santos Presiden

Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água

CE,

aee

ok ole ok

torna público que
O
Curu - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 0801.02/2021. Pregoeiro
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do
é a seleção de melhor proposta para Registro de Preços

realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto
no próximo dia 26 de janeiro de 2021, às 09:00h, estará
as diversas Secretarias do
material de limpeza e outros materiais de consumo, destinado
às 09:00h. O
visando futuras e eventuais aquisições de material permanente,
à 26.01.2021 às 08:00h. Data da sessão: 26.01.2021,
08:00h
às
1
14.01.202
—
das
nto
;
Recebime
propostas
Município de São Luís do Curu CE.
do Curu, 12 de janeiro de 2021. O Pregoeiro.
Luís
São
r.
net.com.b
www.bbm
Edital poderá ser adquirido pelos Portais: http://www.tce.ce.gov.br;
Meo feno fedee

ESTADO DO CEARÁ

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
de

—
AVISO DE CONTINUAÇÃO DE SESSÃO LICITAÇÃO às

no dia 14 de Janeiro de 2021,
Piquet Carneiro, torna público que
Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.12.23.01 A Pregoeira da localizada
nesta cidade, dará Continuidade à Sessão de
Centro,
do
S/Nº,
i,
Alto
no
Bem-te-v
09h, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar,e acessórios novos
de veículos próprios e locados do Município de
para a manutenção da frota
—
Abertura do Pregão 2020.12.23.01, para: Aquisição de peças
Lima
a.
Barbosa
Pregoeir
Lúcia
13 de Janeiro de 2021. Francisca Vera
Piquet Carneiro. Piquet Carneiro-CE,
—

eee

Presidente da CPL da Prefeitura
ento Público - Cadastramento de Fornecedores. A
de
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti Chamam
Estado do Ceará, torna público para conhecimento de todos e
Mauriti,
Bairro
nº.
Serrinha,
55,
Buriti
à
Av.
Grande,
ento
e
cadastram
junto
o
Municipal de Mauriti/CE, localizada
de
atualizaçã
serviços para
está convocando todos os fornecedores e prestadores
—
acordo com o Art. 34, 8 1º, da Lei nº 8.666/93, que
—
05 de janeiro de 2021. Gislayne Bezerra Sampaio
das licitações que serão realizadas. Mauriti Ce, em
ao Município, com o objetivo de participarem
Presidente da CPL.

Ministério da Infraestrutura
»

Fr

+.

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

convidados
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará modalidade
na
a participar da reunião da Assembleia Geral Extraordinária,
às 15 h do dia 21.01.2021, em sua sede
semipresencial, a ser realizada
da
s/nº, Mucuripe, em Fortaleza, Estado
Marinha,
na
Amigos
Praça
social,
Ordem do Dia:
do Ceará, a fim de deliberarem sobre a seguinte
I- Alteração do Estatuto Social, em relação ao interesse público;
H Eleição de membro do Conselho de Administração.
Instruções gerais:
da Assembleia na forma semipresencial, será
1 - Considerando a realização
ou remota ($2º,
admitida a participação de acionistas de forma presencial
Art. 1º, IN DREI nº 79/2020);
o acionista deverá enviar
2 - Para admissão na sala virtual da Assembleia
nome completo
o
il.com”,o
eletrônic
de()gma
o
“gabprec
endereço
para
da Assembleia, seu
de representante legal ou procurador que participará
de seu documento de
respectivo endereço eletrônico de e-mail, cópia
tos que comprovem sua
identificação com foto, bem como os documen
art. 3º, $ 2º, da IN DREI nº 79/2020;
condição, em conformidade com
Assembleia será remetido,
3 - O link de acesso à sala virtual da
desde que
exclusivamente, para o endereço de e-mail informado,

-

ao representante
e
comprovada a sua condição de participação, àpermitirá
o acesso sala virtual da Assembleia
legal ou de seu procurador do acionista
e o exercício de voto, através de chat, de
para participação do conclave
áudio ou de vídeo, em tempo real;
serem examinadas e
4 — Os documentos relacionados às matérias a
-se à disposição
encontram
nária
Extraordi
Geral
ia
Assemble
deliberadas na
site oficial da Companhia
dos acionistas na sede da empresa, assim como no
Docas do Ceará (www.docasdoceara.com.br);
a Assembleia será
5 - De acordo com art. 4º, da IN DREI nº 79/2020,
sede da Companhia Docas do
na
ficará
e
arquivada
integralmente gravada
Ceara.
Fortaleza, 05 de janeiro de 2021

Fábio Lavor Teixeira

Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DO CEARÁ

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARACIABA DO NORTE - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
aviso e em
Pelo
A
-PE-SES
presente
02/2021
Nº
NICO
.
ELETRÔ
suas
e
s e o
8.666/93
alteraçõe
e
2
cumprimento às Leis nº, 10.520/0
a
Prefeitur
da
Oficial
o
o
nº.
019,
Pregoeir
10,024/2
Decretos Federal

- CE comunica aos interessados que
Municipal de Guaraciaba do Norte
-PE-SESA cujo objeto é Aquisição
02/2021
nº.
o
Eletrônic
realizará o Pregão
s as Unidades
de equipamentos de informática e periféricos destinado
io Eletrônico
Prontuár
o
de
e
finalidad
implantar
Básicas de Saúde com a
da Família do Município
do Cidadão (PEC) em todas as Equipes de Saúde
A partir desta data, e
de Guaraciaba do Norte/CE. Entrega das propostas:

com disputas as
abertura das propostas: 25 de janeiro de 2021 às 09:00:00h,
. Informações
as.org.br
www
blicompr
sítio
no
09:30h (horário de Brasília)
do sítio referido acima ou junto
através
obtido
ser
O
Edital
poderá
gerais:
Monsenhor Furtado,
à
o Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito Avenida
ará. Francisco
nº 55, Centro, CEP: 62.380-000 Guaraciaba do Norte/Ce

Falb Lira Lopes — Pregoeiro.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO CHESF

Meio Ambiente
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual de
de da Licença de
do Estado do Ceará, SEMACE, a Mudança de Titularida
Pecém II, situada na localidade de Gereraú,
Operação nº 114/2020 da SE
Ceará.
distrito de Pecém, município de São Gonçalo do Amarante,
Normas e
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas
,
SEMACE
da
ento
Licenciam
de
Instruções

ESC
misTO
partie d
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MENTAL

Seguem suspensas até o próximo dia 18 todas as atividades
acadêmicas presenciais referentes às aulas teóricas degraduação e pós-graduação de todos os cursos da Universidade
salvo atividades letivas especiais, a critéFederal do Ceará
—
rio dos diretores, observadas as recomendações das autoridades sanitárias. As portarias sobre o assunto seguem sendo
editadas desde o início da pandeínia. As aulas ocorrem de
modo virtual.

SUSPENSÃO

dastró da biometria para acesso ao Restaurante Universitário do campus Itaperi. Estudantes, professores e servidores
usuários do RU poderão realizar o cadastro no hall do prédio
da Reitoria, às terças, quartas e quintas-feiras, das 9h 20
meio-dia, munidos de documentocomprobatório de
vinculação com a Uece.

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) começa hoje o ca-

CADASTRO

discutir

Neste mês dejaneiro diversas ações lembram a necessidade
do cuidado com a saúde mental. Ansiedade e depressão são
“doenças comuns nestes tempos de modernidáde, tecnologia
eafazeres. Nesse cenário, a Escola
da Defensoria
Pública (ESDP) realiza conversas aoSuperior
vivo no
fensoriaceara para
o
Instagram Edeassunto.

SAÚDE

transparentes
Palácio da Abolição precisa, cada vez mais, liderar e fortalecer o processo de transparência em todos os aspectos. Os
números precisam ser reais e estarem ao
da
alcance população semqualquer
dificuldade.

Para atestar os resultados e
as
mais exitosas,
premiar gestões
é preciso que os números sejam
e seguros. O

bt ISdejanerode2021

,

aSsteapos

estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento Menori
Preço por item, tombado sob o nº 2021.01,08:01-PPRP com o seguinte objeto: Registro de!
Preços visando a aquisição de gasolina comum e dico lubrificante para afender as
necessidades do SAAE do Município de Solonópole/CE, o qual encontra-se na integra na
Sede da Comissão de Lisitação, no endereço supracitado, no Forário de atendimento so
público de 07:30h às 11:30h ou. no site: Iipe/fmunicipios.tos.ce.govbrice-municipios/.
Sotonópois,
(2 de Janeiro
de 2021. Maria Mônica Barbosa
- Pregoeira,

CE, toma público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 26 de Janeiro de
2021, às 09:00h, na Sede da Prefeitura, localizadaà Rua Dr. Queiroz Lima nº 330, Centro,

Estado do Ceará - Prefeitura do Município de Solonápole - Aviso dé Licitação » Pregão
PresencialNº2021.01.06.01 -PPRP, APregoeira da Prefeitura do Municipio ds Solonópole

necessários,

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Avisa de Convocação de Fornecedores,
APrefeitura Municipal de Tururu, toma público que está convocando, a partir
do dia 18 de janeiro:
de 2021, nos dias úteis, fomecedores interessados ou inscritos no Certificado de Registro
Cadastral da Prefeitura Municipal, para cadastramento ou renevação de fomecedores,
prestadores de serviços e executores de obras, os interessados deverão solicitar a relação de
documentos
dos documentos encontra-se a disposição para retirada pelos
A relação
interessados em sua sede situada a Rua Maria Glória da Concéição, s/n - Centro, Tururuy, Cearé,
nohorária de SG0h às 11:30h. Dúvidas:
41 des janeiro de 2021.
ticitacaoDtururu.ce.gov.br.

instituto Agropolos da Ceará - Aviso de Publicação Sem Efeito « Pregão Eletrônico Nº
4SSAGIZOZ0NAC - BE Mº 842558. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de 50 (cinquenta) veiculos, visando atender as necessidades da
execução das ações para implementação do PSJ il -2º Fase, informamos que a publicação:
Aviso de Revogação - Pregão Eletrônico Nº 49566/20201AC. - BE Nº 848558, deve ser,
considerada Sem Efeito. O processo licitatório terá o devido seguimento de suas fases. Mais
informações na Comissão de Licitação, localizada à Rua Barão de Aracati, 2555 - Joaquim
Távora - Fortaleza/CE, no horário de GBh às 17h, Fortaleza-CE, 13 de janeiro de 2021. Ana
Teresa Barbosa de Carvalho - Presidente do Instituto Agropolos do Ceara.

1,

resultante da Tomada de Preços nº 2017.02.07.1, Unidades Administrativas: Secretaria de
Administração e Finanças, Saúde
e Educação Básica. Objeto: contratação de empresa para
prestar serviços especializados de auditoria, assessoria e consulioria jurkiico administrativa, ne
áreade Lisitaçõese Contratos Administrativos, de Interesse das Secretarias Municipais de Dep.
irapusm Pinheiro/CE. Empresa: AFA - Consultoria e Assessoria LTDA — EPP CNPJ Nº.
00.246 889/0001-39, Fundamentação Legal, A Rescisão Contratual enconta ampar no
disposto no art. 72, inciso |, eat 77 e 78, inciso il e li da Let Federal nº, 8.606/83 6 suas
Fica aberto q prazo recursal,
alterações posteriores, bem como Cldusula 10.1 dos Contratos.
,
com fiicronaArt. 108, inciso |, “ev da Leine 8. 666/04,

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado irapuan Pinheiro - Extrato de
Rescisão Unilateral dos Contratos nsº. 2017.04034, 2017.0403.2 e 201704032. As
Secretarias de Administração e Finanças, Saúde e de Educação Básica do Município de:
Deputado Irapuan Pinheiro-CE, toma público o Extrato do Termo de Rescisão Unilateral aos
Contrato de nsº 2017.0403.1, 201704,032.6 2017.04.033, do Instrumento Contratual

de empresa(s) especializada(s) no fomecimento de Combustíveis. Valor do Edital: Gratuito.
da Câmara Municipal, Rua Conselheiro Rodrigues Júnior, s/n, Térreo, Centro.
Informações: Anexo
Fone: (88) 3677-7602. SobralSE. 12/01/2021. Vicente de Paulo Albuquerque — Presidente.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Sobral + Edital de Pregão Presencial Nº
0010012021 - Aviso de Licitação. Data de Abertura: 28/01/2021, às 8:30h. Objeto: Contratação

Lima
-

ao aterutimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE.
Data é Horário da Abertura: 26 de janeiro de 2021, às 09:00 horas. Os interassados poderão ler
e cbter o texto infegral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da Comissão
Permanente de Licitação,
sito à Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em
horário normal de expediente, ou através dos endereços eletrônicos:
www fariasbrito.ce.gov
bri
e wwwfcacegovbr Maiores Informações: fone (88) 3544-1509, Farias Brito/CE, 12 de
de
2021.
Antônio Cardoso de
janeiro
Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Munitipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão Nº
2021.01.12. O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE- torna público que será
regtizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial, tembado sob nº 2021.01.12.1.
Objeto; Aquisição de água mineral e recargas de Gás Liguefeito de Petróleo - GLP destinadas

En

