EDITAL DE PREGÃO ELETRÓNICO - N° 035/2021-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2021072101-ADM

1.1 - Os titulares da origem desta licitação tomam público, para conhecimento dos
interessados, que Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaretama-CE, nomeado, na
sala da Comissão de Licitações na Rua Tristão Gonçalves, 185, Centro, Jaguaretama, Ceará,
através do endereço eletrónico: www.bbmnetlicitacoes.com,br - Acesso Identificado no link licitacoespúblicas, em sessão pública por meio de comunicação via internet, iniciará os
procedimentos de recebimento das propostas de preço, a abertura das propostas e
formalização de lances e documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÓNICA, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, conforme descrição contida neste
Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá ao Decreto Federal n° 10.024, de
20 de setembro de 2019, à Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que disciplinam a licitação
na modalidade de Pregão Eletrónico, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as noimas
constantes da Lei 8.666/93 e suas modificações, Lei Complementar 123 de 14/12/06,
devidamente atualizada, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (APAR. E
UTENS. DOMÉSTICOS, EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS,
EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, MÁQ., UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS,
MOBILIÁRIO
EM GERAL, EQUIP. PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO), PARA
Objeto:
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
ADMINISTRAÇÃO
E
EDUCAÇAO/FUNDEB
DO
MUNICÍPIO
DE
JAGUARETAMA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL.
Órgão interessado; SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BÁSICO -FUNDEB.
Tipo da Licitação:
Menor preço por ITEM.
Modalidade:

Pregão Eletrónico.

Endereço Eletrôni
co:

www.bbmnetlicitacoes.com.br - Acesso Identificado no link licitacoespúblicas.

Cadastramento da
B
Cartas Propostas:

02/08/2021, as 08h00min até 11/08/2021 as 08h00min.

Abertura das Carta
s Propostas:

11/08/2021, &a 08h05min (Horário de Brasília).

Sessão de disputa
de Lances:

Início da Sessão de Disputa de Preços: 11/08/2021, às 09h00min,
(horário de Brasília).

Forma
execução:

Execução indireta.

de

NOTA: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Será
disponibilizado
nos
sites:
www.bbmnetlicitacoes.com.br
e
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/Ucitacao/abertas todos os avisos, comunicados
e esclarecimentos pertinentes ao edital. Compete ao licitante acessar o site para obter as
informações.

A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

Compõem-se o presente Edital das partes I e II, conforme a seguir apresentada:
PARTE I - Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e
formalização do contrato.
PARTE II - ANEXOS:
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO(S) PRODUTO(S);
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO.
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES
2-

DO OBJETO:

2.1. O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa para
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (APAR. E UTENS.
DOMÉSTICOS,
EQUIP.
DE
PROCESSAMENTO
DE
DADOS,
EQUIPAMENTOS
ENERGÉTICOS, MÁQ., UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS, MOBILIÁRIO EM GERAL,
EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO /FUNDEB DO MUNICÍPIO
DE JAGUARETAMA/CE.
2.2. As especificações e condições do objeto desta licitação encontram-se contidas nos Anexos
I deste Edital.
2.3. Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrónico
e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas.
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ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO DO CERTAME E PRAZOS:

3.1. O certame será realizado por meio do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadoria, no
endereço eletrónico www.bbmnetficitacoes.com.b r - “Acesso Identificado no link - licitações
públicas”
3.2. As propostas de preços serão abertas na data e horário: previstos no preâmbulo do
presente Edital.
3.3. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Três dias útil anterior da data fixada para o certame;
3.4. IMPUGNAÇÃO: Três dias úteis anteriores a data fixada para o certame.
3.5. Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser encaminhados exclusivamente
por meio eletrónico, no endereço eletrónico licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, respeitando-se os
prazos acima e o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Jaguaretama que
compreende o período de 08h00min as 12h00minh e das 13h30min às 17h30min.
a) Todas as respostas do Pregoeiro aos pedidos de esclarecimentos e/ou questionamentos,
impugnações e recursos porventura interpostos serão arquivados no processo licitatório.
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b) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia
útil subsequente no mesmo horário e endereço eletrónico anteriormente estabelecido desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
04 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos
constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,
constantes deste Edital e seus Anexos e estiverem previamente credenciados perante o
sistema eletrónico, em situação regular, por meio do Portal www.bbmnet.com.br.
4,2. O edital está disponível gratuitamente nos sítios www.bbmnetlidtacoes.com.br e
www.tce.ce.gov.br,http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e www.jaguaretama.ce.gov.br
4.3. O certame será realizado por meio do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadoria, no
endereço eletrónico www.bbmnetlidtacoes.com.br.
4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
a) Com falênda, recuperação judicial, concordata ou insolvênda, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperação extrajudicial;
b) Em dissolução ou em liquidação;
c) Que estejam suspensas de lidtar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade
Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou munidpal, nos termos do
artigo 87, inciso III, da Lei n® 8.666, de 1993;
d) Que estejam reunidas em consórdo;
A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de
consórcio se justifica na medida em que nas contratações, perfeitamente pertinente e
4 ) compatível para empresas atuantes do ramo lidtado, é bastante comum a participação de
empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido
no tocante à qualificação técnica e económico-financeira, condições suficientes para a
execução de contratos dessa natureza, o que não tomará restrito o universo de possíveis
licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do
certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes
casos, à Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação
de consórcio.
Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da
participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas
justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 8.666/93, que em
seu artigo 33 que atribui à Administração
a prerrogativa de admissão de consórcios em
licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de
constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o

interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade
moralidade.

e

Ressalte-se que a nossa decisão com relação à vedação à participação de consórcios, para o
caso concreto em análise, visa exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a
reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número
de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/carteis para
manipular os preços nas licitações
e) Estrangeiras que não funcionem no País;
f) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do serviço,
conforme o Art. 9o, Lei n° 8.666/93:
I - O autor do projeto, básico ou executivo;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
§1° É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II
deste artigo, na licitação do serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções
de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração
interessada.
§2° O disposto neste item não impede a licitação ou contratação de serviço que inclua a
elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado
pela Administração.
§3° Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste item, a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, económica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
§4° O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.
OS - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPAÇÃO:
5.1. Licitantes devidamente cadastrados junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias;
5.2. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de
Mercadorias - até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento;
5.3. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação
das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos,
normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na
aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de funcionamento;

5.4. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente
credenciamento do licitante até o limite de horário previsto;

a

inscrição

e

06 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME E DA DOCUMENTAÇÃO A SER
APRESENTADA
A)
CREDENCIAMENTO
MERCADORIAS.

NO

SISTEMA

LICITAÇÕES

DA BOLSA

BRASILEIRA

DE

6.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato» com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou pela
própria Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para formular/assistir lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br;
^ 6 . 2 . A participação do licitante no Pregão Eletrónico se dará por meio de corretora contratada
para representá-lo, ou diretamente pela BBM, que deverá manifestar em campo próprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas
no Edital;
6.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição
de senha privativa;
6.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrónico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da
Bolsa de Brasileira de Mercadorias;
6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa
Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros;
6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrónico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão eletrónico;
B) PARTICIPAÇÃO.
6.7. A participação no Pregão Eletrónico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrónico, observados data e horário limite
estabelecidos;
a) Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrónico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ónus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante;

6.8. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações
poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias

-a
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informados no sitewww.bbmnetlicitacoes.com.br: Telefones: (11) 3113.1900 - Central de
atendimento em São Paulo e ou por Whatsapp (11) 9.9837-6032.
Opcionalmente, o atendimento também poderá ser prestado por corretoras associadas a
Bolsa. A relação completa das corretoras encontra-se disponível no site do bbmnetlidtacoes
(acesso corretoras).
C - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.9. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.10. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.11. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § I o da LC n° 123, de 2006.
6.12. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrónico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ónus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.13. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.14. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
6.15. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
6.16. Após ser declarado vencedor o participante terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas para apresenta a proposta ajustada, encaminhado por meio do sistema ou através do email do endereço eletrónico licitação@jaguaretama.ce.gov.br.
6.17. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes
ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos,
gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das Cartas Propostas de preços.
6.17.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à habilitação, à Carta Proposta de preços e seus anexos, deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil.
6.17.2. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentada em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
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6.17.3. Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade
expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 60
(sessenta) dias anteriores ã data de abertura da presente licitação.
6.17.4. Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as
informações de seu bojo legíveis e inteligíveis, sob pena de os mesmos serem desconsiderados
pela Comissão de Licitação.
6.18. O licitante que apresentar documento em desacordo com o disposto neste item será
eliminado e não participará da fase subsequente do processo licitatório.
6.19. O Pregoeiro poderá também solicitar original de documento já autenticado, para fim de
verificação, sendo a empresa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser desclassificada ou
7 -

DA APRESENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA CARTA PROPOSTA

7.1. A Carta Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário
específico, conforme o Anexo II deste instrumento, e enviada exclusivamente por meio do
sistema eletrónico, sem a identificação do fornecedor, caracterizando o produto/serviço
proposto no campo discriminado, em conformidade com o Anexo I do Edital, a qual conterá:
7.1.1. A modalidade e o número da licitação;
7.1.2. Endereçamento o Pregoeiro da Prefeitura de JAGUARETAMA;
7.1.3. Prazo de entrega conforme os termos do edital;
7.1.4. Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
7.1.5. Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada
no edital, constando a respectiva marca se for o caso;
7.1.6. Os valores unitários e totais de cada item cotado, bem como valor global da Carta
Proposta por extenso;
7.1.7. Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes
sobre a execução do serviço/fomecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais
ônus atinentes ao fornecimento do objeto desta licitação;
7.1.8. Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
7.2. O encaminhamento de Carta Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrónico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas Cartas Propostas e lances.
7.2.1. A Carta Proposta escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Anexo II modelo de Carta Proposta, podendo se identificar somente após declarado vencedor (ou seja
em sua proposta ajustada).
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7.2.2. A licitante deverá encaminhar em anexo(s), no Sistema, sua Carta Proposta, na forma
do Anexo II, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato ZipfUe (zip). O nome
do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo ex.: Anexol.zip, e o tamanho de cada arquivo
não poderá exceder a 500kb.
7.3. Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas casas
decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os
números após as duas casas decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente
nacional.
7.3.1. Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantitativo do bem/serviço cotado.
7.3.2. Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a
margem de lucro, não cabendo nenhum outro ónus que não o valor estipulado na referida
Carta Proposta.
7.3.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro argumento não previsto em lei.
7.3.4. Ocorrendo discrepância entre o preço unitário e total, prevalecerá aquele lançado no
sistema e utilizado para classificação das Cartas Propostas, devendo o (a) Pregoeiro (a)
proceder às correções necessárias.
7.3.5. Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a
contratação, insertos na planilha anexa ao Projeto Básico, que serão considerados preços
máximos para efeito de contratação. Não serão adjudicadas Cartas Propostas com valor
superior aos preços máximos estimados para a contratação.
7.3.6. Na análise das Cartas Propostas de preços o (a) Pregoeiro (a) observará o preço por item,
expresso em reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o valor unitário e global por
item.
7.4. Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
7.4.1. A Carta Proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme
licitado.
7.5. O prazo de validade da Carta Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos da sessão de abertura desta licitação, conforme artigo 6o da Lei n°.
10.520/2002. Caso a licitante não informe em sua Carta Proposta o prazo de validade, será
considerado aquele definido neste Edital.
7.6. A apresentação da Carta Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos
do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de
participação, competição, julgamento, bem como a aceitação e sujeição integral às suas
disposições e à legislação aplicável, notadamente às Leis Federais no 10.520/02 e 8.666/93.

7.7. Somente serão aceitas Cartas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema,
inclusive quanto aos seus anexos, não sendo admitido o recebimento pelo Pregoeiro de
qualquer outro documento, nem permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos entregues o
Pregoeiro por meio do sistema.
7.8. Será desclassificada a Carta Proposta apresentada em desconformidade com este item.
7.9. Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço inicial,
depois de declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá encaminhar Carta
Proposta final consolidada, em original, devidamente assinada, com os preços atualizados, no
prazo
máximo
de
24
(vinte
e
quatro)
horas,
para
o
endereço
e-mail:
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br.
7.9.1. A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas
as folhas e assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados:
a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a
licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados
após o julgamento da licitação;
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação {nome pessoa física ou jurídica),
aposição do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ ou CPF;
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome,
CPF, RG, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo
Cidade e UF, cargo e função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para
assinar contratos em nome da empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação.
Neste caso, os dados poderão ser apresentados após o julgamento da licitação.
7.9.2. A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no
subitem 7.1, inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor
proposto, contemplando todos os itens do lote, atualizados em consonância com o preço
obtido após a fase de lance/negociação.
7.10. No julgamento das propostas, O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, materiais, que
não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
08 - DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO - DA SESSÃO PÚBLICA, DA CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA.
8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e
encaminhamento da proposta inicial de preço e dos documentos de habilitação, terá início a
sessão pública do pregão eletrónico, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
8.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
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8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores
ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
8.4.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser R$ 1,00 (um real).
8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.6. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados
erroneamente ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.
8.7. ATENÇÃO: Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances,
não será aceito pedido de desclassificação do licitante para o Item alegando como motivo “erro
de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de
lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do
licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram
por responsabilidade objetiva do licitante.
8.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente
às penalidades constantes no art. 7o da Lei Federal 10.520/02.
8.9. Estarão excluídos da aplicação das penalidades previstas no item 8.8, quando a
desistência for decorrente de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do
caso é garantida a defesa prévia.
8.10. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes.
8.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrónico o MODO DE DISPUTA
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
8.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-ã automaticamente.
—I|j|
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8.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.16. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrónico, o sistema eletrónico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos
dos atos realizados.
8.17. Quando a desconexão do sistema eletrónico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrónico utilizado para divulgação.
8.18. O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente
após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
8.19. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.
Também nessa etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido
preço melhor.
8.20. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.22. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances).
8.23. Havendo empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrónico dentre as
propostas empatadas.
8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrónico, CONTRA PROPOSTA ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
8.25. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8.26. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7o e no § 9o do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
- jS h
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8.27. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.28. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
8.29. ATENÇAO: Após a etapa competitiva (etapa de lances) e de aceitação da proposta, o
pregoeiro irá solicitar do licitante mais bem classificado que REESPECIFIQUE SEU PREÇO. O
sistema disponibilizará ao referido licitante, na barra de tarefas, um “botão” cujo denominação
é REESPECIFICAR PREÇO. O licitante deverá clicar nessa função, ajustar seu(s) preço(s)
unitário(s) ao valor negociado, e concluir a etapa.
8.29.1. O licitante deverá providenciar o ajuste de seus valores unitários ao valor negociado
(REESPECIFICAR PREÇO), no prazo de 04 (quatro) horas, a contar da solicitação do pregoeiro.
8.29.2. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.30. HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Havendo Carta Proposta classificada
aceitável, o (a) Pregoeiro (a) analisara Documentação de Habilitação do(s) licitante(s) que
apresentou (aram) a(s) melhor (es) Carta Proposta(s), para confirmação das suas condições
habilitatórias, determinadas no item 6.
8.30.1. O licitante vencedor deverá encaminhar sua proposta de preço Final Negociada
(proposta Ajustada) ao novo valor ofertado, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) no e-mail:
licitacao@j aguaretama.ce.gov.br.
8.30.2. Para fins de cumprimento do prazo de que trata o item 8.30.1. deste Edital, os
licitantes arrematantes que enviarem seus proposta através de via postal, deverão informar o
código de rastreio da postagem, no chat de mensagens do sistema eletrónico, como forma de
comprovar o envio da mesma, sob pena de, não o fazendo, arcar com o ónus decorrente de sua
desclassificação.
8.30.3. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de habilitação até o
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no edital. Será
informado no chat o horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos.
8.30.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo (a) Pregoeiro (a), caso não haja
intenção de interposição de recurso por qualquer dos demais licitantes.
8.30.5. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a
oferta subsequente, permitida negociação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
verificação da habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma Carta Proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
8.30.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as Cartas Propostas forem
desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 04 (quatro) dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras Cartas Propostas escoimadas das causas
que deram causa à inabilitação ou desclassificação.
_jÉkL_

8.30.7. O (A) Pregoeiro (a) terá a prerrogativa de decidir se o exame dos “documentos de
habilitação” se dará ao final da etapa competitiva de cada item/lote ou ao final do julgamento
de todos os itens.
8.30.8. Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
8.30.9. Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação neste
procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.30.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
8.30.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.30.12. Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes à
fase de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e
forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de
Regularidade Fiscal e trabalhista no prazo definido no presente edital.
8.31. RECURSOS: Ao final da sessão, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor (es) do
certame, será aberta a opção para interposição de recursos, pelo prazo de 30 (trinta) minutos,
oportunidade em que qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a
intenção de interpor recurso, com registro da síntese das suas razões em campo próprio do
sistema, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de 03 (três) dia corrido, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em prazo sucessivo também de
03 (três) dia corrido (que começará a correr do término do prazo da recorrente), sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
8.31.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da
sessão do Pregão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da
licitação pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.
8.31.2. Os memoriais (razões de recurso) deverão ser enviados ao e-mail da Comissão de
Licitação, durante o horário de expediente. Somente serão acolhidos recursos, documentos ou
quaisquer correspondências enviadas no horário de 08h00min as 12h00minh e das 13h30min
às 17h30min, de segunda a sexta-feira.
8.31.3. Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente
habilitado. Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela
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8.31.4. O recurso será dirigido ao(s) Secretário(s) Gestor(es), por intermédio do(a) Pregoeiro(a),
o(a) qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pelo(s)
Secretário(s) Gestor(es).
8.31.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela Licitante no momento oportuno.
8.31.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
8.31.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
£

8.31.8. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s)
Secretário(s) Gestor(es) adjudicará(ão) da(s) Carta Proposta(s) vencedora(s) e procederá(ão) a
homologará(ão) do processo, para determinar a contratação;
8.31.9. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Jaguaretama.
8.32. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada,
que mencionará os licitantes credenciados, as Cartas Propostas escritas e verbais sucessivos,
na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos
interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a) e
sua Equipe de Apoio.
8.32.1. Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final
seja compatível com os preços de mercado previstos para a contratação, será feita pelo
Pregoeiro a adjudicação ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunião,
após o que, o processo, devidamente instruído, será encaminhado: à Secretaria competente
para homologação e subsequente formalização do contrato.
8.33. SUSPENSÃO DA SESSÃO: Ao Pregoeiro é facultado, a qualquer momento, suspender a
sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar seu prosseguimento para outra
ocasião, fazendo constar esta decisão no sistema eletrónico.
8.33.1. O Pregoeiro poderá, para analisar as Cartas Propostas de preços e seus anexos, as
amostras, os documentos de habilitação ou outros documentos, solicitar pareceres técnicos e
suspender a sessão para realização de diligência a fim de obter melhores subsídios para as
suas decisões.
8.33.2. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrónico permanecer acessível aos PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrónica poderá ser suspensa, e
reiniciada somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos
participantes, através de mensagem eletrónica (Chat) divulgando data e hora da reabertura da
sessão.
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8.34. INDICAÇÃO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas será declarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigências deste edital, apresentar
MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto do certame a ele será adjudicado.
8,34.1- Náo serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste edital.
8.34.2 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o MUNICÍPIO convocará as demais
ofertas subsequentes das empresas participantes para o item, para negociação do preço,
seguindo a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
8.34.3. Ao final da sessão, encontrado o melhor lance, será indagado aos demais participantes
na sua respectiva ordem de classificação, a intenção de composição de cadastro de reserva dos
mesmos.
^ ^ 8 .3 5 . DAS CONDIÇÕES GERAIS: No julgamento das Cartas Propostas/ofertas será declarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigências deste edital, apresentar menor
preço, cujo objeto do certame a ela será adjudicado.
8.35.1. A intimação dos atos proferidos pela administração — Pregoeiro (a) ou Secretário(s) —
será feita por meio de divulgação na INTERNET, através do Sistema de Pregão Eletrónico
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM no “chat” de mensagem e mediante
afixação de cópia do extrato resumido ou da integra do ato no flanelógrafo da Comissão de
Licitação da Prefeitura de Jaguaretama-CE.
09 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
9.1.
Para fins de habilitação ao certame, a Licitante classificada em primeiro lugar terá de
satisfazer os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação económico-financeira,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, logo após a aceitação da proposta,
devendo ainda cumprir o estabelecido neste termo.
0

9.2. OS interessados não cadastrados na Prefeitura de JAGUARETAMA, na forma dos artigos
34 a 37 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à licitação
mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados, os quais serão analisados pelo
Pregoeiro.
9.3. RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.3.1. Cédula de Identidade do representante da Proposta;
9.3.2. REGISTRO COMERCIAL, no caso de firma individual, no registro público de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede
a matriz.
9.3.3. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS SEUS ADITIVOS
OU CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil
da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da
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licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
9.3.4. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da
diretória em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com
averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
9.3.5. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.3.6. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), se for o caso.
9.4. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o
caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
9.4.2.1. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
9.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
9.4.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do
licitante;
9.4.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943.
9.4.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta tenha alguma restrição.
9.4.7.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o
proponente for declarado vencedor, prorrogável por igual período, a critério da Comissão, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.4.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.4.7.1.
Implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultado à CONTRATANTE convocar as licitantes remanescentes na ordem de
classificação, para assinatura do Contrato.
9.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA:
9.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
9.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.5.2.1. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicação das fórmulas:
kQ _

SG =

LC -

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total________________________________
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.5.2.1.1. As empresas, cadastradas ou não no Município, que apresentarem resultado
inferior ou igual a l(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar património líquido de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação ou do item pertinente.
9.5.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de Balanço de abertura.
9.5.4. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estará
dispensado (a) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.
9.6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.6.1- Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto desta licitação com atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito público ou
privado, que comprovem a execução satisfatória dos produtos objeto desta licitação, devendo
esses atestados, conterem, no mínimo, a identificação da pessoa jurídica e do responsável pela
emissão do atestado, identificação do licitante, descrição clara dos produtos/material.

9.7. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
9.7.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7o, da Constituição Federal,
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
9.7.2. Declaração de comprimento dos requisitos de Habilitação em atendimento ao disposto
no Art. 4o, Inciso VII da lei 10.520/02.
9.7.3. Declaração de que não existe em seu quadro de empregados, servidores da contratante
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.
9.7.4. CPF e RG dos sócios da empresa.
9.8. DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇAO.
9.8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, através dos seguintes procedimentos:
9.8.2. Verificação de apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de
Habilitação, em atendimento ao disposto no Art. 4°, Inciso VII da Lei 10.520/00;
9.8.3. Verificação da existência de sanção que impeça a participação neste Pregão Eletrónico
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.8.4. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de JAGUARETAMA;
9.8.5. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica: https: //certidoes-apf.apps.teu.gov.br.
9.8.6.
Ceará
Transparente,
mantido
pelo
governo
do
Estado
(cearatransparente.ee.gov.br/licitações em andamento/fornecedores inidôneos).

do

Ceará

9.9. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sódo majoritário.
9.9.1. Da consulta, a critério do Pregoeiro, poderá ser juntada documentação de comprovação
aos requisitos exigidos.
9.10. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.11. Caso necessário, o Pregoeiro poderá suspender a reunião para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir.

10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
10.1. Havendo interposição de recurso, o mesmo será analisado pelo Pregoeiro que se não o
acatar, o submeterá ao Ordenar de despesas da Prefeitura Municipal de Jaguaretama, para
decisáo final e adjudicação do objeto. Se, caso contrário, não houver interposição de recurso,
ou a manifestação de intenção de recurso não for aceita durante a sessão do pregão, caberá o
Pregoeiro a adjudicação.
10.2. A homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios será feita pela Secretario (a)
correspondente a cada secretaria da Prefeitura Municipal de Jaguaretama após a efetivação do
que se encontra estabelecido no subitem acima.
11 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
11.1. Após a homologação do certame no sitio www.bbmnetlicitacoes.com.br a Licitante
vencedora será convocada pelo Pregoeiro para assinar o Termo de Contrato - Anexo III deste
Edital, devendo providenciar a sua assinatura no prazo de 02 (dois) dias a contar da data da
convocação, salvo se lhe for concedido novo prazo, mediante justificativa apresentada e aceita
pelo Pregoeiro, juntamente com os documentos citados no subitem 11.2 abaixo.
a) A convocação se dará através do endereço eletrónico (e-mail).
b) O não cumprimento da convocação pela Licitante implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da Prefeitura Municipal de Jaguaretama, aplicar as sanções
previstas no item 18 deste Edital.
11.2. Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, quando a Licitante vencedora não
comprovar situação regular no ato da assinatura do Contrato, não assiná-lo e/ou não
apresentar os documentos solicitados para a contratação, nos prazos estabelecidos, será
reservado a Prefeitura Municipal de Jaguaretama, o direito de revogar a licitação, ou convocar
outra Licitante, observada a ordem de classificação e assim sucessivamente, hipótese em que
o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Licitante para obtenção de preço menor.
As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas no
Termo de Referência e na Minuta do Contrato - Anexo III deste Edital.
Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante a vigência do
Contrato, salvo disposição em contrário.
12 - DURAÇÃO DO CONTRATO
12. O contrato terá o prazo até 31 de Dezembro de 2021, a partir da assinatura, podendo ser
prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações.
13 - DO CONTRATO
13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de até 02 (dois) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Solicitação
do material ou instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Prefeitura Municipal de Jaguaretama.
13.3. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Solicitação do
material, não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a
aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.5. O objeto do contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência,
no todo ou em parte.
13.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
13.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência ao órgão competente,
14 - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE:
14.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o
fornecimento dos produto(s) licitados, inclusive a margem de lucro.
14.2. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado na proporção da entrega do objeto licitados,
segundo as autorizações de fornecimento expedidas pela Secretaria de correspondente, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestada, acompanhada das Certidões
de regularidade fiscal e trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as
condições da proposta, observadas as condições da proposta.
14.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da
documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalicias, através de crédito
na Conta Bancária do fornecedor.
14.3. REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste, salvo os casos
de equilíbrio económico-financeiro devidamente sacramentado no Art. 65, II alínea “d” da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, o preço poderá ser realinhado desde que variação do preço
seja solicitada e comprovada pela contratada.
14.4. A Contratada poderá reajustar somente após 12 (doze) meses, a contar da data de
apresentação das propostas, com base na variação percentual acumulada no período sob

análise, IGP-M (índice geral de preços do mercado), ou outro equivalente, caso este venha a
ser extinto ou substituído.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contrato.
16 - PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO, CONVOCAÇÃO
CONTRATAÇÃO, DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTO(S):

E

16.1. O objeto licitado deverá ser entregue em local designado pela Secretaria em até 10 (dez)
dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.
16.2. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE,
permitida a assistência de terceiros.
16.3. Tratando-se de produto facilmente identificável, que não necessite de conferência
minuciosa, seu recebimento provisório e definitivo, bem como sua aceitação efetuar-se-ão
concomitantemente, mediante recibo definitivo. Caso contrário será dado recibo provisório, no
qual constará que sua aceitação dependerá de conferência posterior.
16.4 Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da
conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação.
16.5. O procedimento previsto no item anterior visa garantir que o objeto adquirido seja
entregue pela empresa em conformidade com as especificações definidas na Proposta de
Preços.
16.6. No caso de constatação da inadequação do veiculo fornecido às normas e exigências
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a Administração os recusará, devendo ser
de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas
condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste
instrumento.
16.7. Homologada a licitação e publicado o resultado final na imprensa oficial, o licitante
vencedor será convocado para a assinatura do Contrato;
16.8. O licitante vencedor terá um prazo de 02 (dois) dias úteis, a critério da Prefeitura
Municipal de Jaguaretama, para atender à convocação prevista no item anterior, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções legal e contratualmente pertinentes;
16.9. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular ou recusar-se a assinar o
contrato injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
16.10. A vigência do contrato iniciará com a sua assinatura, até 31 de Dezembro de 2021,
prazo do respectivo crédito orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, podendo ser
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prorrogado de acordo com os termos deste artigo, exceto para a garantia dos objetos
porventura adquiridos, cujos direitos e obrigações vigorarão durante o prazo da garantia
ofertada;
16.11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por este órgão, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas, salvo no caso dos licitantes convocados nos termos do item 16.9, que não
aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário
inclusive quanto ao prazo e menor preço.
16.12. A Contratada estará obrigada a satisfazer os requisitos e exigências discriminadas na
Minuta do Contrato.
17 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaguaretama, com a classificação funcional programática e económica
das despesas conforme descrito a seguir: Exercício 2021 Atividade 0303.041220401.2.010
Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria, Classificação económica 3.3.90.31.00
Premiações cult.art.cient.desp.e outras, Exercício 2021 Atividade 0707.121221201.2.032
Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Classificação económica 4.4.90.52.00
Equipamentos e material permanente, Exercício 2021 Projeto 0707.123611202.1.028
Aquisição de Móveis, Utensílios e Veículos Escolar, Classificação económica 4.4.90.52.00
Equipamentos e material permanente, Exercício 2021 Projeto 1515.123611202.1.043
Construir,Ampliar,Reformar e Equipar Uni dades do Ensino Fundamental, Classificação
económica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2021 Projeto
1515.123651203.1.044 Construir,Ampliar,Reformar e Equipar Uni dades Básicas do Ensino
Infantil, Classificação económica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício
2021 Projeto 0707.123611201.1.026 Aquisição de Máquinas, Equip. Didáticos Pedagógicos,
Classificação económica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Recursos
Ordinários / Próprios / Transferência do Salário Educação / Transferência do FUNDEB Imposto 30%.
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das obrigações
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes
penas:
18.1.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não
assinar o termo de contrato, deixar de entregar/executar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do fornecimento, não mantiver a
proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com este Município e
será descredenciado no Cadastro do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
I. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

a) recusar-se a celebrar o contrato quando regularmente convocado;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não mantiver a proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo;
II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos
serviços, contados do recebimento da ordem de serviço no endereço constante do cadastro de
fornecedores ou do contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato,
no caso de retardamento na execução dos serviços inferior a 30 (trinta) dias.
III. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinta) dias na prestação dos serviços;
18.2. Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do fornecimento /entrega dos bens, às atividades da Administração, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de
qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos
que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo
das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei N°.
10.520/02, as seguintes penas:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
18.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao tesouro municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM.
18.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
18.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será
cobrado administrativamente ou inscrito como dívida ativa do município e cobrado mediante
processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
18.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
18.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e ã
ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com este
Município e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores Municipais pelo prazo de até Ò5
(cinco) anos.
-J ê w w w .jaguaretam a.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 /J a g u a reta ma-CE
/ TeU (88) 3576-1305 / CNPJ:07.442.825/0001-05
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18.4,2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indicio de causar dano ou prejuízo a
Administração Pública ou erário deverá inaugurar um procedimento administrativo de
apuração dos fatos. Os casos ocorridos durante os procedimentos lidtatórios serão
comunicados oficialmente e, devidamente instruído, pelo Pregoeiro à Procuradoria Geral do
Município para apuração. Nos casos ligados a fase posterior a adjudicação serão comunicados
pela autoridade gestora competente à Procuradoria.
18.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei
N°. 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
18.6. A falta de material/equipamento não poderá ser alegada como motivo de força maior e
não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das
obrigações estabelecidas neste processo.
19 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
19.1. O Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta clausula, definem-se
as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”:
Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”:
A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de
execução de contrato;
c) “prática conluiada”:
Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços
em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”:
Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”:
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente
a apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
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19.2, O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas
pertinentes, previstas na Lei n° 8.666/93, se comprovar o envolvimento de representante da
empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou
coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo
financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e eiveis.
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrónico,
na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública.
20.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de
dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.
20.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.3.1. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por
meio eletrónico, na forma do edital.
20.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
20.5.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
20.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.8. É facultada o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública.
20.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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20.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.11. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.
20.12. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura Municipal de Jaguaretama, não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e induir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Prefeitura Municipal de Jaguaretama.
20.14. O desatendimento de exigências formais não essendais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da
isonomia e do interesse público.
20.15. O não atendimento de exigências formais não essendais não importará no afastamento
do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da
sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão.
20.16. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente edital, nem em relação às expectativas de contratações
dela decorrentes.
20.17. A Homologação do presente procedimento será de competência do(s) Secretário(s)
Gestor(es).
20.18. As normas que disdplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Prefeitura Municipal de Jaguaretama, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
20.19. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.
20.20. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados no órgão e Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado
no endereço RuaTristão Gonçalves, 185, Centro, - Jaguaretama - Ceará, Tel. (88) 3576.1305
- CEP n° 63.480.000, nos dias úteis, no horário das 08h00min as 12h00minh e das
13h30min às 17h30min.
20.21.
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrónico
www.bbmnetlicitacoes.com.br,www.tce.ee.gov.br- http: //municipios.tce.ee.gov.br/licitacoes/
e www.jaguaretama.ce.gov.br.

20.22. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, observado o disposto na Lei n°
10.520, de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.
20.23. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de
Jaguaretama, com exclusão de qualquer outro.

Jaguaretama - Ceará, 27 de Julho de 2021.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CUNHA
Secretaria de Finanças e Administração

JOSÉ JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Educação
Fundo de Des. do Ensino Básico - FUNDEB.
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ANEXO I

Código Descrição

009083 FOGÃO 04 BOCAS

Qtd Unidade

Preço Unlt (RS)

Preço Total (R$)

1,0000 UNIDADE

FOGÃO DE PISO COM QUANTIDADE DE 04 BOCAS, 1
FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM LARGURA DE
51 CM, PROFUNDIDADE DE 57,3 CM, SELO INMETRO
PROCEL,
COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
A,
GARANTIA DE 1 ANO, CHAMA ESPECIAL NÃO.

050738 FORNO MICROONDAS 27L
k
W

1,0000 UNIDADE

Capacidade 27L Cor Branco Painel Sim Funções Receitas prêprogramadas Sim Teclas Sim Programas extras Sim Níveis de
potência Sim Prato giratório Sim Relógio Sim Trava de
segurança Sim Alimentação 220 Volts Consumo aproximado
de energia 57W Eficiência energética Classe A INMETRO
004471/2016 Peso aproximado Peso do produto 14,06Kg Peso
do produto com embalagem 14,3Kg Dimensões do produto
Largura 48,3cm Altura 28,1 cm Profundidade 40,7cm
Dimensões do produto com embalagem Largura 51,2cm Altura
31 cm Profundidade 41,8cm Garantia Prazo de Garantia 01 ano
(3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia
especial concedida pelo fabricante).

050739 LAVADORA 1QKG

1,0000 UNIDADE

Potência 440w Capacidade 10kg Dispensers SIM Batedor SIM
Níveis de água 3 Molhos SIM Funções - Abertura superior Painel de controle manual - Potência 440w - Sistema de
lavagem por agitação - 3 níveis de água - Timor analógico
Desligamento automático SIM Timer com programação
Analógico Dimensões do Produto com Embalagem (LxAxP)
49,3 x 98,3 x 56,5 cm Dimensões do Produto sem Embalagem
(LxAxP) 48,5 x 96 x 55,5 cm Peso com Embalagem 11,2 kg
Peso sem Embalagem 10 kg Garantia 12 meses
173474 REFRIGERADOR FROST FREE 340L

1,0000 UNIDADE

REFRIGERADOR FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL DE
340 LITROS, SENDO A CAPACIDADE DO REFRIGERADOR
DE 268 LITROS E DO CONGELADOR/FREEZER DE 72
LITROS,
DUPLEX,
COMPARTIMENTO
EXTRA-FRIO,
CONTROLE DE TEMPERATURA, PORTA GARRAFAS, PÊS
NIVELADORES, GAVETAS PARA VEGETAIS E FRUTAS,
PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO, CONGELADOR
COM COMPARTIMENTO NA PORTA E PRATELEIRA,
VOLTAGEM 220 E 01 ANO DE GARANTIA.
073475 VENTILADOR DE COLUNA 2 EM 1

1,0000 UNIDADE

VENTILADOR DE COLUNA, ULTRA SILENCIOSO, 03
VELOCIDADE, DESMONTÁVEL E COM ALÇA PARA
TRANSPORTE, OSCILAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL,
DIÂMETRO DE 50 CM, GRADE REMOVlVEL, ALTURA
AJUSTÁVEL, POTÊNCIA DE 126W, COM 6 PÁS,
FABRICADO EM POLIPROPILENO E COLUNA DE METAL,
GARANTIA DE 1 ANO,

050737 BEBEDOURO DE MESA

1,0000 UNIDADE

Tipo Bebedouro Água Gelada, Natural Aplicação Mesa
Garantia do Produto 12 meses Medida (LxAxP) / cm. 28,3 x
42,2 x 41,2 Peso Liquido 12kg Capacidade do Reservatório 1,9
Litros Potência (Watts) 97w Voltagem 220v
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ANEXO I

Código Descrição

027398 TV LED 32 POLEGADAS

Qtd Unidade

Preço Unlt (R$)

Preço Total (R$)

2,0000 UNIDADE

7V SMART, COM APUCATfVOS INSTALADOS, RECURSOS
DE MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, CONEXÕES SEM
FIO WI-FI INTEGRADO ESPELHAMENTO DE TELA,
ENTRADAS ESPECIAIS HDMI, USB E LAN(REDE),
CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TELA TIPO LED, COM
TAMANHO 32?, COM RESOLUÇÃO DE IMAGEM EM HD, 02
ENTRADAS HDMI, DIMENSÕES DO PRODUTO ALTURA
COM BASE 48CM, LARGURA DE 73CM, E PROFUNDIDADE
DE 7.8CM, COM GARANTIA DE 01 ANO.
'3476 SMARTPHONE

2,0000 UNIDADE

SMARTPHONE 64 G DE MEMÓRIA E 4 G DE MEMÓRIA
RAM, TELA DE 6.4?, CÃMERA DE SELFIE COM 16 MP,
CÂMERA TRASEIRA TRIPLA DE 25MP + 5MP + BMP COM
FLASH LED, DUAL CHIP, PROCESSADOR OCTA-CORE
COM VELOCIDADE DE 1.8 GHZ, LEITOR DIGITAL NA TELA,
LOCALIZAÇÃO
GPS-BÚSSOLA,
ACOMPANHA
1
CARREGADOR, 1 CABO USB, 1 FONE DE OUVIDO, 1
EXTRATOR DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO, GARANTIA
DE 1 ANO.
061922 COMPUTADOR (TIPO CORE (7)

I

10

115,0000 UNIDADE

Especificação: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 EM
PORTUGUÊS 64 BITS, LICENÇA DE USO. SISTEMA
OPERACIONAL
INSTALADO
NO
HD,
FORNECIDO
RECURSOS DE RECOVERY, CONTENDO A IMAGEM DO
S .O E DRIVERS DOS DISPOSITIVOS. - Memória RAM: 8GB Barramento DDR4 - Mínimo 1600MHz - Processador: Quad
Core 2.20 GHz - Pontuação mínima de 5000 pontos no
PassMark/CPUBenchmark (https://www.cpubenchmark.net/} Disco: 500 GB - Velocidade de escrita mínima 200 MB/seg Velocidade de leitura mínima 350 MB/sec, com teclado
conexão USB, mouse óptico com conexão USB e monitor de
22 polegadas.

026827 COPIADORA A TONER

5,0000 UNIDADE

COPIADORA GRANDE COM VELOCIDADE 40 PAGINA POR
MINUTO TAMNHO A4, ALIMEMTADOR DE PAPEL MAX
DUAS UNIDADE, MAX 250 FOLHAS, 60163g/m, EXPANSÃO
DE MEMÓRIA MD3-1024: 1.024MB, CONTROLADOR DE
LINGUAGEM: PRESCRIBE, FONTES / CODIGO DE BARRA:
93 FONTES ESCALÁVEIS PARA PCL6/KPDL3.8 FONTES
PARA WINDOWS VISTA, FONTE BITMAP, 45 CODIGO DE
BARRA
UNIDIMENSIONAIS
(e.g.EAN8,EAN13)COM
GERAÇÃO AUTOMATICA DE COMPROVAÇÃO DE ERROS,
1 CODIGO DE BARRA BIDIMENCIONAL PDFA17{PCL E
OUTROS CODIGO DE BARRA DISPONÍVEIS COMO UM
AOPÇÃO.) TIRAGENM MÁXIMO 50.000 PAGINAS, TEMPO
DE A QUECIMENTO. 17 SEGUNDOS OU MENOS, TEMPO
PARA PRIMEIRA IMPRESÃO : APROXIMADAMENTE 6,4
SEGUNDOS OU MENOS, PAINEL DE CONTROLE LCD DE 5
LINHA, MODO DE EXPOSIÇÃO: MANUAL 9 PASSOS.
AJUSTE DE IMAGEM : TEXTO MAIS FOTO, FOTO TEXTO,
TEXTO MAPA, CARACTERISTICAS : DIGITALIZAR UMA
VEZ, SEPARÇÃO ELETRÓNICA , 2 EM 1: 4 EM 1, COPIAS
DE
CARTAO
DE
IDENTIFICAÇÃO,
IMPRSSÂO
PRIORITÁRIA, CONTROLE DE DENSIDADE DE COPIA,
PROGRMA, CÓPIA AUTO, DUPLEX. COPIA DIVIDIDA,
DIGITALIZÇÃO CONTINUA , MUDANÇA AUTOMATICA DE
CASSETE. DIMENSÕES ((LXPXA)417X412X417MM, PESO
19KKG, ALIMENTAÇÃO ELETRICA 120
rp«6

162
Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaretama

RubrfcaPagW 3
ANEXO I

Código Descrição
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006027 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA

Qtd Unidade

Preço Unit (R$)

Preço Total (R$)

6,0000 UNIDADE

FUNÇÃO IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER,
IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO, COLORIDA
E PRETO E BRANCO, Wl-Fl INTEGRADO, BIVOLTI,
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 15 PAGINAS POR
MINUTO. FORMATOS DE PAPEL ACEITO A4, A5,
ENVELOPES DL, PAPEL REVESTIDO, PAPEL FOSCO,
PAPEL BRILHANTE,
SEMI BRILHANTE E AUTOADESIVOA4,
B5,
A6,
ENVELOPE
DL,
PAPEL
FOTOGRÁFICO, TIPO DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, 02
ANOS DE GARANTIA.

iv

073487 NOTEBOOK.

7.0000 UNIDADE

8GB, HD 500GB, Tela 17•
025652 ESTABILIZADOR 1500W

5.0000 UNIDADE

Bivolt

íh

073468 ESTABILIZADOR 1000 va Bivolt

15

050285 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS

4.0000 UNIDADE

Bivolt
88,0000 UNIDADE

Caracterlstica Física Especificação: TIPO SPUT INVERTER,
FUNÇÃO FRIO, 24.000 BTUs

16

073489 CADEIRA DE ESCRITÓRIO

115,0000 UNIDADE

CADEIRA DE ESCRITÓRIO EMPILHÁVEL PRETO, ALTURA:
80 CM | LARGURA: 53 CM \ PROFUNDIDADE: 45 CM,
ALTURA (CM) 80, TIPO DE PE FIXO, PESO SUPORTADO
120 KG, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO DO
PRODUTO ( CM ) 45

173490 MESA PARA ESCRITÓRIO

8,0000 UNIDADE

MESA PARA ESCRITÓRIO RETA COM 2 GAVETAS 120X60
PÊS EM AÇO

i?

073491 MESA P/COMPUTADOR

105,0000 UNIDADE

MESA PARA COMPUTADOR ALTURA: 77,00 CM LARGURA:
65,00
CM
.MATERIAL
PRINCIPAL:
MDF/MDP
ACABAMENTO: PINTURA UVFORMATO: RETANGULAR

J9

073493 CONJUNTO ESCOLAR CJA-04

200,0000 UNIDADE

CONJUNTO ESCOLAR FNDE CJA-04 ENCOSTO 396 X
198ASSENTO 400 X 350ALTURA ATÉ O ASSENTO 380
MM. OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O
ENSINO
FUNDAMENTAL
RECOMENDADO
PARACRIANÇAS DE 1,33 A 1,59 M DE ALTURA. CARTEIRA:
TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS
CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18MM COM
REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMlNICO
DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO
COR CINZA, AFIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS
DE 5.0MM DE 0 X 45MM DE COMPRIMENTO.PORTA
LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO A ESTRUTURA
POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 M M D E 0 X 10 MM DE
COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA
RECICLAGEM.
PONTEIRAS
E
SAPATAS
EM
POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR
ipios

MEIO DE ENCAIXE.COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL
EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA
SUPERIOR EM TUBO 0 1 %? (CH 16) E PÉS
CONFECCIONADOS EM TUBO 0 1 M (CH 16).DIMENSÒES
APR OXIMADAS: CJA-04 (L X P X A) 600 X 450 X 644
MM.CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POUPROPILENO
E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM
POUPROPILENO COPOLlMETRO VIRGEM, COM O
s ím b o l o in t e r n a c io n a l d e r e c ic l a g e m e a f ix a d o

POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR 0 20,7
MM (CH 14).
CONJUNTO ESCOLAR CJA-06

200,0000 UNIDADE

CONJUNTO ESCOLAR CJA-06 ( L X P X A) 600 X 450 X 760
MM
CADEIRA:
ASSENTO
E
ENCOSTO
EM
POUPROPILENO E AFIXADO A ESTRUTURA POR REBITES
DE
REPUXO.EM
POUPROPILENO
COPOLlMETRO
VIRGEM,
COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE
RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE.
ESTRUTURA TUBULAR 0 20,7 MM(CH14).DIMENSÒES
APR0XIMADAS:CJA-Q6:ENC0ST0 396 X 198ASSENTO 400
X 430ALTURA ATÊ O ASSENTO 460 MM OBSERVAÇÕES:
CONJUNTO
INDICADO
PARA
O
ENSINO
FUNDAMENTAUMÊDIO. RECOMENDADO ALUNOS DE 1,59
A 1,88 M DE ALTURA. CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA
AGLOMERADA
(MDP),
COM
OS
CANTOS
ARREDONDADOS,
ESPESSURA
18
MM
COM
REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMlNICO
DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO
COR CINZA . AFIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS
DE 5,0 MM DE 0 X 45 MM DE COMPRIMENTO.PORTA
LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO A ESTRUTURA
POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 M M D E 0 X 10 MM DE
COMPRIMENTO E COM 0 SÍMBOLO INTERNACIONAL DA
RECICLAGEM.
PONTEIRAS
E
SAPATAS
EM
POUPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR
MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL
EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA
SUPERIOR EM TUBO

2.2-

011293 DATA SHOW 3.000 LUMENS

2,0000 UNIDADE

039287 TELA DE PROJEÇÃO

1,0000 UNIDADE

Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção
com tripé retrétil manual; Area visual de aproximatíamente 2,43
x 1,80 m (+ ou - 10%)120 polegadas; Deverá possuir estojo em
alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e
corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação
suficiente para atender a especificação da tela citada acima;
Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white
(branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir
bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O
equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.
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ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÓNICO N° 035/2021-PE
PROCESSO N°. 2021072101-ADM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
Prezado(a) Senhor (a),
Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.° 10.520, de 03 de
Setembro de 2002, Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições
previstas no Edital da Licitação supracitada.
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a
execução referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço
objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Cotamos o valor total de R $ _____(_____________ ).
Prazo para a execução: conforme edital.
O prazo de validade da proposta é d e _____(__________ ) dias.
(Obs: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias).
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
Nome:
CPF:
RG:
Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do respons&vel

;63480-
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL
CONTRATO N° «NUMERO_DO_CONTRATO»
O MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n°
07.442.825/0001-05, através da «NOME_DA_CONTRATANTE» inscrita no CNPJ/MF sob o N°
«CNPJ_DA„CONTRATANTE», denominada daqui por diante de CONTRATANTE, representada
neste ato pelo(a) Sr(a). «NOME_RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO», portadora do
CPF n° «CPF_RESP_LICITACAO», doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a
Empresa «EMPRESA_CONTRATADA*, pessoa jurídica de direito privado, sediada à
«ENDERECO_CONTRATADO», inscrita no CNPJ/MF sob o n° «CPF_CNPJ_CONTRATADO», por
seu
representante
legal,
Sr. (a)
«NOME_REPRESENTANTE»,
portador
«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», doravante denominado CONTRATADO, firmam entre
si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrónico tombado sob o n° 035/2021-PE,
em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos
da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE (APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS, EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS,
EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, MÁQ., UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS, MOBILIÁRIO EM
GERAL, EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
JAGUARETAMA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL, licitatório referido na cláusula primeira, no qual restou
vencedor o Contratado.
ITENS DO CONTRATO
«ITENS_CONTRATO»
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO:
3.1.
O
presente
contrato
em
valor
global
de
R$
«VALOR_CONTRATADO»
(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), observadas a condições da proposta adjudicada.
3.2. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o
valor do bem licitado, inclusive a margem de lucro.
3.3. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado na proporção da entrega do objeto licitados,
segundo as autorizações de fornecimento expedidas pela Secretaria de correspondente, de
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conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestada, acompanhada das
Certidões de regularidade fiscal e trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas,
observadas as condições da proposta, observadas as condições da proposta.
3.3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da
documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito
na Conta Bancária do fornecedor.
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA DO CONTRATO/ ENTREGA DOS PRODUTO(S):
4.1. A vigência do contrato iniciará com a sua assinatura, pelo prazo até 31 de Dezembro de
2021, prazo do respectivo crédito orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
4.2. O objeto licitado deverá ser entregue em local designado pela Secretaria em até 10 (dez)
dias, a contar da expedição da Ordem de Fornecimento.
4.3. A entrega do(s) produtos/serviços será acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE,
permitida a assistência de terceiros.
4.4. Tratando-se de produto facilmente identificável, que não necessite de conferência
minuciosa, seu recebimento provisório e definitivo, bem como sua aceitação efetuar-se-ão
concomitantemente, mediante recibo definitivo. Caso contrário será dado recibo provisório, no
qual constará que sua aceitação dependerá de conferência posterior.
4.5. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da
conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após
a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação.
4.6. O procedimento previsto no item anterior visa garantir que o objeto adquirido seja
entregue pela empresa em conformidade com as especificações definidas na Proposta de
Preços.
4.7. No caso de constatação da inadequação dos produtos fornecido às normas e exigências
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a Administração os recusará, devendo ser
de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas
condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste
instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaguaretama, com a classificação funcional programática e económica
das despesas conforme descrito a seguir: A despesa será consignada à seguinte dotação
orçamentária: Exercício 2021 Atividade 0303.041220401.2.010 Manutenção dos Serviços
Administrativos
da
Secretaria,
Classificação
económica
3.3.90.31.00
PremiaçÕes
cult.art.cient.desp.e outras, Exercício 2021 Atividade 0707.121221201.2.032 Gestão e
Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Classificação económica 4.4.90.52.00 Equipamentos
e material permanente, Exercício 2021 Projeto 0707.123611202.1.028 Aquisição de Móveis,
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Utensílios e Veículos Escolar, Classificação económica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material
permanente, Exercício 2021 Projeto 1515.123611202.1.043 Construir,Ampliar,Reformar e
Equipar Unidades do Ensino Fundamental, Classificação económica 4.4.90.52.00
Equipamentos e material permanente, Exercício 2021 Projeto 1515.123651203.1.044
Construir,Ampliar,Reformar e Equipar Unidades Básicas do Ensino Infantil, Classificação
económica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2021 Projeto
0707.123611201.1.026 Aquisição de Máquinas, Equip. Didáticos Pedagógicos, Classificação
económica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Recursos Ordinários /
Próprios / Transferência do Salário Educação / Transferência do FUNDEB - Imposto 30%.
CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do
instrumento convocatório, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal
n.° 10.520/02.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
6.2.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através da
autorização de fornecimento, celebrado entre o Município, através da unidade administrativa
CONTRATANTE, representadas por seu respectivo Ordenador de Despesas, e o(s) licitante(s)
vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital
e demais normas pertinentes.
6.2.2. Os produto/serviços deverão ser entregue de acordo com a solicitação da Secretaria, a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir
da solicitação, nos quantitativos de acordo com a necessidade do órgão e rigorosamente de
acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a
não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba
qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
6.2.3. Os produtos/serviços, entregue pela licitante vencedora estará sujeito à aceitação plena
pelo órgão recebedor.
6.2.4. A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação designará uma
Comissão de Recebimento, cujo propósito será a conferência do produto/serviço entregue com
as especificações contidas na proposta de preços da Contratada.
6.2.5. No caso de constatação da inadequação do objeto entregue às normas e exigências
especificadas neste Edital, nos Anexos e na Proposta vencedora a administração os recusará,
devendo ser de imediato adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das
penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
6.2.6. O pagamento será efetuado após a emissão de empenho e deverá ocorrer no prazo
máximo de 30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do produto /serviço, acompanhado
das respectivas Notas Fiscais.
6.2.7. Para a entrega objeto deste certame deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome
da em nome da Prefeitura Municipal de Jaguaretama-CE, inscrita no CNPJ sob o n°
07.442.825/0001-05 ou da Secretaria Municipal, com o CNPJ enviado na autorização de
fornecimento.
6.2.8. A responsabilidade da CONTRATADA está em cumprir os prazos de acordo com a
negociação definida conjuntamente com a PREFEITURA e o padrão de qualidade dos serviços
descritos nessa Especificação do objeto.

6.2.9. O fornecimento do objeto deverá ser feito nos locais indicados pelas respectivas
Secretarias, com autorização de serviço, dentro dos prazos estipulados e rigorosamente de
acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a
não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba
qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente. As datas para o
fornecimento serão informadas pelas respectivas secretarias.
6.2.10. O Contratado será responsável para servir durante os eventos, nos horários
estabelecidos pelo Contratante e de acordo com os itens obrigatórios especificados na
proposta.
6.2.11. Na hipótese de entrega inadequada de produtos/serviços deverá a CONTRATADA
providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ónus para o CONTRATANTE.
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
I - Acompanhar e fiscalizar a entrega do contrato, através de um servidor, especialmente
designado, e que poderá recusar orçamento que não esteja de acordo com as exigências
especificadas no edital e em seus anexos (se houver);
II - Acompanhar a entrega do objeto junto à CONTRATADA, verificando se está de acordo
com o que foi especificado;
III - Pagar a importância correspondente aos materiais efetivamente solicitados pelo gestor do
contrato, no valor calculado conforme o edital, dentro do prazo pactuado, mediante as notas
fiscais, devidamente atestadas;
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
V - Exigir o cumprimento dos prazos legais para garantia, quando for o caso;
VI - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos da proposta da CONTRATADA;
VII - Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato, na hipótese da CONTRATADA
não cumprir as cláusulas estabelecidas.
VIII - Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada com a
entrega do produto, para as providências cabíveis.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTE DO CONTRATO:
7.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada
pelo artigo 65 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, após apresentação da devida
justificativa pela autoridade administrativa.
7.2. O Equilíbrio económico financeiro do contrato será buscado sempre que necessário para
restabelecer as condições previamente pactuadas, mediante solicitação do contratado
devidamente justificada e acompanhada dos documentos que comprovem o desequilíbrio.
7.3. A contratada poderá reajustar somente após 12(doze) meses a contar da data de
apresentação das propostas, com base na variação percentual acumulada no período sob
análise, IGP-M (índice Geral de Preços do Mercado) ou outro equivalente, caso este venha a ser
extinto ou substituído.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das obrigações
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes
penas:

8.1.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não
assinar o termo de contrato, deixar de entregar/executar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do fornecimento, não mantiver a
proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com este Município e
será descredenciado no Cadastro do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
I. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) recusar-se a celebrar o contrato dela decorrente ou contrato quando regularmente
convocado;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não mantiver a proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo;
II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos
serviços, contados do recebimento da ordem de serviço no endereço constante do cadastro de
fornecedores ou do contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato,
no caso de retardamento na execução dos serviços inferior a 30 (trinta) dias.
III. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinta) dias na prestação dos serviços;
8.2. Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens, às atividades da Administração, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de
qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos
que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo
das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei N°.
10.520/02, as seguintes penas:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
8.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao tesouro municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM.
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8.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
8.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será
cobrado administrativamente ou inscrito como dívida ativa do município e cobrado mediante
processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
8.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
8.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com este
Município e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores Municipais pelo prazo de até 05
(cinco) anos.
8.4.2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indicio de causar dano ou prejuízo a
Administração Pública ou erário deverá inaugurar um procedimento administrativo de
apuração dos fatos. Os casos ocorridos durante os procedimentos licitatórios serão
comunicados oficialmente e, devidamente instruído, pelo Pregoeiro à Procuradoria Geral do
Município para apuração. Nos casos ligados a fase posterior a adjudicação serão comunicados
pela autoridade gestora competente à Procuradoria.
8.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei N°.
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
8.6 . A falta de material/equipamento não poderá ser alegada como motivo de força maior e
não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das
obrigações estabelecidas neste processo.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno
direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o
direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes
da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas
hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO B FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

w w w .jaguaretam a.ce.gov.br
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10.1. Em atenção ao Art. 67 da Lei Federal n°. 8.666/93, a entrega deste Contrato será
acompanhada e fiscalizada pelo servidor da Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA,
devidamente designado, cargo, ao qual compete:
I - Anotar, no processo de Pregão Eletrónico, protocolado na Prefeitura Municipal de
JAGUARETAMA, que originou e vinculam o presente Contrato, todas as ocorrências
relacionadas com a sua entrega, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados;
II - Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser
realizado o pagamento; ou rejeitá-lo, se executado em desacordo com este Contrato;
n i-S er ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o caso,
as justificativas para a tomada dessas providências pela autoridade responsável.
Parágrafo Único - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
mencionado servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
11.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
I

11.2* O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à
proposta licitatória.
11.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas
dispostas no artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
11.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por
acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
11.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela
Administração.
11.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais
e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da
Administração.
11.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os
termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
11.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam
o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
12.1. O foro da Comarca de Jaguaretama é o competente para dirimir questões decorrentes da
execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2o do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que
também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
JAGUARETAMA - CE, «DATA_DO_CONTRATO»

«NOME_DA_CONTRATANTE»
«N OME_RESP_LICITACAO»
CONTRATANTE

«EMPRESA.CONTRATADA»
«NOME_REPRESENTANTE»
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Nome:

CPF N°

2. Nome:

CPF N°
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
I
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR). DECLARA:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para
fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jaguaretama, Estado do Ceará,
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7o, da Constituição Federal, não emprega menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos;
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para
fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Jaguaretama, Estado do Ceará,
que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, em atendimento ao disposto no
Art. 4o, Inciso VII da Lei 10.520/02.
d) Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)
Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de
licitação na modalidade de pregão, que estou (amos) sob o regime de microempresa ou
empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.
e) Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão,
(inciso III, do art. 9o da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar n° 04/90).
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.
(Local e Data)
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

DECLARANTE

A FORÇA DO NOVO COM O POVOI

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARETAMA-CE - O Pregoeiro toma público
abertura do Pregão Eletrónico n° 035/2021-PE, cujo objeto: Aquisição de Equipamentos e Material
permanente (Apar. e Utens. Domésticos, Equip. de processamento de dados, Equipamentos
Energéticos, Máq., Utensílios e Equip. diversos, mobiliário em Geral, Equip. para Áudio, Vídeo e
Foto), para atender as necessidades das Sec. de Administração e Educação/ Fundeb de
Jaguaretama/CE. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento
das propostas: 02/08/2021 as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 11/08/2021, as
08h00mim; data de abertura das propostas: 11/08/2021, às 08h05; início de disputa de preços:
11/08/2021, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites:
www.tce.gov.ce.br:www.bbmnet.com.br:http://www.jaguaretama.ce.gov.br.

Jaguaretama-CE, 28 de Julho de 2021
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SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE ARAÚJO
Pregoeiro.

E M n g io . te brasileira Lauta Pgossi e Uiísa Statani l«am denotadas ontem (28) pela dupla suíça lom iaibjw _
Befcxfa ftacic «VIMwija GoM»c a deputarão a radata de Arome na Otmpnda de nquio. Laurae^
«n dois sats com parciais da 7/b a 6 0 na semifinal do tome» gtmprc) de deptas lamnines deJjMCj

O ESPORTES

Rebeca Andrade conquista
a prata na ginástica artística
Com o resultado, a atleta brasileira se tornou a primeira medalhista
olímpica feminina do brasil em toda a história da modalidade
fotq mcaano auFourncac,

A paulicia Rcb<ca A n d n de.de 22 anos, entrou par*
a história da ginástica artís
tica do Brasil ao conquistar
a prata nn individual nos
logos de Tóquio (Japão), a
primeira medalha olímpica
feminina do pais na modali
dade, na manhã desta quin
ta-feira (29). Rebeca somou
ao Final dos quatro aparelhos
$7,298 pontos, ficando atrás
somente da norte-americana
Sunlsa Lee (57,433) e á fren
te de Angelina Melnlkova.
do Comité Olímpico Russo
(ROC, sigla em inglês) que
totalizou 57.199. A brasileira
ainda tem chances reais de
conquistar mais medalhas
nas disputas de salto e solo
a partir de dom ingo (I* de
agosto).
Rebeca iá começou b ri
lhando na apresentação do
salto, prim eiro dos qua
tro aparelhos, com nota
15.300, a m ais alta entre
todas as competidora». Na
sequência, nas assim étri
cas. Rebeca cravou ourra

Na prova, Rebeca ficou apenas atrás da norte-am ericana
Sunías Los que panitou á m adafl» de ouro
nota alta: 14.646. Depois,
na trave, a ginasta conse
guiu 13.566, mas a comis
são técnica entrou imedtaramente com recurso, que
foi aceito e a nota revisada
para 13.666.

Antes da apresentação
no solo, Rebeca estava na
terceira posição geral. No
últim o aparelho, a brasilei
ra cometeu dois pequenos
erros (pisou fora do tabla
do) e obteve 13.666. O d e 

sem penho geral nos qualro
aparelhos garantiu i brasi
leira a m edalha de prata e
o m elhot desem penho fe
m inino do país na m odali
dade em Jogos Olímpicos,
t) Brasil agora totaliza sete
m edalhas em Tóquio 2020.
A conquista inédita para
o país tem gosto ainda mais
especial para Rebeca, que
rompeu o ligamento c ru 
zado anterior do joelho em
2019 e teve de passar por
tris cirurgias. A atleta vol
tou a trein ar forte no inicio
de 2020 e só veio a assegu
rar < vaga em Tóquio em
junho deste ano, ao vencer
a prova individual Pan-Am ericano de Ginástica, no
Rio de lanei ro.
Rebeca A ndrade se clas
sificou p a ra a final d o in 
d ividual geral em Tóquio
em segundo lugar, atrás
da favorita n o rte -am e ri
cana Sim one Biles, que
desistiu da com petição
p a ra se c o n c en trar em sua
saúde m ental.

Brasil estreia no tênis de mesa por equipes contra
Hong Kong e Bruna Takahashi projeta confronto
A Seleção Feminina de
ténis de mesa estreia neste
sábado nos jogos Olímpicos
de Tóquio na categoria por
equipes. Ao lado de fessica
Yamads e Carolina Kumahara. Bruna Takahashi enfren
ta o time de H ong Kong e
projetou dificuldades para o
encontro,
Hong Kong é a quarta ca
beça de chavr do torneio e

deve apresentar dificuldades
para as brasileiras. Ainda as
sim, Bruna prometeu dar o
máximo e revelou ter uma
estratégia traçada. “A equipe
brasileira está bem entrosa
da e treinamos muito para
Isso, apesar de termos caído
no sorteio com a forte equi
pe de Hong Kong. Daremos
nosso máximo para tentar
passar de fase", disse a brasi
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leira. "Teremos que ver com
quem elas irão jogar e contra
quem eu jogarei, mas já te
nho uma estratégia definida
dependendo d* jogadora.
Espero ajustar alguns erros
que cometi no individual e
fazer uma ótima partida nas
equipes’, completou Bruna.
Takahashi foi eliminada
no torneio Individual após
perder para • francesa Yaun

lia Nan, po r 4 sets a 0.
"Foi uma partida muito
dura contra uma atleta bem
experiente, que apesar de
não atuar muito nas etapas
do circuito internacional,
tem um alto nivef, então sa
bia que Iria ser difícil*
Os jogos têm inicio neste
sábado, ãs 22h (horário de
Brasília), no Ginásio Metro
politano de Tóquio.
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A Loteria dos Sonhos continua melhorando a vida
de muita gente- Todo dia, além de prémios em dinheiro,
sorteia uma m oto Okm.

Nice Seles

Ela i uma estrela que brilha, tendo d* academia
jovem de letras do Farias Brito. Encantou o m undo na
Mak Muilç Day, um feito que deve ser comemorado com
alegria e orgulho para todos nós cearense*.

PÔquer
Para quem não sabe, em 2012 o m inistro do esporte
recolheu oficlalmente o póquer como um esporte d*
mente, mesma posição ocupada pelo xadrez. O circuito
cearense de póquer em 2014. passou a comandar este
esporte que tem um campeão, no caso. Thtago Farias,
Fie i uma estrela que desponta e que já ganhou prémios
milionários.
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Marcelo Paz
O presente do dia 22 que o Fortaleza m e mandou,
mostrando todo o poder de criatividade do Marcelo Paz.
Camisa do Leão com meu nome gravado nas trts unida
des, além do número 80, que marra meu* 80 ano*. Sou
grato, meu caio Marcelo.
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A, C, D, E, Bl, 62, B6, B12, H, PP, B9, BS, Ferro, Cobre, lobo, Zinco, Magnésio e Manganês.
Com embalagem aluminlzada em pacotes de 400g, livre de impurezas, embalagem em
perfeito estado de conservação, integridade e consumo, com validade mínima de 6 meses
da entrega do produto, registro no Ministério da Saúde. 2* Parte: Das Amostras 4.1.4.
Todas as amostras apresentadas deverlo possuir ficha técnica, laudo de análise físicoquímica atualizada referente ao produto apresentado, assinada por profissional habilitado
e LAUDO DE ANALISE MICROBIOIÓGICA para os lotes: LOTE «1, LOTE 83, LOTE 84, LOTE 86,
elaborado por laboratório oficial, com parecer conclusivo assinado por responsável técnico,
e com data de emissão não Inferior ao ano de 2020. Os laudos de análise ffsico-quimica e
laudo de análise mlcrobiológica deverSo estar acompanhados do CERTIFICADO DE
ACREDITAÇAO do laboratório. LEIA-SE AGORA: 1* Parte: Termo de Referência nas
Especifica$óes Dos itens: Item 14 (LOTE 01) • LEITE EM PÓ INTEGRAL • emb. c/400g
(Ingredientes; leite fluido integral, nSo contém glúten, umidade máxima 3,5%. InformaçSo
nutricional no rótulo. Inscrição no Ministério da Agricultura. SIF/DIPOA. Embalagem
aluminlzada de 400g, com prazo de validade de no mínimo 06 meses a contar da data de
fabricação). 2* Parte: Das Amostras 4.1.4. Todas as amostras apresentadas deverlo possuir
ficha técnica, laudo de análise flsíco-químíca atualizada referente ao produto apresentado,
assinada por profissional habilitado e LAUDO □£ ANÁLISE MICROBiOLÓGICA para os lotes:
LOTE 81, LOTE 83, LOTE 84, LOTE 86, elaborado por laboratório oficial, com parecer
condusivo assinado por responsável técnico, e com data de emissão nSo Inferior ao ano de
2020. Oemais disso, a data de abertura do certame fica alterara para o dia 13 de agosto
de 2021 no mesmo horário, tendo em vista que a alteraçlo afeta a formulação das
propostas de preços, conforme dicçlo do § 4o do art. 21 da Lei 8.666/93. Os interessados
ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio eletrónico
https://lidtacoes.tce.ce.gov.br
para verlftcaçio
de
informações
e
alterações
supervenientes.
ttapfúna - CE, 29 de julho de 2021.
ANTÔNIO ALTEMAR BEZERRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA

N® 143, sexta-fi

AVISO DE UCtTAÇÂO
I O C |.
CONCORRÊNCIA N* 2021.2607-00lJsÉ*Ar *».
0 Presidente da Comissão Permanente de LieitalBo da PrefeituraJ
Limoeiro do Norte /CE toma público para conhecimento downtereAJUlJU^yai$jf|éNzarj
licitação na modalidade Concorrência, tombado sob o NA 2 0 ^ 2 ^ -O O lJ K tlH lM M fin o d|
Julgamento Menor Preço por lote, tendo como objeto o s \ m m o s remanescente;
conclusão de reformas de UBSS Bixopá, Setor nh4 E Cidade A ltA ip Mugjclpio de |
do Norte, tudo conforme especificações contidas no projeto básica
__ _
edital. A Sessão será realizada is 09 horas do dia 01 de Setembro
da
Comissão situada i Rua Coronel António Joaquim, n* 2121, Centro, CEP: 62.930-000,
limoeiro do Norte /CE e através do sitio eletrónico: www.tce.ce.gov.br. A documentação
do Edital na Integra poderá ser adquirido no endereço acima mencionado, no horário de
08:00h á$ 13:00h. Maiores informações no endereço citado.
Limoeiro do Norte/CE, 29 de julho de 2021.
PAULO VICTOR FARIAS PINHEIRO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
AVISO DE PENALIDADE
A Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de Maracanaú, neste ato
representado por seu Secretário, iosé Helanio de Oliveira Facunda, no uso de suas
atrlbulçóes legais estabelecidas na Lei Orgânica do Munidpio, resolve:
Tornar público o Auto de infração Ambiental, do autuado a seguir listado, cujo
endereço encontra-se em local incerto e não sabido, conforme dispõe o Art 107, inciso III
da Lei Municipal n* 1.132/2007. Relação por: Processos • Pessoa Jurfdlca/Petsoa Física CNPJ/CPF • Documento: 111/2018 • Grife do Bolo • 12.240.524/0001-09 - A.I. N*
30/2021.
Maracanaú • CE, 29 de julho de 2021
JOSÉ HELANIO DE OLIVEIRA FACUNDO
Secretário

a v iso licitaç Ao

PREGÃO ELETRÓNICO N® 3S/2021-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO

O Pregoeiro toma público abertura do Pregão Eletrónico n* 035/2021-PE, cujo
objeto: Aquisição de Equipamentos e Material permanente (Apar. e Ulens. Domésticos,
Equip. de processamento de dados. Equipamentos Energéticos, Máq., utensílios e Equip.
diversos, mobiliário em Geral, Equip. para Áudio. Vídeo e Foto), para atender as
necessidades das Set. de Administração e Educação/Fundeb de Jaguaretama/CE. O mesmo
ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com inicio do acolhimento das propostas:
02/08/2021 as OBhOOmim, fim do acolhimento das propostas: 11/08/2021. as OBhOOmim;
data de abertura das propostas: 11/08/2021, ás 08h0S; Inicio de disputa de preços:
11/08/2021, ás Q9h00min, horário de Brasflla, o editai se encontra na sede da licitação, nos
sites: www.tce.gov.ce.br;www.bbmnet.com.br;http://www.jaguaretama.ce.gov.br
Jaguaretama-CE, 28 de Julho de 2021
SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE ARAÚJO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

AVISO de u c itac Ao
GÃO ELETRÓNICO N* 20/2021
Datas e Horártos^Tffon^e Brasília): Início do Acolhimento: 02/08/2021, 08h; Fim de
Acolhimento e Abertura das Propostas: 12/08/2021, 08h; Inicio da Disputa: 12/08/2021, ás
9h. OBJETO: Registro de Preços objetivando a Aquisição de material gráfico destinado ás
diversas secretarias. Modalidade: Edital de Pregão Eletrónico N® 020/2021 (n® 885.388 no
Ucitações-e do BB). VALOR DO EDITAL: Gratuita. INFORMAÇÓES: Prefeitura Municipal, Av.
Prefeitura Guido Osterno, s/n. Térreo, Centro, E-mail: licitacaomarco0gmail.com. MarcoCE. 22/07/2021 - Sandro Reubem Osterno Mourão, Ana Gfaisy Frota Osterno Leome,
Geraldo Bastos Osterno Júnior, Maria Edlnella Silveira. Jesus Dyêgo Armando Silva e
Francisco Nelson Cavalcante Filho, respcctivamente Chefe de Gabinete e Secretários de
Assistência Social, de Desenvolvimento Económico, Agricultura, Tecnologia e Meio
Ambiente, de Educação, Cultura e Desporto, de Planejamento, Administração e Finanças e
de Saúde.

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N* 2021.06.08.1
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, toma púbtico para conhecimento
dos Interessados que fora concluído o julgamento referente à fase de habilitação do
Certame Ucltatório na modalidade Tomada de Preços tombada sob o n* 2021,06.08.1,
sendo O seguinte: EMPRESA HABILITADA • ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, por
cumprimento integral ás exigências do Edital Convocatório. EMPRESAS INABILFTADAS - J IF
CAVALCANTE FILHO EIREU, por descumprimento aos Itens 3.1.11 e 3.1. IS do Edital
Convocatório (Por não possuir ramo de atividade compatível com o objeto licitado; Por ter
apresentado atestado de capacidade técnica com caracterlsticas Incompatíveis com os
serviços objeto da presente licitação); GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
ADMINISTRATIVO, por descumpri mento aos Itens 3.1.11 e 3.1.15 do Edital Convocatório
(Por não possuir ramo de atividade compatível com o objeto licitado; Por ter demonstrado
através de atestado Incompatível, não podendo a empresa que atestou a aptidão ter
realizado os serviços de assessoria e consultoria em projetos, visando à captação de
recursos federais e estaduais e na elaboração de prestação de contas de recursos oriundos
de Convénios, Contratos de Repasses, Termos de Ajustes, Termos de Compromissos,
Programas de Ação Continuada e Instrumentos similares, tratando-se a mesma de uma
empresa de géneros alimentícios) e YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA • ME, por
descumpri mento aos itens 3.1.11 e 3.1.15 do Edital Convocatório (Por não possuir ramo de
atividade compatível com o objeto licitado; Por ter apresentado atestado de capacidade
técnica com caracterlsticas incompatíveis com os serviços objeto da presente licitação).
Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito á Praça Dirceu Figueiredo, s/n*
- Centro - CEP: 63.010-147, Juazeiro do Norte/CE, no horário de 08:00 ás 14:00 horas ou
pelo telefone (88) 3566-1010.
Juazeiro do Norte/CE, 26 de julho de 2021.
UELTON DE SOUZA CARDOSO

Marco-CE, 22 de Julho de 2021.
MARIA EDINEILA SILVEIRA
Secretárla de Educação, Cultura e Desporto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
EXTRATOS DE RESCISÃO
Contrato N<: 2020.03.13.001-01 Contratante: Município de Milagres, inscrito no CNPJ
sob n® 07.6S5.277/0001-00, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde;
Contratado: Hedellta Nogueira Vieira - Eirell, inscrito no CNPJ sob n* 07.779.242/000174; Objeto: Contratação de Empresa especializada em Veiculação de Publicidade Legal
de Interesse do Município de Milagres/CE; Fundamentação Legal: Art. 78 inciso XII e
art. 79 Inciso II, da Lei 8.666/93; Data da Rescisão: 02 de Junho de 2021; Efeito da
Rescisão: 02 de Junho de 2021; Signatários: Pelo Contratante; Gean Karlo Alves Feitosa;
Pelo Contratado: Hedelita Nogueira Vieira.
Contrato N®: 2020.03.13.001-02 Contratante: Munidpio de Milagres, inscrito no CNPJ
sob n® 07.6S5.277/0001-00, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação;
Contratado: Hedelita Nogueira Vieira • Eirell. Inscrito no CNPJ sob n® 07.779.242/000174; Objeto: Contratação de Empresa especializada em Veiculação de Publicidade Legal
de Interesse do Município de Milagres/CE; Fundamentação Legal: Art. 78 Inciso XII e
art. 79 inciso II, da Lei 8.666/93; Data da Rescisão: 02 de Junho de 2021; Efeito da
Rescisão: 02 de Junho de 2021; Signatários: Pelo Contratante: Frandsca Rozimar Alves
Belém Morais; Pelo Contratado: Hedellta Nogueira Vieira.

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÓNICO N* 2021.07.12.2
O Pregoeiro Oficial do Munidpio de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que o
processo Ucltatório modalidade Pregão n® 2021.07.12.2, cuja data de abertura estava
prevista para o dia 29 de julho de 2021 ás 09:00 horas, fora anulado, em virtude do
deferimento á impugnação interposta pela 5ra. Camila Paula Bergamo. Maiores
informações no endereço eletrónico: bllcompras.com, por Intermédio da Bolsa de
Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3566*

Contrato N®: 2020.03.13.001-03 Contratante: Munidpio de Milagres. Inscrito no CNPJ
sob n® 07.655.277/0001-00, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência
Social; Contratado: Hedellta Nogueira Vieira - Eirell, Inscrito no CNPJ sob n®
07.779.242/0001-74; Objeto: Contratação de Empresa especializada em Veiculação de
Publicidade Legal de interesse do Município de Milagres/CE; Fundamentação Legal: Art.
78 inciso XII e art. 79 inciso li, da Lei 8.666/93; Data da Resdsão: 02 de Junho de
2021; Efeito da Rescisão: 02 de Junho de 2021; Signatários: Pelo Contratante: Vilauba
Figueiredo Bernardo Ribeiro; Pelo Contratado: Hedellta Nogueira Vieira.
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Juazeiro do Norte/CE, 29 de julho de 2021.
RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N® 2021.2207-001/SE1NFRA
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
limoeiro do Norte /CE torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar
licitação na modalidade Tomada de Preços, tombado sob o N.® 2021.2207-001/SE1NFRA,
critério de julgamento Menor Preço por Lote, tendo como objeto os serviços contratação
de empresa para construção de praça no Bairro António Holanda no Município de Umoelro
do Norte, tudo conforme especificações contidas no projeto básico e demais exigências do
edital. A Sessão será realizada ás 09 horas do dia 17 de agosto de 2021, na Sala da
Comissão situada à Rua Coronel Antônio Joaquim, n* 2121, Centro, CEP: 62.930-000,
Limoeiro do Norte /CE e através do sítio eletrónico: www.tce.ce.gov.br. A documentação
do Edital na Integra poderá ser adquirido no endereço acima mencionado, no horário de
08:00h ás 13:00h. Maiores informações no endereço citado.

PROCESSO LICITATÓRIO N«: 2021.07,12.002
Pregão Eletrónico N® 012/2021.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Milagres/CE, tona público, que
estará realizando na sede da prefeitura, através da plataforma eletrónica
www.iicltacoesmilagres.com.br o certame Ucltatório, na modalidade Pregão Eletrónico
N® 012/2021, cujo objeto consiste na Contratação de Empresa para Fornecimento de
Link de internet dedicado (Via Fibra ôptita e/ou Rádio Enlance), nas Unidades
Administrativas Municipais de Milagres/CE, conforme especificações apresentadas Junto
ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 13 de Agosto
de 2021, ás 08h:00min. O Inicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrerão a
partir do dia 30 de Julho de 2021, ás 15h:00min. Maiores informações e entrega de
editais no endereço eletrónico: www.llciUcoesmilagres.com.br. Informações poderão
ser obtidas ainda pelo e-mail: rnilagresceara0outtook.com.

Limoeiro do Norte/CE, 29 de Julho de 2021.
PAULO VICTOR FARIAS PINHEIRO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Eit« «x u ifttn to podt W wrfflCKto "O «ndaroco tlttrônkeo
Mtp^/www-in^ov.br/tmefltiodode.hlml, pelo ç ò 4 0530202tOTJOOOiSS
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Milagres/CE, 29 de Julho de 2021
FRANCISCO JAILES VASQUES MEDEIROS

MiliuKfc) (flfhaliMnta CDRlpnw MP h* 2106*2 d« 14/01/2001,
ttXui i InFffttotnjtun p * O w M P ú b K u t irjnW eiri -

no serviço público, cabendo aos responsáveis pela organização a
obediência a todas as medidas e cautelas sanitárias estabelecidas
contra a disseminação da Covid-19, buscando garantir a saúde de
candidatos e dem ais pessoas envolvidas no procedimento.
A r t 8" Ficam perm itidos o s treinos e jogos de campeonatos de futebol
e futsal regional, sem público.
Seção III
Das m edidas gerais sa n itá ria s
A r t 9° As atividades económicas autorizadas observarão as seguintes
medidas de controle à disseminação da Covid -19, sem prejuízo de
outras definidas em protocolos sanitários:
I - restaurantes e hotéis:
a) proibição da realização de qualquer evento, inclusive celebração de
casamento, em restaurantes, hotéis e outros estabelecim entos,
similares, seja aberto ou fechado o ambiente;
b) disponibilização de música ambiente, inclusive
vedado espaço para dança e qualquer outra atividade
festas em restaurantes e afins;
c) limitação a 6 (seis) pessoas por mesa nos resta u raW ^ e âéjjgfalém
do que: limitação do atendimento a consumo no local h u y iãg em , sem
permitir pessoas em pé, inclusive na calçada; proibição de fila de
espera na calçada; e utilização de filas de espera eletrónicas;
II - hotéis, pousadas e afins:
a) limitação, para o setor de hotelaria e pousadas, do uso dos
am rtam entos e quartos ao máximo de 03 (três) adultos ou 02 (dois)
^ M o s com 03 (três) crianças;
b ^ b e d iê n c i a às regras previstas no inciso I, deste artigo, pelos
restaurantes em hotéis, pousadas e afins.
III - com ércio de rua e restaurantes: realização do controle eletrónico
nas entradas principais, informando através de painéis ou meio
similar, a quantidade máxim a perm itida e a quantidade de pessoas
naquele mom ento no local.
C A P ÍT U L O III
DAS M E D ID A S D E P R O T E Ç Ã O SA N ITÁ R IA
A r t 10. Sem prejuízo de outras medidas j á previstas em legislação
própria, o descumprimento das regras neste Decreto sujeitará o
responsável às sanções civil, administrativa e criminal cabíveis.
P ará g ra fo único. Além das medidas de proteção já estabelecidas,
inclusive a m ulta prevista no § 2o, do art. 15, do Decreto M unicipal n.°
020, de 12 de m arço de 2021, outras providências poderão ser
adotadas pelas autoridades competentes para resguardar o
cumprimento deste Decreto, no intuito de prevenir ou fazer cessar
infrações, sendo aplicáveis, caso necessárias, as sanções de apreensão,
interdição e/ou suspensão de atividade.
C A P ÍT U L O IV
DAS D IS P O S IÇ Õ E S FIN A IS
A rt, u . As disposições deste Decreto serão fiscalizadas por
^ B b r id a d e s da Secretaria M unicipal de Saúde e p o r agentes de
ag u ra n ç a do Estado, ficando o infrator sujeito à devida
responsabilização civil, administrativa e penal.
P ará g ra fo único - Para efeito do previsto no caput deste artigo
aplica-se as penalidades previstas no a r t 8° do Decreto M unicipal n.°
014, de 20 de m arço de 2020 e art. 5° e seguintes do Decreto
M unicipal n.° 031, de 01 de maio de 2020 e, suas demais alterações
legais.
A rt. 12. Fica reiterada, para todos os efeitos, todas as m edidas
previstas no Decreto M unicipal n.° 009, de 01 de fevereiro de 2021,
assim com o o estado de calamidade previsto no Decreto Estadual n.°
572, de 08 de julho de 2021.
A rt. 13. As atividades em funcionamento, na forma deste
instrumento, deverão atender aos protocolos setoriais de m edidas
sanitárias previstas no Anexo II, do Decreto Estadual n° 33.955, de 26
de fevereiro de 2021, devidamente aprovadas pela Secretaria da Saúde
e,
aos
Protocolos
Setoriais
disponibilizados
no
site
https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/.
A r t 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
R E G IS T R E -S E , P U B L IQ U E -S E , C U M PR A -SE .

P A Ç O M U N IC IP A L P R E F E IT O F R A N C IS
P IN H E IR O , em 26 de ju lh o de 2021; 155s
Política.

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHÀ Q

j

Prefeito M unicipal

M aria F
C ódigo Iden
S E C R E T A R IA M U N IC IP A L D E E D U C A Ç /
A V IS O D E L IC IT A Ç Ã O P R E G Ã O E L E T R Ó N IC O N" 035/2021PE
iSTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARETAM A-CE Pregoeiro tom a público abertura do Pregão Eletrónico n° 035/2021P E , cujo objeto: Aquisição de Equipamentos e M aterial permanente
(Apar. e Utens. Domésticos, Equip. de processam ento de dados,
Equipamentos Energéticos, Máq., Utensílios e Equip. diversos,
mobiliário em Geral, Equip. para Áudio, Vídeo e Foto), para atender
as necessidades das Sec. de Administração e Educação/Fundeb de
Jaguaretama/CE. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com
com início do acolhimento das propostas: 02/08/2021 as 08h00mim,
fim do acolhimento das propostas: 11/08/2021, as 08h00mim; data de
abertura das propostas: 11/08/2021, ás 08h05; início de disputa de
preços: 11/08/2021, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se
encontra
na
sede
da
licitação,
nos
sites:
www.tce.gov.ce.br;www.bbmnet.com.br;http://w w w .jaguaretam ace.g
ov.br
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Jaguaretama-CE, 28 de Julho de 2021 -

SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE ARAÚJO
Pregoeiro.
P u blicado p or:
M aria Fernanda M artins Lopes
C ódigo Id en tificad o r: 1551 ABOA

G A B IN E T E
P O R T A R IA N° 2907001/21-G P D E 29 D E JU L H O D E 2021.

Dispõe sobre a NOMEAR de servidor para o cargo
que indica e dá outras providências:
A N IZ IÁ R IO JO R G E

COSTA,

P refeito M u n icipal d e J a rd im pleno exercfcio do cargo, no uso de suas
atribuições legais, que confere o A rt 76, Inciso XI, da Lei Orgânica
Municipal, e

Estado do Ceará, em

C O N SID E R A N D O a U i Municipal N° 298/2019, de 18 de
Dezembro de 2019, que dispõe sobre a Reestruturação Organizacional
do Poder Executivo,
RESOLVE:
A rt. I a. N O M E A R , o(a) Sr(a). Jucicleide M a ria de Sousa,
portador(a) do RG n° 96029261664 SSPCE, inscrito no CPF n°
830.806.433-72, no cargo com issionado de D ire to r A d m inistrativo
do H o sp ital M unicipal, código DNS2.
A r t 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
R E G IS T R E -S E , P U B L IQ U E -S E E C U M P R A -SE .
Paço da Prefeitura Municipal de Jardim-CE, 29 de Julho de 2021.

ANIZIÁRIO JORGE COSTA
Prefeito M unicipal
P ublicado p or;
Jose Henrique dos Santos
C ódigo Identificador:D F7A 9486

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Redenção - Aviso de Licitação - Tomada de Preço N* 2807.01/21-TP. A Comissão Permanente de Licitação
da Câmara Municipal de Redenção - Ceará toma público, para conhecimento dos interessados, que no dia 16 de agosto de 2021, às 09:00 horas, estará
realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, critério de julgamento Menor Preço, tombado sob o n" 2807.01/21-TP, para Contratação de empresa
Municipal,
especializada em capacitação e desenvolvimento do Poder Legislativo Municipal de Redenção, para atualização do Regimento Im
I, de acordo
bem como auxilio técnico ao corpo do órgão Legislativo para identificação das necessidades locais e implementação das alt|
anexos
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de “
rda
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua Ludgero Guilherme Costa 04Á^tro Re
publicação deste Aviso, no horário de expediente.
f

*** ***
Lo Eletrônjbo N°
Estado do Ceará - Prefeitura M unicipal de M ilagres - Aviso de Licitação - Processo Licitatório Na: 2021
lormajlejrônica
012/2021.0 Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Milagres/CE, tona público, que estará realizando na sede da pnefeii
iO D E
www.licitacoesmilagres.com.br o certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrónico N° 012/2021, cujo objeto
JCE), N £$£p tfD A D E S
EM PR ESA PA R A FO RNECIM ENTO D E L IN K D E IN TERN ET D E D IC A D O (V IA F IB R A ÔPTICA E/OU RÁ D IO
~
5m abertura
A D M IN IST R A T IV A S M U N IC IPAIS D E MILAGRES/CE, conforme especificaçóes apresentadasjunto ao Edital Convoc
marcada para o dia 13 de Agosto de 2021, ás 08h:00min. O inicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrerão a partir dóTttS 90 ihrltilho de 2021, às
15h:00min. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrónico; www.licitacoesmilagres.com.br. Informações poderão ser obtidas ainda pelo
e-mail: milagresceara@outlook.com. Milagres/CE, 29 de Julho de 2021. Francisco Jailes Vasques Medeiros - Pregoeiro Oficial.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milagres - E X T R A T O D E R E S C IS Ã O D E C O N T R A T O - C O N T R A T O Na: 2020.03.13.001-02;
CO NTRATANTE; Município de Milagres, inscrito no CNPJ sob n007.655.277/0001-00, por intermédio da SE C R E T A R IA M U N IC IP A L D E EDUCAÇÃO ;
CO N TRATADO : H ED ELITA NOGUEIRA V IEIR A - EIRELI, inscrito no CNPJ sob n° 07,779.242/0001-74; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM PRESA
E SP E C IA LIZ A D A E M V EIC U LAÇ ÀO DE PU B LIC ID A D E LEG A L DE IN T ERESSE DO M U N IC ÍPIO D E M ILAGRES/CE; FU N D A M E N T A Ç Ã O
LE G A L: A lt 78 inciso X II e art. 79 inciso II, da U i 8.666/93; D A T A D A R E SC ISÃ O ; 02 de Junho de 2021; E F E IT O D A R E SC ISÃ O : 02 de Junho de
2021; SIG N A T Á R IO S: Pelo Contratante: Franclsca Rozimar Alves Belém Morais; Pelo Contratado: Hedelita Nogueira Vieira. Milagres-Ceará, 02 de
Junho de 2021. FRAN CISCA RO ZIM AR A LV ES B ELÉM M O R A IS SEC RET Á R IA M U N IC IPA L D E EDUCAÇÃO.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaretama. O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrónico n° 035/2021 -PE, cujo objeto;
Aquisição de Equipamentos e Material permanente (Apar. e Utens. Domésticos, Equip. de processamento de dados, Equipamentos Energéticos, Máq.,
Utensílios e Equip. diversos, mobiliário em Geral, Equip. para Áudio, Video e Foto), para atender as necessidades das Sec. de Administração e Educação/
Fundeb de Jaguaretama/CE. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br com inicio do acolhimento das propostas; 02/08/2021 ás 08h00min, fim do
acolhimento das propostas; 11/08/2021, às OShOOmin; data de abertura das propostas: 11/08/2021,
I; inicio de disputa de preços: 11/08/2021, às
i.br, http://www.jaguaretama.ce.gov.
09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites; www.tce.gov.ce.br;
br. Jaguaretama-CE, 28 de Julho de 2021 - Sebastião Alexandre Lucas de Araújo - Pregoelfb.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A Comissão Permanente de Licitação, toma público o
apresentada pelas licitantes participantes da Tomada de Preços de N° EJ-TP001/21, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção de quadra
poliesportiva no Distrito de Iapi, no Município de Independência/CE, com o seguinte o seguinte: Após a análise das propostas de preços e julgamento, uma
vez cumpridas às exigências formais, declara vencedora do presente certame a licitante: A T L Construções e Serviços EIRELI, CPNJ N° 04.302.210/000195, no valor global de R$ 482.964,38 (quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Fica aberto o prazo
recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações pelo telefone (88) 3675.1914, ou pelo endereço
eletrónico (licitacao@independencia.ce.gov.br). Independência/CE, 28 de julbo de 2021. Comissão Permanente de Licitação.

*** **» *«*
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A Comissão Permanente de Licitação, toma público o resultado do julgamento das propostas
apresentada pelas licitantes participantes da Tomada de Preços de N° IN-TP004/21, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção de Terminal
Rodoviário Intermunicipal no Município de Independência/CE, com o seguinte o seguinte: Após a análise das propostas de preços e julgamento, uma vez
cumpridas às exigências formais, declara vencedora do presente certame a licitante: N.R. Construções e Serviços EIRELI, CPNJ N° 18.635.562/0001-77,
no valor global de R$ 1.910.993,14 (hum milhão novecentos e dez mil e novecentos e noventa e três reais e quatorze centavos). Fica aberto o prazo recursal
previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações pelo telefone (88) 3675.1914, ou pelo endereço eletrónico
(Iicitacao@independencia.ce.gov.br). Independência/CE, 28 de julho de 2021. Comissão Permanente de Licitação.
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da M icrorregiio de Tauú - Extrato de Contrato. Contratante: Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Tauá. Contratadas: Joaquim Willame Alves de Araújo E IR E LI - ME, pelo valor global de RS 16.218,15 (dezesseis mil, duzentos e dezoito
reais e quinze centavos); e a empresa Jose Alexandre De Araújo Neto 01511156309, pelo valor global de R$ 24.370,95 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta
reais e noventa e cinco centavos). Objeto: aquisições de material gráfico, pare atender as necessidades do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de
Tauá - CPSMT. Procedimento Licitatório: Pregão Presencial n° 2021.06.14.002 • CPSMT. Vigência do Contrato: 31 de Dezembro de 2021. Assina pela
Contratante: José Ariston Alves de Lima - Secretário Executivo. Assinam pelas Contratadas: Sr. Joaquim Willame Alves Araújo e Eduardo Silva Monteiro,
respectivamente. Data da Assinatura: 08.07.2021. Comissão de Licitação.
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - Extrato de Ata de Registro de Preço n* 01/2021 - Pregão Eletrónico n°
08.27.04.2021, Publicação trimestral conforme § 2°, art. 15, da Lei Federal 8.666/93. Objeto: Registro de preço visando futuras e eventuais aquisições de
filmes laser para atender as necessidades da Policlínica Aderson Tavares Bezerra, Tipo II e Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Tipo I. Vigência: 12 (doze)
meses. Empresas: Hit Care Nordeste Importação, Comércio e Serviços de Prod. M. O. e Hospitalares. CNPJ: 33.921.755/0001-88. Valor RJ 138.720,00
(Cento e Trinta e Oito M il Setecentos e Vinte Reais). Prohospital Comercio Holanda Ltda. CNPJ N": 09.485.574/0001-71. R$ RJ 31.551,00 (Trinta e Um
M il Quinhentos e Cinquenta e Um Reais). Promix Comercial Hospitalar Ltda - ME. CNPJ N°: 19.659.691/0001-68. Valor Global: R$ 11.000,00 (Onde M il
Reais). Detalhes disponíveis no sítio: https://cpsmcrato.ce.gov.br/. Crato/CE, 07/05/2021. Cícero Leosmar Parente Gomes - Pregoeiro.
*** *** ** *
ESTADO DO C EA R Ã - PREFEIT U RA M U N IC IP A L DE R E R IU T A B A - Titulo: A V ISO D E AB ERT U R A D E L IC IT A Ç Ã O - Unidade Administrativa:
Secretaria Municipal de Saúde - Regente: Pregoetra e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregão Eletrónico N* PERP/Q1/160721/SMS - Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de testes rápidos (S W A B de nasofarlnge) para exame do CO VID-19 (AN TÍG EN O AG), a serem
utilizados no enfretamento ao combate do coronavirus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Reriutaba/CE - Local de Ácesso ao
Edital: Rua Osvaldo Honórto Lemos - Ns 176 - Bairro Centro - CEP: 62.260-000 - Rertutaba - CE; https://bll.org.br: httos://www.reriutaba.cc.gov.
hi; https://licitacQes.tce.ce.yov.br - Funcionamento do Órgão; Segunda à Sexta de 08HOOM às 12h00m e de 14b00m ás 17h00m - Local de Realização
da Licitação; https://bll.org.br - Data de Abertura: 12/08/2021 - Horário: 08h30m - Pregoeira: Sftmia Leda Tavares Tlmbú.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Chorozinho. A Pregoeira do Município de C h o ro zin h o -C E , toma público para conhecimento dos interessados
o Edital do Pregão Eletrónico n° 2021,07.28.038-PE-SMS. Tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades das
Unidades Básicas de Saúde do Município de Chorozinho-CE. O prazo de cadastramento das Propostas de Preços será até às 08h00min do dia 12 de agosto
de 2021, com abertura para análise das propostas às 09h00min e Sessão de Disputa de Lances ás 09h30min. (horários de Brasília). O Edital poderá ser
adquirido nos endereços eletrónicos www.bII.oig.br e www.tce.ce.gov.br a partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão Permanente
de Licitação, na Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N - Vila Requeijão - Chorozinho-CE ou (85) 3319-1163. Chorozinho - CE, 28 de julho de 2021.
Elaine Cristina de Morais Costa Silva - Pregoeira.

