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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 2018120402-ADM

Regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei
n.º 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.
PREÃMBULO

Os titulares da origem desta licitação tornam público, para conhecimento dos
interessados, que o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaretama
nomeado pela portaria nº 123/2018, até as 09:00horas do dia 20 de Dezembro de
2018, na sede da Prefeitura de Jaguaretama, Setor de Licitações, e-mail:
licitacao©iaquaretama.ce.qov.br, localizada à Rua Tristão Gonçalves, 185,
CentroJaguaretama, Ceará, em sessão pública, dará início aos procedimentos de
abertura dos envelopes concernentes às propostas de preços, formalização de
lances verbais e documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 2018120402-ADM, identificado abaixo, mediante as condições
estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de
julho de 2002 e Decreto 3555/2000, de 08 de Agosto de 2000, Lei complementar
123 e suas alterações e aplicando se subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93, de
21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar em
VIgor.
E
MATERIAL
DE
DE
LIMPEZA
AQUISIÇÃO
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
Objeto:
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA,
PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO; SEC. DE DES.
RURAL, REC. NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; SEC. MUN. DE
ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO; FUNDO
MUNICIPAL DE CULTURA; SEC. DE INFRAESTRUTURA,
Órgãos Participantes:URBANlSMO E SERv. PÚBLICOS; SECRETARIA DE
DE
DE
MUNICIPAL
FUNDO
EDUCAÇÃO;
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB;
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E
EMPREENDEDORISMO
e FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.

Critério de

Julgamento:
Espécie:

Menor Preço por ITEM

Pregão Presencial
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Data e Hora de

20 de Dezembro de 2018,

Mªlbertura-

Compõem-se o presente Edital das partes A e

B,

às 09:00Horas.

conforme a seguir apresentadas:

PARTE A — Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento
e formalização do contrato.
PARTE B

Anexo
Anexo
Anexo

—

ANEXOS;

Especificações dos Produtos;
II — Modelo de Proposta de Preços;
III — Modelo de Declarações/Procuração;
Anexo IV — Minuta de Contrato.
I —

["DE LIMPE
E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

”1

.1

Apres

emlicitaçãowtem”como(objetowAwQUISlCÃO DE MATER

;

Am

2.1- A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de
pequeno porte pertencentes 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.
CADASTRAMENTO: O cadastramento junto à Prefeitura de
Jaguaretama (inscrição no CRC) a que se refere o sub item anterior deverá ser
providenciado pelo interessado diretamente no Setor de Licitação, situado à Rua
Tristão Gonçalves, 185, Centro, Jaguaretama, Ceará, apresentando a
documentação exigida, até às 17h00mim do dia anterior ao previsto para o

2.1.1-

recebimento dos documentos de habilitação e de proposta de preços e a
revalidação/atualização de documentos.
2.1.2 - Na hipótese de não haver expediente na data designada para a
realização do ato, este será realizado no primeiro dia útil subsequente, no es O
local e hora.
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2.2- CREDENCIAMENTO: Cada licitante deverá apresentar-se com apenas 01 (um)
representante, devidamente munido de documentação hábil de credenciamento, o
qual será o único admitido a intervir nas diversas fases do procedimento licitatório,
respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado.
2.2.1- Cada representante, juntamente com o documento hábil de
credenciamento, deverá apresentar ainda:
a) Cópia de seu documento oficial de identificação (do representante), válido

na forma da lei;

aceitação e de atendimento às
exigências quanto à proposta e à habilitação previstas no Edital,
b) Declaração de pleno conhecimento, de

conforme modelo disposto no ANEXO III deste Edital;
c)Contrato social e aditivos ou Consolidado em vigor devidamente registrados
em órgão competente.
2.2.2 - Os documentos de credenciamento e de identificação deverão ser
apresentados em separados dos envelopes de proposta de preço e de habilitação,
para que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura desses
envelopes.
2.2.3- Entende-se por documento hábil de credenciamento o instrumento
particular específico, conforme modelo discriminado no ANEXO III deste Edital,
com a firma do outorgante reconhecida (ou conferencia pela identidade do
outorgante), ou público de mandato, conferindo poderes para a prática de atos
compatíveis com a presente licitação, outorgado por sócio-gerente, diretor, titular ou
qualquer outro representante da licitante com poderes para tanto, acompanhado de
documento que comprove tais poderes (Contrato social ou Certidão Simplificada);
2.2.3.1- O Instrumento Público ou Particular de Procuração deverá estar no
prazo de validade nele previsto, e quando não mencionado, será considerado válido
dentro do prazo de até 01 (um) ano, a contar da data da sua concessão;
2.2.3.2- A Procuração Particular ou Carta de Credenciamento deverá estar com
firma reconhecida em cartório (ou conferencia pela identidade do outorgante), e
datada há no máximo 1(um) ano;
2.2.4- Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente,
diretor do licitante ou titular de firma individual, dispondo por si só de poderes de
representação, deverão ser apresentados documentos que comprovem tal condição,
na forma do item 2.2.3, nos quais estejam expressos seus poderes para xe cer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
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2.3- Caso a empresa não credencie nenhum representante, não esteja representada
por sócio administrador, na forma do item 2.2, ou que não cumpra as exigências de
representação, não poderá formular novas ofertas e lances de preços na fase da
disputa de preços, nem se manifestar durante o transcurso do Pregão, não podendo
ainda interpor recurso, valendo-se, para todos os efeitos, dos termos de sua
proposta escrita.
2.4- No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderão nomear
representantes, caso não os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados,
desde que apresente os documentos exigidos neste item. Entretanto, não será
admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma

empresa/entidade licitante.

2.5- Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados,
representantes comuns.

diretores ou

2.5.1- Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a
comunhão de sócios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes
participantes, somente uma delas poderá participar do certame.
2.5.2- Se constatada a comunhão de sócios, cooperados, diretores ou
representantes entre licitantes participantes após a abertura dos envelopes de
preço, os respectivos participantes serão automaticamente desclassificados do
certame, independentemente do preço proposto.
2.6 - A declaração de Habilitação expedida pela Microempresa e Empresa de

'

Pequeno Porte, deverá constar para condição de participação previsto nesteedital e
Lei Complementar 123/2006, a afirmação de que atende a condição e declarando

cumprir plenamente os requisitos de habilitação nos termos da referida lei
Complementar.
2.6.1

—

A microempresa e Empresa de

Pequeno Porte deverão apresentar ao

Pregoeiro no ato de credenciamento os documentos:
a) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver
nenhum impedimento previsto do 5 4º do Artigo 3º da LC
123/06.(Olicitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se
enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a
'

respectiva declaração).
b) Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da INSTRUÇÃO

W

ORMA IVÍ DREI Nº 10, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013, emitida nos
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últimos 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para abertura deste

certame;
2.7-Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem
em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou
ainda, que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou
impedimento de contratar com a Prefeitura de JAGUARETAMA-CE, ou tenham sido
declarados inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem
como licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em
consórcio.
2.8 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do
serviço, conforme o Art. 9º, Lei nº 8666/93:
| - O autor do projeto, básico ou executivo;
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
II

-

licitação.

ê1º

É permitida a participação do autor do projeto ou da

empresa a que se refere o

deste artigo, na licitação do serviço, ou na execução, como consultor ou
técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente
inciso

II

a serviço da Administração interessada.
gzº 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.
êBº Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste item, a existência
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 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.
ê4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de
licitação.
«

3.1- O presente procedimento de lrcrtaçao
distintas:
3.1.1- Credenciamento dos licitantes;
]

segwurra

o segurnte tramite em fases

W

www.jag uaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jag uaretama—CE
l

CEP: 63480—000 [Tel.: (88)

35764 305

%

%

.

.

“W
ªªª-ªw
RÍJMO AO NOVO
.

..,,M

“,

WWWWWWWW

'N

,

,.

:

(

W

.

,

,,,,,,

»

CCJM

na,-..,

()

,

"

POVCJX

.

8

3.1.2- Recebimento dos envelopes de “propostas de preços” e “documentos de
habilitação”;

3.1.3- Abertura das propostas de preços apresentadas, verificação e
classificação inicial;
3.1.4— Lances verbais entre os classificados;
3.1.5- Habilitação do licitante melhor classificado;
3.1.6- Recursos;
3.1 .7- Adjudicação
4.1- Além dos documentos de credencramento, prevrstos no sub item 2.2, cada
licitante deverá ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de
documentos, a saber: “Proposta de Preço” e “Documentos de Habilitação”.
4.2- Os conjuntos de documentos relativos à “Proposta de Preços” e aos
“Documentos de Habilitação” deverão ser entregues em envelopes separados,
opacos e lacrados, rubricados no fecho, endereçados à Prefeitura de Jaguaretama,
identificados com o número da presente licitação, com o nome do licitante, o número
do CNPJ, o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos seus conteúdos
(“Proposta de Preço” ou “Documentos de Habilitação”)
4.3- Após o início da Sessão será dado o prazo de tolerância de 15 (quinze
minutos), depois de transcorrido o prazo será encerrado o recebimento dos
envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito pelo Pregoeiro.
4.4- Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão
ser apresentados em original, cópia do original autenticada por cartório competente.

Caso deseje que autentique a documentação, deverá
Parágrafo único
comparecer até uma hora antes do recebimento dos envelopes munidos de
cópia simples acompanhada do respectivo original a fim de ser verificada
autenticidade.
Para agilidade dos trabalhos não será autenticado nenhum documento no ato
da sessão.
——

4.4.1- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo—se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração
das propostas de preço.
4.4.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação,
compreendendo os documentos referentes à habilitação, à proposta de preço e seus
anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
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4.4.3- Quaisquer documentos necessários à participação no presente o rtame
licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor
juramentado.
4.4.4-Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar.
4.4.5- Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro
meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que
entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública.
5.1- A proposta de preços devera ser elaborada em 01 (uma) Via em papel timbrado
ou com carimbo do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta não lavável
ou confeccionada por máquina, impresso por computador ou qualquer processo
eletrônico, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada,
contendo na parte externa do envelope as seguintes indicações:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

PREGÃO N.º 2018120402-ADM
CNPJ
LICITANTE:
ENVELOPE N.º 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)
5.2- A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado
no ANEXO II deste Edital, contendo:
5.2.1- A modalidade e o número da licitação;
5.2.2- Endereçamento a(o) Pregoeira(o) da Prefeitura de Jaguaretama;
5.2.3- Razão Social, CNPJ, endereço, inscrição estadual ou municipal do
proponente, conforme o caso, número da conta corrente, agência bancária,
identificação do respectivo banco, e se houver, número do telefone/fax, e endereço
eletrônico;
5.2.4- Prazo de entrega dos produtos termo do edital;
5.2.5- Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias;
5.2.6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de
medida consignada no edital, com a respectiva marca (se for o caso), bem como
valor global do Item por extenso.
5.2.7— Os valores unitários e totais em algarismos de cada item cotado, bem
como o valor global em algarismos e por extenso.
5.2.8 - Quantidade ofertada por item, observando o disposto no ANEXO deste
I

edital;
in

5.2.9- Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
os todo
,__s

,
—
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comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e
despesas que possam incidir sobre o fornecimento Iicitado.

emais

5.3- Os preços constantes da 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.
5.4- 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.
5.5- Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os
primeiros, devendo o(a) Pregoeiro(a) proceder às correções necessárias.
5.6- No caso de julgamento por menor preço por Item ou menor preço global, serão
desclassificadas as propostas com erros nos somatórios ou multiplicação que
implicará mudança no valor final global ou do Item.
5.7- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos
licitantes.

5.7.1- A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua integralidade,
conforme Termo de Referencia do edital.
5.8- A apresentação da 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, alterada e consolidada.
5.9-0 não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a
exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste
Pregão.
5.10 — Será desclassificada a proposta que o Pregoeiro, justificadamente,

identificar conluio entre as empresas.

5.11 - DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.11.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, o Pregoeiro (a) deverá
(
Federal
Governo
do
Portal
consultar
da
o
Transparência
www. portaldatransparencia. gov. br<http://www. portaldatransparencia. gov. br>). seção
“De esasDiretos do Governo- Favorecido (pessoas físicas, empresas e
GÍSPQs
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outros)”, bem como 0 Portal de Transparência do Governo do Estado do Ceará e do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, para verificar se o somatório
dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola
o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), previsto no
artigo 30, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei 155 ou o
limite proporcional de que trata o artigo 30, 5 20, do mesmo diploma, em caso de
inicio de atividade no exercício considerado. (Acórdão nº 13.226 - 2a Câmara TCU).
5.11.2. A consulta também abrangerá 0 exercício corrente, para verificar se o
somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao
da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 30, 55 9º-A e 12, da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
5.113. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do
limite legal, o Pregoeiro (a) indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em
favor do licitante, conforme artigo 30, 55 90, 9º- A, 10 e 12, da Lei Complementar nº
123, de 2006, sem prejuízo das penalidades incidentes.
5.11.4. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, 0 (A)
Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope “A” não
sendo admitido 0 recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem
permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro.

5.12

ºf?

—

a

6.1- O envelope '
em uma única via, e ser apresentado na forma do sub item 4.2 deste edital,
contendo a seguinte inscrição no seu frontispício:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

REGÃO N.º 2018120402-ADM
LICITANTE:
CNPJ
ENVELOPE N.º 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
NA
PREFEITURA DE
INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS
JAGUARETAMA, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada
e consolidada, habilitar—se-ão à presente licitação mediante a apresentação dos
entos aba/ii o(relacionados (sub itens 6.3 a 6.6), os quais serão analisados
do,

6.2-OS
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6.3 - RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.3.1 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário 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.
6.3.2 - 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 empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a
sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação
no registro da Junta onde tem sede a matriz.

6.3.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples
- exceto cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada
de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial
ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do
Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
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.
6.3.5 - Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), se

6.3.4

-

forocaso.

6.4- RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.4.1-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.4.2- 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;
6.4.2.1-0 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.
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6.4.3- 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 Divida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
6.4.4 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou
sede do licitante;
6.4.6-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 nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
6.4.5

-

6.5- RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA:
6.5.1- Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;

6.5.2. 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;
6.5.2.1- 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:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
LG _

SG

=

Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não

Circulante
LC =

Ativo Circulante
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Passivo Circulante
6.5.2.1.1. As empresas, cadastradas ou não no Município, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente.
6.5.3.No caso de empresa constituida no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de Balanço de abertura.
6.5.4. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº
123, de 2006, estará dispensado (a) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.
6.6 - DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.6.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854,
de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
6.6.2- Declaração expressa de integral concordância com os termos deste
edital e seus anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
6.6.3- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato
superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste
edital (art.32, âZº, da Lei nº 8.666/93).
6.6.4- Declaração de que não existe em seu quadro de empregados, servidores
públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de
decisão.
6.7- No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA PREFEITURA
DE JAGUARETAMA, a documentação mencionada nos sub itens 6.3 a
6.3.5poderá ser substituída pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral
(CRC) junto à Prefeitura de Jaguaretama, assegurado, neste caso, aos demais
licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes), o qual deverá ser
entregue acompanhado dos documentos tratados nos sub itens 6.4 a 6.6do edital,
cuja autenticidade e prazo de validade serão analisados pelo Pregoeiro.
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documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de
Jaguaretama deverá também se encontrar dentro do prazo de validade e
atender ao disposto neste edital.
6.8. A

6.9- A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos
integrará os autos do processo licitatório e não será devolvida.
6.9.1 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não
declarados classificados ao final da fase de competição poderão ser retirados por
seus representantes após a homologação. Os documentos não retirados
permanecerão em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente lacrados, durante 10 (dez)
dias correntes à disposição dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que
sejam retirados, serão destruídos.
6.10 — Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital
referentes à fase de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos
em seus conteúdos e forma.
VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇOES
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO

6.11—DA

DE

PARTICIPAÇÃO

E

DA

6.11.1 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:
6.11.2. Verificação de apresentação da Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação, em atendimento ao disposto no Art. 4º, Inciso VII da
Lei 10.520I00;

6.11.3. Verificação da existência de sanção que impeça a participação neste
Pregão Presencial ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:

6.11.4. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de

Jaguaretama;

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS,
União
da
Controladoria-Geral
mantido
pela
(www.portaldatransparencia.gov.brlceis);
6.11.6. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Nacional
de
Conselho
mantido
Administrativa,
justiça
pelo
(www.cni.ius.brlimmobidade adm/consultar regueridophp).
6.11.7. Ceará Transparente, mantido pelo governo do Estado do Ceará
(cearatranspare ce.gov.brllicitações em andamento/fornecedoresinidôneos).
6.11.5.
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6.12. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 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 sócio
majoritário.
6.12.1. Da consulta, a critério do Pregoeiro, poderá ser juntada documentação
de comprovação aos requisitos exigidos.
6.13. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
6.14. 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.
o tipo presen ial, com a a rtura da licitação em sessão
pública, dirigida por um Pregoeiro, e realizar-se-á no endereço constante do
Preâmbulo deste Edital, seguindo o trâmite indicado abaixo e obedecendo a
legislação em vigor.

Antes do inicio da sessão os representantes dos
interessados em participar do certame deverão se apresentar para credenciamento
junto Ao Pregoeiro, identificar-se e comprovarem a existência dos necessários
poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, na forma do item 2 deste instrumento,entregar declaração
dfe cumprimento dos requisitos de habilitiª). assinando então lista de
7.2-CREDENCIAMENTO:

presença.

7.3-RECEBIMENTO DE ENVELOPES: A partir do horário estabelecido no
preâmbulo deste Edital terá início à sessão pública do Pregão Presencial, na

presença dos representantes dos licitantes devidamente credenciados e demais
pessoas que queiram assistir ao ato, onde O Pregoeiro receberá de cada licitante
ou seu representante e o documento discriminado no subitem 2.2.1, alínea c,2.6.1
bem assim, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos,
as propostas de preço e a documentação exigida para a habilitação dos
licitantes, fazendo registrar o nome dos licitantes que assim procederam.
7.3.1-Após o início da Sessão será dado o prazo de tolerância de 15 (quinze
minutos), depois de transcorrido o prazo será encerrado o recebimento dos
envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito pelo Pregoeiro.
7.3.2- Ap/tfsxa entrega dos envelopes não caberá desistência por parte de
-.
É
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qualquer licitante, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelo Pregoeiro.

7.4 - Abertos os envelopes contendo a “Proposta de Preços" de todos os licitantes,
O Pregoeiro ou membro da equipe de apoio fará a verificação da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos no edital. A seguir, o Pregoeiro informará
aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços para
o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
7.4.1 - No dia, hora e local designados neste edital, em ato público, presentes
as licitantes e demais pessoas interessadas, o Pregoeiro receberá, em envelopes
opacos, distintos e devidamente fechados, as propostas comerciais e os
documentos exigidos para habilitação.
7.4.2 - Para o julgamento das propostas, será adotado o critério de menor
preço, observadas as demais condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
7.4.3 - Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas,
ocasião em que se verificará a conformidade dessas com os requisitos

estabelecidos neste edital.
7.4.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos
do edital, serão classificadas a oferta de menor preço e as ofertas com preços até
10% (dez por cento) superiores àquela para que seus autores possam apresentar
lances verbais, de valores distintos e decrescentes, até que as licitantes manifestem
desinteresse em apresentar novos lances. Dos lances ofertados não caberá

retratação.
7.4.5 Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no
item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de três,
quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores possam
apresentar lances verbais, sucessivos, de valores distintos e decrescentes.
7.4.6 Havendo empate de propostas no limite de 10% (dez por cento), bem
como no terceiro valor, todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço
serão selecionadas para a fase de lances.
7.4.7 - O prazo para formulação de lances verbais e o valor mínimo entre
lances poderão ser acordados entre os credenciados e o Pregoeiro por ocasião do
início da sessão pública.
7.4.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a
manutenção do último preço apresentado por ela, para efeito de ordenação das
propostas salvo em se tratando de empresa ME ou EPP.
7.4.9 - O encerramento da etapa competitiva dar-se—á quando, indagadas pelo
Pregoeiro, as licjta/àes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances.
—

—
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7.4.10 - Não havendo interesse de nenhuma das licitantes em oferecer lances
verbais, ou após a fase de lances, permanecendo o empate, será observado, pela
ordem, o disposto nos incisos II do 5 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, e,
permanecendo o empate, será efetuado novo sorteio.
7.4.11- Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação
em situação regular, conforme estabelecido neste edital.
7.4.12 - No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado o menor
preço, serão analisados os documentos habilitatórios da licitante com a proposta
classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que uma licitante
atenda às condições fixadas neste edital.
7.4.13 - Caso a licitante seja ME ou EPP e apresente irregularidade na
documentação fiscal e trabalhista exigida, desde que conste em seu credenciamento
a declaração prevista neste Edital, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados a partir da data que ela for declarada vencedora da etapa de lances da
presente licitação, prorrogáveis por igual período, desde que seja requerido pela
interessada, para a apresentação da comprovação da regularidade fiscal,
pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõem neste Edital.
7.4.14 — A prerrogativa regulamentada no item 7.4.13 não desobriga as
microempresas ou empresas de pequeno porte da apresentação dos documentos de
regularidade fiscal exigidos por esse edital, os quais deverão ser apresentados
mesmo que com restrições sob pena de inabilitação.
7.4.15 — Ao Pregoeiro, no caso da participação de somente uma empresa que
deverá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido em menor
preço.
7.4.16 - Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante
será declarada vencedora, sendo-Ihe adjudicado o objeto da licitação pelo
Pregoeiro.
7.4.17 - O Pregoeiro manterá em seu poder a documentação das demais
licitantes, pelo prazo de 10 (dez) dias após a homologação da licitação. Após esse
prazo, as empresas poderão, num período de 10 (dez) dias, retirar a documentação.
Após esse período, a documentação poderá ser destruída.
7.4.18 - Da sessão pública será lavrada ata, que mencionará todas as licitantes
presentes, os valores iniciais das propostas, os lances finais oferecidos, bem como
as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo a
ata ser assinada pelo Pregoeiro e pelos representantes das licitantes presentes.
7.4.19 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes
de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente
rubricados pel
regoeiro e pelas Proponentes, ficarão sob a guarda do Pregoeiro,
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sendo exibidos às proponentes na reabertura da sessão ou na nova sessão
previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

7.5- SUSPENSÃO DA SESSÃO
7.5.1-0 Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo
devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar
esta decisão na ata dos trabalhos.
7.5.2 - O Pregoeiro poderá, para analisar aS propostas de preços, os
documentos de habilitação, aS amostras e outros documentos, solicitar pareceres
técnicos e suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter melhores
subsídios para as suas decisões.
7.5.3 - INDICAÇÃO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas
será declarada vencedor o licitante que, tendo atendido a todas as exigências deste
Edital, apresentar o Menor Preço por ITEM, cujo objeto do certame a ela será
adjudicado.
7.5.4 - Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste
Edital.
7.5.5- A empresa vencedora deverá apresentar a Proposta de Adequação dos
Itens ou itens, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
desclassificação e consequente convocação dos remanescentes, seguindo a ordem
de classificação.

conta de recursos especificos consignados no vigente Orçamento Municipal,
Exercicio
Atividade
2019
inerentes
Secretarias seguintes dotações:
0202.04.122.0402.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria,
Classificação econômica 33.90.3000 Material de consumo; Exercício 2019
Atividade 0808.04.122.2001.2.047 Manutenção dos Serviços Administrativos,
Classificação econômica 33.90.3000 Material de consumo; Exercício 2019
Atividade 0606.10.122.1001.2.023 Gerenciar a Secretaria Municipal de Saúde,
Classificação econômica 33.90.3000 Material de consumo; Exercício 2019
Atividade 0606.10.301.1002.2.027 Manutenção da Atenção Básica, Classificação
econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercício 2019 Atividade
0606.10.302.1003.2.030 Manut. Atendimento Ambulatorial Hospitalar e Serv.
Promoção de Acesso, Classificação econômica 33.90.3000 Material de consumo;
Exercício 2019 Atividade 1818.04.122.2701.2.106 Manutenção dos Serviços
Administrativos
lassificação econômica 33.90.3000 Material de consumo;
E'e/rc io 20 9 Atividade 1717.13.122.2701.2.091 Manutenção dos Serviços
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Administrativos, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo;
Exercicio 2019 Atividade 0505.15.122.1501.2.012 Manutenção dos Serviços
Administrativos, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo;
Exercício 2019 Atividade O707.12.122.1201.2.035 Gestão e Manutenção da Sec.
Mun. de Educação, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo;
Exercicio 2019 Atividade 1515.12.361.1202.2.082 Manutenção das Ações da
Educação Básica - Ensino Fundamental, Classificação econômica 3390.30.00
Material de consumo; Exercicio 2019 Atividade 1020.08.244.0802.2.071 Proteção
Social Básica, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercicio
2019 Atividade 1020.08.244.0802.2.071 Proteção Social Básica, Classificação
econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercicio 2019 Atividade
1020.08.244.0802.2.073 Aprimoramento da Gestão do SUAS-IDG SUAS,
Classificação econômica 3390.30.00 Material de consum; Exercício 2019 Atividade
1020.08.244.0802.2.072 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único,
Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercício 2019
Atividade 1010.08.122.0801.2.060 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de
Assistência Social, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo, com
oriundos do SUS, FNAS, FEAS, FUNDEB 40% e ordinários.
9. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÉNCIAS,
REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO.

RECURSOS,

9.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão.
9.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
Administração a pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
9.1.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente.
9.2- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou
impugnações mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos:
9.2.1-0 endereçamento a Comissão de Pregão da Prefeitura de Jaguaretama;
9.2.2-A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal
(acompanhado dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome,
profissão, domicilio, número do documento de identificação,
prenome, estado
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devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Comissão de Pregões da
Prefeitura de Jaguaretama, dentro do prazo editalício;
9.2.3-0 fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou
subitens discutidos;
9.2.4—0 pedido, com suas especificações;
9.3- Caberá O Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
9.4- A resposta do Município de Jaguaretama - CE, será disponibilizada a todas os
interessados mediante afixação de cópia da íntegra do ato proferido pela
administração nos quadros de avisos ou flanelógrafos da comissão de pregões do
Município de Jaguaretama.
9.5- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
9.6- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em
modificação dos termos do edital será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
9.6.1- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que
se deu ao texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar
a formulação das propostas.
9.7- DlLIGÉNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o Pregoeiro ou a
autoridade superior, poderá promover diligências no sentido de obter
esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas as falhas formais
de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
9.7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
9.8- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O Município de Jaguaretama—CE poderá revogar
a licitação por razões de interesse público, no todo ou em parte ou anular esta
licitação, em qualquer etapa do processo.
9.9 - Declarado o vencedor do Pregão, qualquer representante credenciado poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da
síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis
para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra—razões em igual
número de dias,
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendoIhes assegurado vista imediata dos autos.
,:
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9.1

—

A falta de manifestação recursal imediata e motivada do licitante importará

decadência do direito de recurso.

a

9.2 - O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) à autoridade superior responsável da
respectiva Secretaria Municipal, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá
reconsiderar a decisão.
9.3 — Preenchidas as condições de admissibilidade, o recurso será processado da
seguinte forma:
I- O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de
razões e contra-razões;
II- Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso, suas razões e
contra-razões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazê-Io subir para a autoridade superior devidamente
informada, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.
9.4 — O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologará a presente licitação para determinar a
contratação.

10.1- As obrigaçoes decorrentes da presente Imitação serao formalizadas através da
autorização de fornecimento, celebrado entre o Município, através das Secretarias
Municipais, representada por seu respectivo Ordenador de Despesa, e o(s)
licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei nº 8666/93, da Lei nº
10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
10.2 -Homologada a licitação e publicado o resultado final na imprensa oficial, o
licitante vencedor será convocado para a assinatura do Contrato;
O licitante vencedor terá um prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável uma
única vez, a critério da Prefeitura Municipal de Jaguaretama, para atender a
convocação prevista no item anterior, sob pena de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções legal e contratualmente pertinentes;
10.2.1

—

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.
10.3 - Os produto deverão ser entregues de acordo com as solicitações das
10.2.3

—

Secret/_ ias Muni
;

*

'

s, a partir do recebimento da Ordem de Compra, no prazo
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máximo de 05 (cinco) 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.

10.4- Os Produtos entregues, pela licitante vencedora estarão sujeitos à aceitação
plena pelo órgão recebedor.
10.5 — A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação
designará uma Comissão de Recebimento, cujo propósito será a conferência do
produto entregue com as especificações contidas na proposta de preços da
Contratada.

caso de constatação da inadequação do objeto entregue às normas e
exigências especificadas neste Edital, no 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
10.6—No

instrumento

será efetuado após a emissão de empenho, conforme os
produtos efetivamente entregues e deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta)
dias da data do recebimento definitivo do produto, acompanhado das respectivas
Notas Fiscais devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas,
observadas as condições da proposta e as disposições editalícias, através de crédito
10.7

O pagamento

—

na Conta Bancária do fornecedor.

10.8 - Os produtos somente serão recebidos dentro do prazo de validade e, quando
da entrega, estes não poderão apresentar prazo inferior ao solicitado no anexo I.
10.9 — Só serão recebidos produtos que a rotulagem, esteja em conformidade com a
legislação em vigor.

Para a execução objeto deste certame deverá ser emitida Fatura e Nota
Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Jaguaretama-Ce, com endereço na Rua
Tristão Gonçalves, 185, Centro, Jaguaretama, CEP 63.480.000 — CE, inscrito no
10.10

-

CNPJ conforme ordem de compra.

10.11 - A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não
assinar o contrato e a não entrega do mesmo, no prazo estabelecido 02 (dois) dias,
sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital.

10.12
facul

-

Se o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo estabelecido e
à ad ini: tração municipal convocar os licitantes remanescentes,
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respeitada a ordem de classificação final das propostas, para negociar com os
mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse público
e respeitados os valores estimados para a contratação.

11.1- 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 valor do bem licitado, inclusive a margem de lucro.
11.2- PAGAMENTO: O pagamento será efetuado após a emissão de empenho,
conforme os produtos efetivamente entregues e deverá ocorrer no prazo máximo de
30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do produto, acompanhado das
respectivas Notas Fiscais devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante
vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta e as disposições
editalicias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

12.1- 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 Nº.
8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
13.1.1. 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:
|. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no

caso de:

a) recusar-se a celebrar a ata de Registro de Preços ou o contrato dela decorrente
ou contrato, quando regularmente convocado;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não mantiver a pro osta ou lance;
d) fraudar a execu
o contrato;
.
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e) comportar-se de modo inidôneo;
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.
II.

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;
III.

13.2. 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 Nº. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei Nº.
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;
13.3. 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.
13.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.
13.132. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido
será cobrado administrativamente ou inscrito comodivida ativa do município e
cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
—-

13.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após
regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
13.4.1. 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
nos.
prazo de até 05 (cinc
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13.4.2. 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 a
Procuradoria.
13.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a
88 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
13.6. A falta de material/equipamento não poderá ser alegada como motivo de força
maior e não eximirã a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento das obrigações estabelecidas neste processo.

[íaçmispostçõjsª

que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem
comprometimento da segurança e do regular funcionamento da administração.
13.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeirodurante a sessão e
pelo(s) Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, em outro caso, mediante
aplicação do caput do art. 54 da Lei nº 8.666/93.
13.3- O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a
exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste
Pregão.
13.4- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
13.5- 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.
13.6- A Homologação do presente procedimento será de competência do(s)
Secretário(s) Gestor(es).
13.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início
de contagem e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e
vencem prazos em dia de expediente normal no Município, exceto quando for
expressamente estabelecido em contrário.
13.8- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será
competente o Foro da Comarca de Jaguaretama — CE
13.9- Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone: (088) 3576-1305
(Comissão de Preg"e ,da Prefeitura de Jaguaretama) das 08:00 à 12:00h das 14:00
Táííí*“Ã€“'“"H6Finas
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13.10- Cópias do edital, anexos e termo de referência, serão fornecidos mediante
Termo de Retirada de Edital, nos horários de das 08:00 a 12:00h das 14:00 às
17:00., na Sede da Comissão de Pregões da Prefeitura de Jaguaretama, situada à
Rua Tristão Gonçalves, 185, Centro, Jaguaretama, Ceará ou através do site do
Tribunal de Contas Estado do Ceará, no endereço: www.tce.ce.qov.br/Iicitacoese
www.iaquaretama.ce.qov.br.
13.11- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame,
discriminadas nos Anexos deste Instrumento Convocatório deverão ser
minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas
propostas.
13.12- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
13.12.1- 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.
tante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções
rtinentes, previstas na Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002, se
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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 cíveis.
13.12.3. No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes
qualquer tipo de indenização, fica assegurado a autoridade competente: Alterar as
condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando
ciência aos interessados na forma da legislação vigente; Anular ou revogar, no todo
ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência aos
interessados mediante publicação na Imprensa Oficial do Município.

Jaguaretama - Ceará, 05 de Dezembro de 2018.
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ANEXO I
Qtd Unidade

Código Descrição
003079 ACIDO MURIATICO 1 LITRO

771,0000 LITRO

Preço Unit (R$)

Preço Total (R$)

|

|

|

ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA
LIMPEZA
DE
VASOS
SANITARIOS,
ANVISA,
DESOBSTRUCAO
1000.0
DE
ESGOTOS, FRASCO
MIL/LITROS
003081 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO

2.298,0000 LITRO

AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL,
HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO
ATIVO ENTRE 2,0% P/P A 2,5% P/P, SEM ADICAO DE
SUBSTANCIAS
DETERGENTES
E
CORANTES,
AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM
COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
NA
REGISTRO
VALIDADE,
ANVISA, EMBALAGEM
PLÁSTICA 1.0 LITRO

003082 ALCOOL COMUM 500ML

845,00001UNIDADE

EMBALAGEM COM
IDENTIFICACAO DO
ALCOOL,
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DILUIDO,
USO DOMEST/CO EM GERAL, 46º INPM, FRASCO 500.0
MIL/LITROS

003942 ALCOOL

EM GEL 500ML

210,0000 UNIDADE

ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO:
CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL ATIVO.“ ALCOOL
COR
ODOR
70%,
INCOLOR,
CARACTERISTICO,
VISCOSIDADE MINIMA.” 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR
ATIVOS:
DE
ALCOOL
EMBALAGEM
COM
70%,
IDENTIFICACAO
DO
PRODUTO
E MARCA DO
FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA,
FRASCO 500.0 MIL/LITROS

039588 AMACIANTE DE ROUPAS

260,0000 LITRO

AMACIANTE DE ROUPA, LIQUIDO, LAVANDA, EMBALAGEM
COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA
DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO 08
MESES. REGISTRO NA ANVISA/MS, FRASCO 1000.0
MIL/LITROS

039600 AMACIANTE DE ROUPAS 5L

105,0000 GALÃO

AMACIANTE DE ROUPA, LIQUIDO, LAVANDA, EMBALAGEM
COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA
DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO 08
MESES. REGISTRO NA ANVISA/MS, GALAO 5.0 LITRO
024371 BALDE PLÁSTICO 100LTS
BALDE, PLAST/CO, 100 LITROS, ALTA RES/S
METALICA, EMBALAGEM1 : UNI/MBBx

039589 BALDE PLASTICO

1

33,0000 UNIDADE
N

|

Ã

,ALCA
&

117,0000 UNIDADE

|

mhz/%
w—w

“

|
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Ceará
Governo Municipal de Jaguaretama

ANEXO |
Qtd Unidade

Código Descrição
BALDE, PLASTICO, 10 LITROS, ALTA RESISTENCIA, ALCA
METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

024369 BALDE PLÁSTICO SOLTS

232,0000 UNIDADE

BALDE, PLAST/CO, 30 LITROS, ALTA RESISTENCIA, ALCA
METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

024370 BALDE PLÁSTICO 50LTS

49,0000 UNIDADE

BALDE, PLASTICO, 50 LITROS, ALTA RESISTENCIA, ALCA
METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

024372 CESTO DE LIXO

039596 CESTO PI

102,0000 UNIDADE

CI TAMPA 30LTS

CESTO PARA LIXO, PLASTICO,
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

TAMPA, 30 LITROS,

LIXO FECHADO 10L

CESTO PARA LIXO, PLASTICO,
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

10,0000 UNIDADE
10 LITROS, FECHADO,

039603 CESTO P/LIXO BASCULANTE 100L

7,0000 UNIDADE

CESTO PARA LIXO, POLIPROPILENO, 100 LITROS, TIPO
BASCULANTE, ALCA LATERAL, EMBALAGEM 1 UNIDADE

023456 CESTO PARA

LIXO TELADO CAP. 1OL

CESTO PARA LIXO, PLASTICO,
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

10 LITROS,

137,0000 UNIDADE
TELADO,

003125 DESINFETANTE LÍQUIDO 2LT

2.546,0000 GARRAFA

DESINFETANTE,
LIQUIDO, PARA DESINFECCAO
E
ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E
PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZ/L
AMON/O, TENSOATIVOS NAO ION/COS, SOLUBILIZANTES,
SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E
AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA,
LA VANDA,
FL ORAL
LIMA O,
FRAGRANCIA
OU
APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO
LEG/VEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO
DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E
REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 2.0 LITROS
013211 DESINFETANTE LIQUIDO EMB. C/01 LITRO
DESINFETANTE,
LIQUIDO, PARA DESINFECCAO
E
ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E
PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZ/L
AMON/O, TENSOATIVOS NAO ION/COS, SOLUBILIZANTES,
SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E
AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA,
FRAGRANCIA
FLORAL
LAVANDA,
OU
LIMAO,
APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO
LEG/VEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE,
DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL T
REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO ,

1.346,0000 LITRO

Preço Unit (R$)

Preço Total (R$)

Ceará
Governo Municipal de Jaguaretama

ANEXO

|

Qtd Unidade

Código Descrição
024374 DESODORIZADOR DE AR 400ML

540,0000 UNIDADE

Preço Unit (R$)

Preço Total (R$)

|

|

|

|

DESODORIZADOR
DE AR, NAO CONTENDO CFCPRODUTO
SANEANTE
CLOROFLUORCARBONO,
NOTIFICADO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AMBIENTES
EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA ACAO, FRAGANCIA
AGRADA VEL, FRASCO400 MIL/LITRO

002495 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML

1.701,0000 UNIDADE

DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL, 11% DO
PRINCIPIO
ATIVO
BASICO
DO
DETERGENTE,
CONCENTRADO, PLAST/CA 500 MIL/LITRO

039598 DETERGENTE LIQUIDO 5L

50,0000 LITRO

DETERGENTE, LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO, USO
GERAL, PRINCIPIO ATIVO: ACIDO DODECIL BENZENO
SULFONICO E ISOTIAZOL/NAS PARA CONSERVANTE,
ODOR: CARACTERISTICO, PH: 6,50 A 7,5, VISCOSIDADE
MIN/MA 600,00 CP, DlLU/CAO DE ATE 1:100, EMBALAGEM
COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA,
BOMBONA 5.0 LITROS

024377 ESCOVA GRANDE PILAVAR ROUPA
ESCOVA, PARA LAVAGEM DE
GRANDE., UNIDADE 1.0 UNIDADE

36,0000 UNIDADE
ROUPAS,

TAMANHO

UNHAS,

TAMANHO

039591 ESCOVA PLASTICA PARA UNHAS
*

ESCOVA, PARA LAVAGEM DE
PEQUENA, UNIDADE 1.0 UNIDADE

36,0000 UNIDADE

003434 ESCOVA SANITÁRIA COM CABO

206,0000 UNIDADE

CERDAS
ESCOVA,
NYLON, PRESAS EM ARAME
GALVANIZADO, PONTAS ARREDONDADO, EMBALAGEM
PLASTICO
NOME DO PRODUTO,
TRANSPARENTE,
COMPOSICAO MEDIDAS, QUANTIDADE, FINALIDADE,
DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, EMBALAGEM 1.0
UNIDADE

024332 ESPANADOR DE PELO

5,0000 UNIDADE

ESPANADOR, CERDAS SINTETICAS, CABO EM MADEIRA,
35 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE

003435 ESPONJA DE AÇO COM EMBALAGEM COM 08

958,0000 PACOTE

UNIDADES DE GOG

ESPONJA DE AÇO COM EMBALAGEM COM 08 UNIDADES

DE 60G

000718 ESPONJA DUPLA FACE

ª

ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTETICA, L_DO
POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINT

.

V

'

ME

B

X

PU A

61,0000 UNIDADE
,

I

AªVA
:

.

X

W
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ANEXO I
Qtd Unidade

Código Descrição

Preço Unit (R$)

EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE, DIMENSOES 100 X 70 X 20MM,
VAR/A CAO +/- 1 OMM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0
UNIDADE

001300 FLANELA

1.341,0000 UNIDADE

FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MIN/MAS 38 X 58
CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS
LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE

,28049 INSETICIDA SPRAY 300ML

5,0000 UNIDADE

NAO CONTENDO
INSET/CIDA, AEROSOL,
CLOROFLUORCARBONO, TUBO 300.0 MIL/LITRO

024329

CFC

-

LIMPA VIDRO 500ML

176,0000 UNIDADE

VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO,
COADJUVANTES,
CORANTES,
SOLVENTES,
FRAGRANCIA
E SEQUESTRANTE,
CONSERVANTE,
GA TILHO
FRA SCO
PUL VERIZADOR,
PLAS TICO,
EMBALAGEM 500.0 MIL/LITROS

LIMPA

027982 LIMPADOR MULTIUSO

496,0000 UNIDADE

LIMPADOR MULTIUSO,
COMPOSTO
INSTANTANEO,
TENSOATIVO NAO ION/CO, COADJUVANTES, RECIPIENTE
500.0 MIL/LITRO

024379

LIXEIRA CI TAMPA E PEDAL 15LTS

98,0000 UNIDADE

LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 15 LITROS,
RESSISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE

004792

PLASTICO

LIXEIRA DE PLASTICO CI PEDAL 10LT

88,0000 UNIDADE

LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 10 LITROS,
RESSISTENTE, UNIDADE 1,0 UNIDADE

039587

PLASTICO

LIXEIRA DE PLASTICO CI PEDAL 20L

272,0000 UNIDADE

LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 20 LITROS,
RESSISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE

PLASTICO

0241 97 LUSTRA MÓVEIS 200ML

298,0000 UNIDADE

LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO 200.0
MIL/LITROS

001628 NAFTALINA

5,0000 PACOTE

PRODUTO QUIMICO, NAFTALINA, HIDROCARBONETO
AROMAT/CO, COMPOSTO POR ANEIS BENZ
os,
PACOTE 306
.

024330 ÓLEO

DE PEROBA 200ML

,

IX

15,0000 UNIDADE

|

/

Preço Total (R$)

Ceará

ANEXO |

Governo Municipal de Jaguaretama

Qtd Unidade

Código Descrição
024205 PA DE ALUMINIO C/CABO DE MADEIRA

30,0000 UNIDADE

Preço Unit (R$)

Preço Total (R$)

|

|

PA DE LIXO, EM METAL, QUADRADA, CABO EM MADEIRA
MEDINDO 71 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE

005398 PA PARA

LIXO EM PLASTICO CICABO

322,0000 UNIDADE

PA DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLASTICO,
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

_;00717 PANO DE CHAO

1.718,0000 UNIDADE

PANO DE CHAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO
OVERLOCK, TIPO SACO, 100% ALGODAO, DIMENSOES 90
X BOCM, VAR/ACAO +/- 5%, AVULSO 1.0 UNIDADE

003170 PAPEL HIGIÉNICO (CI04ROLOS)

2.633,0000 PACOTE

PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA
TECNICA DO PRODUTO,
RELATORIO DE ENSAIO
MICROBIOLOGICO
EMITIDO
POR
LABORATORIO,
EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E
MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO,
ISENTO DE RESÍDUOS
TOXICOS, FOLHA DUPLA,
AL TA
PICO TA DA,
100%
FIBRAS
QUAL/DADE,
CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE4.0 UNIDADE

039594 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS

350,0000 PACOTE

PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS
MIN/MAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA
SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO
EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO
E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA
TECNICA DO PRODUTO,
RELATORIO DE ENSAIO
MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, CAIXA
1000.0 FOLHA

005407 PEDRA SANITARIA

840,0000 UNIDADE

PEDRA SANITARIA, PAS TILHA COM SUPORTE/REDE
DETERGENTE
PROTETORA,
BIODEGRADA VEL,SEM
ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADAVEL,
EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
DA TA
VA LIDA DE,
DE
FABRICA CA O
E
REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANV/SA, CAIXA 10 UNIDADE

001497 POLIDOR DE ALUMINIO

1.035,0000 UNIDADE

POLIDOR MULTIUSO, PARA SUPERFÍCIES EM ALUMINIO,
COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA OU
MINISTERIO DA SAUDE, LIQUIDO, FRASCO 500.0
MIL/LITROS

039595 PORTA PAPEL TOALHA DE PAREDE

25,0000 UNIDADE

SUPORTE, PAPEL TOALHA, FRENTE BRANCA, BASE
CINZA, INTERFOLHA 2/3 DOBRAS, 1000 FOLHAS, FRENTE
PLASTICO ABS, BASE STYRON, CAIXA 1.0 UNIDADE

024325 PORTA SABÃO C/03 DIVISÓRIAS

62,0000 UNIDADE

PARA DETERGENTE
SUPORTE,
PLASTICO, DIMENSOES: 20,5 CM
CM LARGURA, EMBALAGEM 1.0
'

|
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Preço Unit (R$)

Preço Total (R$)

|

|

62,0000 UNIDADE

|

|

473,0000 UNIDADE

|

|

Qtd Unidade

Código Descrição
028222 PORTA SABONETE LIQUIDO DE PAREDE

33,0000 UNIDADE

PORTA
RESERVATÓRIO
EM
SABONETE,
ABS,
CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT
PARA FIXACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO PARA
EMISSAO DO SABONETE, COR BRANCO, UNIDADE 1.0
UNIDADE

003204 RODO DE PLÁSTICO

113,0000 UNIDADE

3OCM

RODO, EM ALUMINIO, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA,
CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, AVULSO 1.0
UNIDADE

039607 RODO PARA PIA
RODO, PIA, MATERIAL PLASTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE
003991 RODO PLASTICO 40CM
RODO, EM ALUMINIO, BASE 40 CM, BORRACHA DUPLA,
CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, AVULSO 1.0
UNIDADE

039609 SABÃO DE COCO 2006

230,0000 UNIDADE

SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE
OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGUA,
EMBALAGEM
INDUSTRIAL
DADOS
DE
200 G,
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE 1.0
UNIDADE

023439 SABÃO

EM BARRA PC. DE 1KG CI5UND

780,0000 PACOTE

SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05
UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM
PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,
REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0
UNIDADE

001495 SABAO

EM PO

5006

2.086,0000 UNIDADE

SA BA O,
B ! ODE GRADA VEL,
TENS OA Tl VO
PO,
COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR
COM
EMBALAGEM
IDENTIFICACAO
DO
OPTICO,
DA TA
MARCA DO FABRICANTE,
DE
PRODUTO,
FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS

005394 SABONETE

EM BARRA

906

430,0000 UNIDADE

DERMA TOLOGICAMENTE
FORMULA
SABONETE,
TESTADA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO
DA TA
MARCA DO FABRICAN TE,
DE
PRODUTO,
FABRICACAO, VALIDADE, ANTISSEPTICO, EMBALAGEM
1.0 UNIDADE

005176 SABONETE LIQUIDO
SABONETE,
LIQUIDO, ANTI-SEP TICO, LIMPEZA E
DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER
SODIO- TENSOA TIVO
ANIONICO
S ULFA TO DE
E
TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH

5,5mx5,
S»

'

|
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Qtd Unidade

Código Descrição

Preço Unit (R$)

Preço Total (R$)

220,0000 UNIDADE

|

]

1.651,0000 NIDADE

|

|

ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE,
REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO
ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS

039610 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO

220,0000 LITRO

FORMULA
DERMATOLOGICAMENTE
SABONETE,
TESTADA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO
DATA
MARCA DO FABRICANTE,
DE
PRODUTO,
VALIDADE,
FABRICACAO,
ANTISSEPTICO,
LIQUIDO,
VISCOSO, EMBALAGEM 500 MIL/LITROS

024376 SACO PILIXO 100LTS PAC. CI10

1.237,0000 PACOTE

SA CO PARA LIXO, POLIETILENO, PRETO, CAPACIDADE
100 LITROS, 59 X 62 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE

024375 SACO PILIXO 15LTS PAC. CI10

1.198,0000 PACOTE

SACO PARA LIXO, POLIETILENO, PRETO, CAPACIDADE 15
LITROS, 59X62 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE

039592 SACO PILIXO 50LTS PAC. CI10

1.310,0000 PACOTE

SACO PARA LIXO, POLIETILENO, PRETO, CAPACIDADE 50
LITROS, 59X62 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE

039625 SACO PILIXO PRETO 40LTS PAC. CI10

200,0000 PACOTE

SACO PARA LIXO PRETO DE 40 LITROS PACOTE COM 10
UNIDADES.

039626 SACO P/LIXO PRETO 60LTS PAC. CI10

200,0000 PACOTE

SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS PACOTE COM 10
UNIDADES.

013141 SACO PLASTICO PARA LIXO 30L EMB COM
10UND

1.252,0000 PACOTE

SACO PARA LIXO, POLIET/LENO, PRETO, CAPACIDADE 30
LITROS, 59X62 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE

013145 SODA CAUSTICA EMB 1KG

136,0000 UNIDADE

SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 1,0
QUILOGRAMAS

024334 VASSOURA DE GARRAFA PET P/GARI
001689 VASSOURA DE PALHA
VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, A
1.0 UNIDADE

|

«

rplOS
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Qtd Unidade

Código Descrição
002481 VASSOURA DE PELO COM CABO ROSQUEADO

612,0000 UNIDADE

VASSOURA, CABO MADEIRA PLAST/FÍGADO, MINIMO 120
BASE
PLASTICA
PONTE/RA
ROSQUEAVEL,
RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON, AVULSO
1 .O UNIDADE
CM,

50,0000 UNIDADE

039611 VASSOURA P/ESPANAR TETO
VASSOURA, ESPANAR TETO, HASTE MADEIRA 3M,
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
AVULSO 1.0 UNIDADE

039599 VASSOURA PIAÇAVA

'

4,0000 UNIDADE

VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 2ZCM,
MINIMA
BASE
EM
ALTURA
3,0CM,
MADEIRA,
RETANGULAR, 22 FUROS, CABO EM MADEIRA, ROTULO
OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0
UNIDADE

024335 VASSOURÃO DE GARRAFA PET P/GARI

150,0000 UNIDADE

Condições de pagamento

:

Validade da proposta

:

dias

Prazo da entrega

:

dias

Preço Unit (R$)

Preço Total (R$)

|

|
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
A&

.,

.

,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
PREGÃO Nº: 2018120402-ADM

Razão Social:—

CNPJ:

CEP:

Endereço:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE
JAGUARETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME ESPECIFICAÇÓES
1—

DO ANEXO

2

I.

ORÇAMENTO DETALHADO
Anexo do edital.
—

—

Contemplando todos os Itens constantes do

I

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

QUANT.

UNID.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

01

02
03
VALOR TOTAL:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$
(Valor por Extenso)
INÍCIO
PRAZO DE
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme ITEM 10.3do edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir
sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
O licitante declara que tem o pleno conhecimento,

obrigações contidas no anexo

I

—

Anexos deste edital.

aceitação e cumprirá todas as

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
OBS.: AO ELABORAR SUA PROPOSTA, O LIC TANTE DEVERÁ OBSERVAR
FIELMENTE O PRESCRITO NO ITEM
AL, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

W
'

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama "CE
]

CEP: 63480—000 | Tel.: (88) 3576—1305
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ANEXO

POVC'JI

III

MODELOS DE DECLARAÇOESIPROCURAÇÃO

ITEM 1) Modelo de Declaração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei,
para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova
em processo licitatório, junto ao Município de Jaguaretama, Estado do Ceará, o
seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos
os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente
certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos
constantes neste edital.

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

Jaguaretama (CE), ..... de ..................... de 2018.

DECLARANTE

Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama—CE
CEP: 63480—000 | Tel.: (88) 3576—1305

"Wan

RLJMO AC.”) NOVO COM

ANEXO

C) PCJVCJÉ

III

MODELOS DE DECLARAÇOESIPROCURAÇÃO

ITEM 2) Modelo de Procuração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO
<NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato
representada por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>,
qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF)

OUTORGANTE:

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado
civil, profissão, RG, CPF e endereço).

PODERES: O outorgante confere ao outorgado (a) pleno e gerais poderes para
representá-lo junto ao Município de Jaguaretama, no Pregão Presencial nº
podendo o mesmo, assinar propostas, atas, Contratos, entregar durante o
procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de proposta de preços
e documentos de habilitação, assinar toda a documentação necessária, como
também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel
cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do
artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas
pelo outorgado.
,

............. (CE). “de.mnnumunuu201&

AUTORGANTEX
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MODELOS DE DECLARAÇÓESIPROCURAÇÃO
ITEM 3) Modelo de Declaração:

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO
(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 nº
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo
70, 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) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para
participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, gzº, da
Lei nº 8.666/93.
d) Declaração de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de
decisão.
DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

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.
(Local e Data)

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.
018.
Jaguaretama(CE), ..... de ..................... d

DECLARANTE
L
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº
O MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE,

pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Rua Tristão

inscrita no CNPJ/MF sob o nº
Gonçalves, 185, Jaguaretama, Estado do Ceará, Centro, CEP 63.480.000,
Jaguaretama — CE, através dasSECRETARIAS,neste ato representada pelos
doravante denominado CONTRATANTE, e de
respectivos Secretários, Srs.(a)
outro lado, a Empresa
pessoa jurídica de direito privado, sediada à rua
nº
CEP:
bairro
cidade
, inscrita no CNPJ/MF sob o
por seu
doravante denominado
portador do CPF nº
representante legal, Sr.
CONTRATO
DE
mediante as
CONTRATADO, firmam entre si o presente TERMO

_,

_,

_,_,
_,

_,

,

_,

_,

cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o nº
2018120402-ADM, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME
ESPECIFICAÇÓES DO ANEXO le do processo licitatório referido na cláusula primeira,
no qual restou vencedor o Contratado.
ITENS DO CONTRATO

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1 — O presente contrato em valor global de R$
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, inclus'
:margem de lucro.

Wª
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3.3- PAGAMENTO: O pagamento será efetuado após a emissão de empenho,
conforme os produtos efetivamente entregues e deverá ocorrer no prazo máximo de
30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do produto, acompanhado das
respectivas Notas Fiscais devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante
vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta e as disposições
editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.
CLÁUSULA QUARTA

DA VIGÉNCIAIENTREGA DOS PRODUTOS
4.1. A vigência do contrato iniciará com a sua assinatura, até o dia 31
—

de dezembro

de 2019, prazo do respectivo crédito orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei

8.666/93.
4.20 objeto licitado deverá ser entregue no almoxarifado central do município de
JAGUARETAMA em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da expedição da ORDEM DE
COMPRA.

entrega do(s) produto(s) 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

4.3

-

A

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 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente

acenação.

4.6

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 fornecidos às normas e
exigências especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a Administração os
recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
'
adequados às supracitadas condições, sob pena de
ação das penalidades
cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
- O

,

'
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CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação: Exercício 2019
Atividade 0202.04.12204022002 Manutenção dos Serviços Administrativos da
Secretaria, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercicio
2019 Atividade 0808.04.122.2001.2.047 Manutenção dos Serviços Administrativos,
Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercício 2019
Atividade 0606.10.122.1001.2.023 Gerenciar a Secretaria Municipal de Saúde,
Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercício 2019
Atividade 0606.10.301.1002.2.027 Manutenção da Atenção Básica, Classificação
econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercicio 2019 Atividade
0606.10.302.1003.2.030 Manut. Atendimento Ambulatorial Hospitalar e Serv.
Promoção de Acesso, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo;
Exercício 2019 Atividade 1818.04.122.2701.2.106 Manutenção dos Serviços
Administrativos, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo;
Exercício 2019 Atividade 1717.13.122.2701.2.091 Manutenção dos Serviços
Administrativos, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo;
Exercicio 2019 Atividade 0505.15.122.1501.2.012 Manutenção dos Serviços
Administrativos, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo;
Exercício 2019 Atividade 0707.12.122.1201.2.035 Gestão e Manutenção da Sec.
Mun. de Educação, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo;
Exercicio 2019 Atividade 1515.12.361.1202.2.082 Manutenção das Ações da

Educação Básica

-

Ensino Fundamental, Classificação econômica 3390.30.00

Material de consumo; Exercício 2019 Atividade 1020.08.244.0802.2.071 Proteção
Social Básica, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercício
2019 Atividade 1020.08.244.0802.2.071 Proteção Social Básica, Classificação
econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercício 2019 Atividade
1020.08.244.0802.2.073 Aprimoramento da Gestão do SUAS-IDG SUAS,
Classificação econômica 3390.30.00 Material de consum; Exercício 2019 Atividade
1020.08.244.0802.2.072 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único,
Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo; Exercício 2019
Atividade 1010.08.122.0801.2.060 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de
Assistência Social, Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo, com
oriundos do SUS, FNAS, FEAS, FUNDEB 40% e ordinários.

'»

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do
instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, al rada e consolidada e da
Lei Federal n.º 10.520/02.

6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
.
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6.2.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através
da autorização de fornecimento, celebrado entre o Município, através das
Secretarias Municipais, representadas por seu respectivo Ordenador de Despesas, e
o(s) Iicitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº
10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
6.2.2. - Os produtos deverão ser entregues de acordo com solicitação da Secretaria
Municipal a partir do recebimento da Ordem de Compra, no prazo máximo de
05(cinco) 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 entregues, pela licitante vencedora estarão sujeitos 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
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, no 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,
acompanhado das respectivas Notas Fiscais.
6.2.7. - Para a execução objeto deste certame deverá ser emitida Fatura e Nota
Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Jaguaretama-CE, com endereço na RUA
TRISTÃO GONÇALVES, 185, Centro, Jaguaretama, CEP 63.480.000 — CE, Inscrito
no CNPJ de acordo com a ordem de compra.
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:

Acompanhar e fiscalizar a execução 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 execução do serviço junto a CONTRATADA, verificando se está
de acordo com o que foi especificado;
Ill — 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;
I

—

E
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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;
Vll — Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato, na hipótese
daCONTRATADA não cumprir as cláusulas estabelecidas.
Vlll — Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada
com a execução do serviço, 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 - 0 Equilíbrio econômico financeiro do contrato será buscado sempre que

necessário

restabelecer as condições
previamente
pactuadas,
para
mediantesolicitação do contratado devidamente justificada e acompanhada dos
documentos que comprovem o desequilíbrio.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÓES
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 Nº.
8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
13.1.1.0 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 Municipio pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação
das seguintes multas e das demais cominações legais:
|. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) recusar-se a celebrar a ata de Registro de Preços ou o contrato dela decorrente e
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;
,
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Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na pr stação
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.
Il.

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;
III.

13.2. 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 Nº. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei Nº.
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;
13.3. 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.
13.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que o licitante fizerjus.
13.3.2. 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.
13.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após
regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
13.4.1. 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.
13.4.2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indício de causar dano ou
prejuízo a Administração Pública ou erário deverá inaugurar um procedimento
administrativo de apuração dos fatos. Os casos ocorridos rante os procedimentos
Iic'
'rios serão comunicados oficialmente e, devidame
struído, pelo
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à Procuradoria Geral do Município para apuração. Nos casos ligados a fase

posterior a adjudicação serão comunicados pela autoridade gestora competente a
Procuradoria.

13.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a
88 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
13.6. 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 consequencias 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 a 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.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO:
10.1. Em atenção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8666/93, a execução 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 presencial, protocolado na Prefeitura Municipal de
Jaguaretama, que originou e vinculam o presente Contrato, todas as ocorrências
relacionadas com a sua execução, 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 de que trata a cláusula sétima; ou rejeita-Io, se
executado em desacordo com este Contrato, A administração rejeitará, no todo ou
em parte, serviços entregues em desacordo com os termos do Processo Licitatório,
da proposta e contrato.
III — Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se
for o caso, as justificativas para a tomada dessas providências pela autoridade
responsável.

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama—CE
CEP: 63480—000 jTel; (88) 35764 305
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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.
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.º 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.
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 5 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,
—

_ de

de

MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA
<NOME DO SECRETÁRIO GESTOR>

Secretário de <Secretaria>
www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama—CE
CEP: 63480—000 Tel.: (88) 35764 305
!
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018120402-ADM

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IAGUARETAMA - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO

Nº 2018120402-ADM— O Pregoeiro Oficial deste Município torna publico o Processo de
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018120402—ADM,cujo objeto é a contratação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

PRESENCIAL
LIMPEZA

E

HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE

2019. Cuja abertura acontecerá no dia 20/12/2018, às
09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Jaguaretama — Ceará. Mais informações:
Comissão Permanente de Pregão de Jaguaretama, Rua Tristão Gonçalves, nº 185, Centro,
Jaguaretama/CE, pelo telefone: (88) 3576-1305 ou pelo e-mail: licitacao©jaguaretama.ce.gov.br.
JAGUARETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE

Jaguaretama

—

Ceará, 06 de Dezembro de 2018.

OUW/ ,,

.IÚ OR

DE SOUSA
ACELO
Pregoeiro Oficial

www.jaguaretamacegovbr.

Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama—CE
CEP: 63480—000 [Tel.: (88) 3576—1305

Ceará, 07 de Dezembro de 2018 . Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará
Teixeira Pinheiro - Representante Legal. Amparo Legal: Conforme
Lei Federal 8.666/93 art. 57, inciso II e suas alterações posteriores.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original,
inclusive a cláusula que estabelece o foro para demandas em torno do
mencionado contrato, desde que não revogadas por este instrumento.
PEDRO GILDÁSIO DE so USA.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Iguatu, Ceará, em

19

ANO IX [Nº 2086

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURAMUNICIPAL DE IRAUÇUBA
'

,

SECRETARIA DE FINANÇAS
AVISO DE REVOGAÇAO DE LICITAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA comunic aos
interessados que encontra--se REVOGADA a licitação na moda idade
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2018.1122 01, do tipo menor
preço, de objeto a Contratação de Instituição Financeira para operar
os serviços de processamento e gerenciamento de créditos
provenientes da folha de pagamento dos servidores e prestadores de
serviços do município de ]rauçuba sem ônus para a contratante, pelo
prazo de 60 (sessenta) meses, de responsabilidade da Secretaria de
Finanças do municzpio de Iraaçuba/CE, motivo: falha no aviso da
licitação. Maiores informações, na sede da Prefeitura Municipal de
Irauçuba, na Av. Paulo Bastos, Nº. 1.370 - Centro, telefone: (88) 3635
A

de Novembro de 2018.
Publicado por:
Gilderlandio Duarte da Costa
Código ldentificador:2B740820

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO ORIGINAL
Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Iguatu — Secretaria de
Infraestrutura — Extrato do lº Termo Aditivo de Prazo ao
Contrato Original. Processo: DL-2018.04.04.01-PMI-SE1NFRA.
Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação. Contrato Nº:
2018.04.04.01. Objeto: Prorrogação de prazo contratual por igual
período. Contratante: Prefeitura Municipal de Iguatu, através da
Secretaria de Infraestrutura — CNPJ: 07.810,468/0001-90.
Contratada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC) — CNPJ: 03.648.344/0001-04. Dotação Orçamentária:
—
)1.16.122.0035.2.134
das
atividades
(Manutenção
Administrativas da Secretaria). Elemento de Despesa: 3390.39.00 —
(Outros serviços de terceiros pessoa jurídica). Data do aditivo:
30/07/2018. Duração do Aditivo: 31/07/2018 a 26/11/2018.
Signatários: Francisco Tácido Santos Cavalcanti — (Secretário de
Infraestrutura) e Rodrigo Leite Rebouças — (Diretor Regional do
SENAC/CE). Fundamentação Legal: Conforme Lei Federal
8.666/93 art. 57, 5 1“, inciso VI e suas alterações posteriores. Pedro
Gildásio de Sousa. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Iguatu-Ce, 30 de julho de 2018. Fone: (88) 99203-6169 e E-mail:
prefeituramunicipaldeiguatucpl©gmail.com.
Publicado por:
Gilderlandio Duarte da Costa
Código IdentificadorzA63A15l
1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO
Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Iguatu — Secretaria de
Educação — Extrato de Termo Aditivo de Prazo ao Contrato.
de
Tomada
ocesso Nº:
Nº
2017.08.02.01Preços
PMI/EDUCAÇÃO. Objeto: Prorrogação de prazo contratual por mais
180 (cento e oitenta) dias. Vigência: do dia 03/12/2018 até
01/06/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Iguatu, através da
Secretaria de Educação — CNPJ: 07.810.468/0001-90. Contratada:
SL CONSTRUTORA LTDA — ME CNPJ: 09.390,354/0001-64.
Dotação Orçamentária: 0901-123610017.1.022 — (Construção,
recuperação e/ou ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas).
Elemento de Despesa: 4.4.90,51.00 — (Obras e instalações). Data do
Aditivo: 03/12/2018. Signatários: Elizângela Gomes Medeiros —
(Secretária de Educação) e Rita de Cássia dos Santos — (Gerente
Administrativo). Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93, art.
57, inciso II e suas alterações posteriores.
PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Iguatu-Ce, 03 de Dezembro de 2018.
Fone: (88) 99203-6169. E-mail:
prefeituramunicipaldeiguatucpl©gmail.com

-

Publicado por:
Gilderlandio Duarte da Costa
Código IdentificadorzEDF8FE64

-

1

133.

Irauçuba/CE, 04/12/20] 8.
TA YLAN ÍTALO VASCONCELOSBARBOSA
Secretário de Finanças.

Publicado por:
Maria Irlani Teixeira Sousa
Código IdentíHcador:626E78FE
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPALDE JAGUARETAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº
2018120402-ADM
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARETAMA - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 2018120402-ADM — O Pregoeiro Oficial deste
Municipio toma publico o Processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº
2018120402-ADM, cujo objeto é a contratação AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
JAGUARETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. Cuja abertura
acontecerá no dia 20/12/2018, às 09h00min, na sala da Comissão
Permanente de Licitação de Jaguaretama — Ceará. Mais informações:
Comissão Permanente de Pregão de Jaguaretama, Rua Tristão
Gonçalves, nº 185, Centro, Jaguaretama/CE, pelo telefone: (88) 3576—
1305 ou pelo e-mail: licitacao©jaguaretamace.gov.br.
Jaguaretama — Ceará, 06 de Dezembro de 2018.
MARCELO JUNIOR DE SOUSA
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:EF938407
SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº
2018120401—ADM

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARETAMA - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 2018120401-ADM — O Pregoeiro Oficial deste
Município toma publico o Processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº
2018120401—ADM, cujo objeto e' a aquisição de Gêneros Alimentícios
para Secretarias Municipais, exercício de 2019, conforme
especificações do Anexo I, Cuja abertura acontecerá no dia
19/12/2018, às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de
Licitação de Jaguaretama — Ceará. Mais informações: Comissão
Permanente de Pregão de Jaguaretama, Rua Tristão Gonçalves, nº
185, Centro, Jaguaretama/CE, pelo telefone: (88) 3576-1305 ou pelo
e-mail: licitacao©jaguaretama.ce.gov.br.

www.diariomunicipal.com.br/aprece
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Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Tauá - Extrato de Publicação de Revogação de Licitação, A Prefeitura Municipal de Tauá, através,?"
Secretaria Municipal de Educação,torna pública, a Revogação do Processo de Licitação Nº 15.001/2018 - CP, ModalidadeChamada Publica, tendo com
Objeto: seleção de agricultores, isoladamenteou organizados em grupos formais e informais,integrantes do Programa Nacional da AgriculturaFamiliar —
PRONAF, para o fornecimentode gêneros alimentícios (polpa de fruta) destinados a suprir a demanda da merenda escolar dos alunos da rede das escolas
municipais, de interesse da Secretaria da Educação do Municipio de Tauá/CE. nos termos do artigo 49 da Lei Nº 8666/93. Fica aberto o prazo recursal
previsto no Art. 109, Inciso I, Alinea “C". Tauá, 05 de Dezembro de 2018. Maria Sileda Holanda - Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 2018.12.03.01-DEMUTRAN. Órgão
Gerenciador: Departamento Municipal de Trânsito - Empresa Detentora do Registro de Preços: Viaserv Sinalização LTDA — EPP, representada pelo Sr.
Cláudio da Silva, com valor Global do Lote: 01 e 02 de R$ 2,060.000,00(dois milhões e sessenta mil reais). Prazo: 12 meses a partir da assinatura da Ata
de Registro de Preço, Processo de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico Para Registro de Preços Nº 07/2018-DEMUTRAN.Objeto: —<seleção de
melhor propostapara registro de preços visandofuturas e eventuais aquisições de tintas para sinalização e demarcaçãohorizontal de rodovias e vias urbanas
do Municipio de Juazeiro do Norte/ce. Data da assinatura: 03 de Dezembro de 2018.
*** *** ***

Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de São Luís do Curu — Secretaria de Infraestrutura— Extrato de Contrato Tomada de Preços Nº 18.10.04/
TP. Objeto. Contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva,ampliação, reforma,
melhoria, eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do Parque de Iluminação
Pública do municipio de São Luís do Curu-CE. Empresa Vencedora: J.AP.H, Iluminação Serviços Comércio ConstruçõesEIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº ] 1.502.581/0001-86. Valor Global: R$ 1.093.746,22 (hum milhão, noventa e três mil, setecentose quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).Vigência
do(s) Contrato(s): 31/10/2019. Data da Assinatura do Contrato: 01.11.2018. Wagner Lourenço Barbosa, Secretaria de Infraestrutura.
——

*** *** ***

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Tarrafas — Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará licitação, na
modalidadeTomada de Preços, autuada sob o Nº 2018. 12.06,001F, cujo objeto e a Execução das obras de recomposiçãoestradasvicinais em trechos que liga
o Distrito de Vila Nova a Cachoeira dos Ricartes localizadas na Zona Rural do Municipio de Tarrafas — CE, sob a responsabilidadeda Secretaria de Obras
e Serviços Urbanos. A abertura fica marcada para o dia 28 de dezembro de 2018, as 10h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, Os interessados
poderão obter informações detalhadas na Sala da ComissãoPermanente de Licitação, situada na Rua São José 270, Bairro Centro,Tarrafas/CE,ou através
do telefone (88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 06 de dezembro de 2018. Luiz Alves Matias—Presidente da CPL.
——

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaretama - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 2018120402-ADM, O Pregoeiro Oficial deste
Município torna público o Processo de Pregão Presencial Nº 2018120402-ADM,cujo objeto e a aquisição de material de limpeza e higienizaçãopara atender
as necessidades das Secretarias Municipais de Jaguaretama, para o exercício de 2019. Cuja abertura acontecerá no dia 20/ 12/2018, às 09h00min, na sala da
Comissão Permanentede Licitação de Jaguaretama— Ceará, Mais informações: Comissão Permanentede Pregão de Jaguaretama, Rua Tristão Gonçalves,
nº 185, Centro, Jaguaretama/CE,pelo telefone: (88) 3576—1305 ou pelo e-mail: 1icitacao©jaguaretamace.gov.br,Jaguaretama— Ceará, 06 de Dezembro
de 2018. Marcelo Junior de Sousa - Pregoeiro Oficial.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaretama - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 2018120401-ADM. O Pregoeiro Oficial deste
Municipio torna público o Processo de Pregão Presencial Nº 2018120401-ADM, cujo objeto é a aquisição de Gêneros Alimentícios para Secretarias
Municipais, exercício de 2019, conforme especificações do Anexo I, Cuja abertura acontecerá no dia 19/12/2018, às 09h00min, na sala da Comissão
Permanente de Licitação de Jaguaretama — Ceará. Mais informações: Comissão Permanente de Pregão de Jaguaretama, Rua Tristão Gonçalves, nº 185,
Centro, Jaguaretama/CE,pelo telefone: (88) 3576-1305 ou pelo e—mail: licitacao©jaguaretamacegov.br. Jaguaretama — Ceará, 06 de Dezembro de 2018.
Marcelo Junior de Sousa - Pregoeiro Oficial.
*** *** ***

Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Beberibe — Governo Municipal. O Municipio de Beberibe, através da Secretaria de Educação, por meio
de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que no dia 20 de dezembro de 2018, às 09h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
Nº 0612.01/2018-DIVE,cujo objeto e Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente, insumos de informática, material
didático e pedagógico, junto às Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Beberibe/CE. Referido Edital podera ser adquirido no Setor de
Licitações, na Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro, Beberibe — Ceará, e consultado através do portal do TCE-CE: httpt//www.tcm.cegovbr/Iieitacoes.
Beberibe-CE, 06 de dezembro de 2018. Wandebergue Paulino de Oliveira — Pregoeiro.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 12.06.01/2018-PP.A Pregoeira da PrefeituraMunicipal
de Tianguá-Ce torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 20 de Dezembro de 2018, as 09h00min, na Sede da Prefeitura
localizada à Avenida Moisés Moita, Nº 785 - Centro — Tianguá - Ceará, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 12.0601/2018-PP,
com o seguinte objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos diversos para atender as necessidades das Secretarias
Municipais de Tianguá — CE, 0 qual se encontra na integra na Sede da Comissão de Licitação, fone: 0(**)88-3671.2288,no horário de 07:30h às 11:30h.
Nilcirlene Melo de Oliveira — Pregoeira.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá - Aviso de Revogação - Pregão Presencial Nª 11.28.01/2018 - PP, A Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Tianguá-Ce torna público, para conhecimento dos interessados que 0 Pregão Presencial nº 11.28.01/2018-PP, com o seguinte objeto:
contrataçãode empresapara prestação de serviços de locação de veículos diversos para atender as necessidadesdas SecretariasMunicipais de Tianguá CE,
sera Revogado após decorrido o prazo de 05 dias úteis para assegurar o contraditórioe a ampla defesa, a ser contado a partir desta publicação, conforme
determina o Art. 49, & 3º, combinado com, o Art. 109, Inc 1, Alínea c, ambos da Lei de Licitações. Maiores informações na, CPL de Tianguá, sediada na a
AvenidaMoises Moita, Nº 785 - Centro — Tianguá - Ceará, Nilcirlene Melo de Oliveira — Pregoeira.
——

*** *** ***

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Pacajus. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Pacajus/CE,torna público, aos interessados,que no dia 19 de
Dezembro de 2018, às 09:00hs, realizará licitação, na modalidadePregão Presencial Nº 2018,12.06.01-SRP,critério de julgamento Menor Preço por Lote,
com fins de registro de preços visando à aquisição futura e eventual de material elétrico para manutençãopreventiva e corretiva do parque de iluminação
pública da sede e distritos do Município de Pacajus/CE, conforme especificações do edital e anexos, disponível na Sede da Comissão, localizada na Rua
Guarany, nº 600, Altos, Centro, Pacajus/CE e pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Ceara-TCE, através do Portal de Licitações dos Municipios:
http://municipiostcecegov.br/licitacoes. Informações: (85) 3348-1077, no horário de atendimento: de 08:00h às 12:00h. A Pregoeira.
——

*** *** ***

Estado do Ceará — Câmara Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação. A Pregoeira da Câmara Municipal de Beberibe torna público que se encontra
à disposição dos interessados o Edital do Pregão PresencialNº 004/2018,referente à aquisição de combustivel, Tipo Gasolina Comum e Diesel Tipo 810
para a frota de veiculos próprios e locados da Câmara Municipal de Beberibe/CE,com data de aberturamarcada para o dia 19/12/20] 8 às 09h00min.Outras
informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Câmara Municipal de Beberibe, sito a Av. Maria Calado, S/N , Centro, Beberibe,
no horário de 08h00min às 12h00min, Beberibe - CE, 06 de dezembro de 2018. Alexandra Paula de França - Pregoeira da Câmara Municipal de
Beberibe.
*** *** ***

Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Retificação - Pregão Eletrônico nº 009/2018.09. Onde se lê: Aquisiçãode equipamentos
e material permanentepara a Unidade de Atenção Especializadaem Saúde, conformePortaria nº 2.629 de 06/ 10/2017, Proposta nº ] 1872.404000/1 170-0 ] ,
concedido pelo Ministérioda Saúde ao Município de Amontada,Leia—se: Aquisição de medicamentoscontrolados para suprir as necessidadesda Secretaria
de Saúde do Municipio de Amontada. Amontada/CE, 06 de dezembro de 2018. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.
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