Governo de

VÁRZEA ALEGRE
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N* 2018.12,07,1
Regido pela Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93 (e suas
alterações posteriores).
PREÂMBULO
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE, toma público para conhecimento de todos os
interessados que até às 09:00 Horas do dia 28 de dezembro de 2018, na sede da Comissão Permanente de
Licitações e Pregões da Prefeitura de Várzea Alegre, localizada na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153,
Centro, Várzea Alegre - Ceará, em sessão pública, dará inicio aos procedimentos de recebimento, abertura dos
envelopes concernentes às propostas de preços, formalização de lances verbais e documentos de habilitação da
licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° 2018.12.07.1, identificado abaixo, mediante as condições
estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei n.° 8.666/93,
de 21.06.93, e suas alterações posteriores, Lei complementar N° 123 de 14 de dezembro de 2006 e legislação
complementar em vigor.

Objeto:

Contratação de instituição financeira, pública ou privada, devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços
bancários, necessários ao pagamento de vencimentos, salários e similares
dos servidores municipais, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Várzea Alegre/CE, tudo conforme especificações contidas no
Termo de Referência, constante dos Anexos do Edital.

Secretaria:

Secretaria Municipal de Finanças

Critério de Julgamento:

Maior Oferta Global.

Modalidade:

Pregão Presencial.

Data e Hora de Abertura: 28 de Dezembro de 2018, às 09:00 Horas
Compõem-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:
PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do contrato.
n
PARTE B - ANEXOS
Anexo I - Termo de Referência do Objeto;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Modelo de Declarações/Procuração;
Anexo IV - Minuta do Contrato.
1 - DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem como objeto a Contratação de instituição financeira, pública ou privada,
devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços bancários, necessários ao
pagamento de vencimentos, salários e similares dos servidores municipais, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de
Referência, constante dos Anexos do Edital.
1.1.1- Os serviços a que se refere o item 1.1 deste Edital compreendem:
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a) Centralização e processamento de créditos provenientes de 100 % (cem por cento) da folha de pagamento
gerada pelo Município, lançados em contas correntes individuais do funcionalismo público, além de créditos em
favor de estagiários ou qualquer outra pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de remuneração com o
Município, seja recebendo vencimento, salário, subsídio, proventos e pensões ou bolsa estágio, denominados,
doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito na conta
corrente do Município;
b) Pagamento a credores, incluindo fornecedores, bem como de quaisquer pagamentos ou outras transferências de
recursos financeiros feitos pelo Município e entes públicos ou privados, a qualquer título, excetuando-se os casos
em que haja previsão legal, contratual ou judicial, para manutenção e movimentação dos recursos em outras
instituições financeiras.
1 .2 - 0 objeto compreende a execução de forma exclusiva dos serviços previstos no item anterior, abrangendo os
servidores atuais e os admitidos durante o prazo de execução do contrato.
1.3 - Os serviços ofertados deverão atender às exigências do termo de referência, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização, bem como às normas e legislações alusivas às
Instituições Financeiras, além de atender à Lei Federal n.° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) no que
for pertinente.
1.4 - É vedada a subcontratação total, ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fiisão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Os serviços, objeto desta licitação, não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua
vigência, a depender das necessidades e das solicitações formalizadas pelo Município Contratante, na forma como
estabelecido no Anexo I deste Edital, devendo ser executados por empregados da contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a
empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO NA PRESENTE LICITAÇÃO - 2.
2.1- Poderão participar da presente licitação quaisquer pessoas jurídicas localizadas em qualquer Unidade da
Federação, cadastradas ou não na Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, que atendam a todas as condições
exigidas neste edital, observados os necessários requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e econômico-financeira, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto
desta licitação.
2.1.1- CADASTRAMENTO: O cadastramento junto à Prefeitura de Várzea Alegre (inscrição no CRC) a
que se refere o subitem anterior deverá ser providenciado pelo interessado diretamente na sede da Comissão
Permanente de Licitações e Pregões, situada na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153 - Centro, Várzea
Alegre/CE, apresentando a documentação exigida, até às 18:00h do dia anterior ao previsto para o
recebimento dos documentos de habilitação e de proposta de preço 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 mesmo local e hora.
2.2- No dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital, será realizada sessão pública para recebimento dos
documentos de credenciamento, propostas de preços e habilitação, devendo o interessado ou seu representante, se
for o caso, credenciar-se perante o Pregoeiro Oficial do Município de Várzea Alegre.
2.3- 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.
2.3.1- Para o credenciamento do representante deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Cópia de seu documento oficial de identificação (do representante), válido na forma da lei; e
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b) Procuração pública ou instrumento particular de mandato, conforme modelo discriminado no item 2 do
ANEXO III deste Edital, caso o representante não seja sócio-gerente, diretor do licitante;
c) Documento que comprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição,
etc.)
2.3.2Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente, diretor do licitante, dispondo por si
só de poderes de representação, deverão ser apresentados documentos que comprovem tal condição (atos
constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura acompanhado do documento oficial de
identificação.
2.4- A incorreção ou não apresentação dos documentos definidos no subitem 2.3.1 ou 2.3.2 deste edital implicará
no não credenciamento de representante, ficando o mesmo impedido de ofertar lances verbais, interpor
recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, podendo, entretanto, participar da licitação com sua
proposta de preços escrita.
2.5- Após o credenciamento, será aberta a sessão, ocasião em que os interessados ou seus representantes deverão
apresentar:
a) Declaração dando ciência de que cumprem os requisitos de habilitação, conforme modelo disposto no item 1
do ANEXO III deste Edital; e
2.6- A incorreção ou não apresentação da declaração definida no subitem 2.5 deste edital implicará na
impossibilidade de participação no certame.
2.7- Os documentos elencados no subitem 2.3.1, 2.3.2 e 2.5 deverão ser apresentados em separado dos envelopes
de proposta de preço e de habilitação, para que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura
dos envelopes de proposta de preços.
2.8- 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.
2.9- 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 possuam registro de inadimplência contratual
junto à Prefeitura de Várzea Alegre ou que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação
ou impedimento de contratar com a Prefeitura de Várzea Alegre-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.
2.10- O credenciamento dos interessados será efetuado antes da apresentação dos envelopes contendo a
documentação e propostas, no mesmo local de apresentação da documentação. O início da sessão de
credenciamento dar-se-á até o horário previsto no preâmbulo deste edital sem tolerância para possíveis atrasos.
DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO - 3.
3 .1 -0 presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas:
3.1.1- Credenciamento dos licitantes;
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.
DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS - 4.
4.1- Além dos documentos de credenciamento e condições de participação, previstos no item 2 cada licitante
deverá, ainda, apresentar simultaneamente os envelopes de “Proposta de Preço” e “Documentos de Habilitação”.
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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 Várzea
Alegre, 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”), respectivamente.
4.3- Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original,
cópia do original autenticada por cartório competente ou cópia simples acompanhada do respectivo original a fim
de ser verificada autenticidade pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio.
4.3.1- 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 preços.
4.3.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo as propostas de preços e
documentos referentes à habilitação, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
4.3.3- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil,
por tradutor juramentado.
DA PROPOSTA DE PREÇOS - 5.
5.1- A proposta de preços deverá ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo com os
dados do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta não lavável ou confeccionada por máquina, impresso
por computador ou qualquer processo eletrônico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada,
contendo na parte externa do envelope correspondente as seguintes indicações:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Pregão Presencial N.° 2018.12.07.1
LICITANTE:__________________ CNPJ_____________
ENVELOPE N.° 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 Comissão Permanente de Licitações e Pregões da Prefeitura de Várzea Alegre;
5.2.3- Razão Social e CNPJ do proponente;
5.2.4- Prazo de execução, conforme os termos 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;
5.2.7- Os valores unitários em algarismos;
5.2.8 - Valor Global, em algarismo e por extenso;
5.2.9 - Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e
demais despesas que possam incidir sobre a execução licitada, inclusive a margem de lucro.
5 . 3 - 0 preço constante da proposta do licitante deverá 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 - O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração do mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.
5.5 - Ocorrendo discrepância entre o preço unitário e total, prevalecerá o primeiro, devendo o Pregoeiro proceder
às correções necessárias.
5.6 - Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
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5.6.1- A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado.
5.7 - 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 e formalização
do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente às
Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada.
5.8 - Na análise das propostas de preço o Pregoeiro observará preferencialmente o preço unitário, facultando-lhe,
porém, segundo critério de conveniência e oportunidade observar o preço total.
5.9 - Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com este item.
5.10 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope “A” não sendo admitido o recebimento
pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos já entregues o
Pregoeiro.
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - 6.
6 . 1 - 0 envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos exigidos em uma única via, e ser
apresentado na forma do subitem 4.2 deste edital, contendo a seguinte inscrição no seu frontispício:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Pregão Presencial N.° 2018.12.07.1
LICITANTE:__________________ CNPJ_____________
ENVELOPE N.° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
6.2- Os interessados não cadastrados na Prefeitura de Várzea Alegre, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei
Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a apresentação dos
documentos abaixo relacionados (subitens 6.3 a 6.7), os quais serão analisados pelo Pregoeiro quanto a sua
autenticidade e o seu prazo de validade.
6.3 - RELATIVA Ã 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 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.
6.3.4 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.4- RELATIVA À 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 e compatível com o objeto contratual;
6.4.3 - Provas de regularidade, em plena validade, para com:
6.4.3.1 - a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos
Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN);
6.4.3.2 - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante);
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6.4.33 - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
Ó.4.3.4 - a Seguridade Social (CND Certidão Negativa de Débitos);
6.4.3.5 - o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
6.4.3.6 - a Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).
6.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.5.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
6.6 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.6.1 - Autorização do Banco Central do Brasil para funcionamento da Instituição Financeira nas operações
atinentes ao objeto do contrato.
6.7 - DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.7.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7o da Constituição Federal, não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos
Anexos deste edital;
6.7.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;
6.7.3 - 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, §2°, da Lei n.° 8.666/93).
6.8 - No caso de licitantes devidamente cadastrados na Prefeitura de Várzea Alegre, a documentação
mencionada nos subitens 6.3 a 6.5 poderá ser substituída pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral
(CRC) junto à Prefeitura de Várzea Alegre, assegurado, neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos
dados nele constantes), o qual deverá ser entregue acompanhado dos documentos tratados nos subitens 6.6 e 6.7
do edital, cuja autenticidade e prazo de validade serão analisados pelo Pregoeiro.
6.8.1 - A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Várzea Alegre deverá
também se encontrar dentro do prazo de validade e atender ao disposto neste edital.
6.9 - As Certidões de Comprovação de regularidade, bem comó as de falência e concordata, caso exigidas neste
edital, que não apresentaram expressamente o seu período de válidade, deverão ter sido emitidas nos 60 (sessenta)
dias anteriores à data marcada para o recebimento dos envelopes.
6.10 - A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os autos do processo
licitatório e não será devolvida.
6.10.1 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados classificados ao
final da fase de competição poderão ser retirados por seus representantes na própria sessão. Os documentos não
retirados permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 05 (cinco) dias corridos à
disposição dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
6.11- 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.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL - 7.
7 .1 -0 Pregão será do tipo presencial, com a abertura 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.
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7.2- CREDENCIAMENTO: Antes do início da sessão os representantes dos interessados em participar do
certame deverão se identificar e se for o caso comprovar 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 2.3 deste instrumento,
assinando, então, lista de 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 e demais pessoas que queiram
assistir ao ato, onde o Pregoeiro receberá de cada licitante ou seu representante os documentos a que se referem o
item 4.1 deste edital e, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos, as propostas de
preços e a documentação exigida para a habilitação dos licitantes, fazendo registrar o nome dos licitantes que
assim procederam.
7.3.1- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito
pelo Pregoeiro(a).
7.3.2- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência por parte de qualquer licitante, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro(a).
7.3.3
- O Pregoeiro(a) ao receber a documentação tratada no subitem 7.3 poderá determinar a suspensão do ato,
para análise da documentação e a compatibilidade com os termos do edital.
7.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS: 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 a execução do(s)
objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
7.4.1- Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o Pregoeiro examinará a compatibilidade
desta com os termos do edital, desclassificando as propostas que não atendam aos termos desse edital.
7.4.2 ■O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, determinar a süspensão da sessão, a fim de que o setor técnico da
Secretaria interessada na presente licitação proceda ao exame de qualidade e compatibilidade dos itens com os
termos do edital.

"

7.5- CLASSIFICAÇÃO INICIAL: O Pregoeiro fará a ordenação das propostas de todos os licitantes, em ordem
decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de maior oferta e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores inferiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de maior oferta, para que seus
representantes participem dos lances verbais.
7.5.1- Caso não sejam verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem
7.5, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus representantes
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas iniciais.
7.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, que deverão
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços crescentes, obedecendo as seguintes
disposições:
7.6.1- O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de menor oferta e os demais, em ordem crescente de
valor. No caso de empate de valor entre propostas será realizado imediatamente sorteio visando definir a(s)
ORDEM de lance entre os licitantes empatados.
7.6.2- Só serão aceitos os lances cujos valores forem superiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado.
7.6.3 - O Pregoeiro no início ou no decorrer da etapa de lances verbais terá a prerrogativa de:
a) determinar um intervalo mínimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um período máximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
7.6.4- Não será aceito o lance realizado em desacordo com as determinações emanadas do Pregoeiro na forma
do subitem anterior.
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7.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar de
apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alínea “b” do subitem 7.6.3.
7.6.6- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do
licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para efeito de
classificação ao final da etapa competitiva.
7.6.7- Quando não mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes será declarada encerrada a
etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem crescente de valor, exclusivamente pelo critério de maior
oferta.
7.6.8- O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor oferta para o
Município nas situações em que não se realizem lances verbais, ou realizando-se, depois de declarado o
encerramento da etapa competitiva se a oferta não for aceitável, ou se o licitante classificado for considerado
inabilitado, no exame de oferta subsequente.
7.6.9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se realizem
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão Presencial.

T

7.6.10- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a classificação final
das propostas, O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, especialmente quanto à
conformidade entre a proposta/maior oferta e o valor estimado para a contratação constante da planilha anexa ao
processo, decidindo motivadamente a respeito.
7.6.11
- O valor mínimo aceitável ao final da etapa de lances verbais e de negociação para adjudicação
do objeto é de R$ 897.514,00 (oitocentos e noventa e sete mil quinhentos e quatorze reais) e deverá ser
líquido, não cabendo ao licitante a retenção de parcela ou percentual a qualquer título.
7.6.12- O lance verbal depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência dos lances
ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital.
7.6.13- Os licitantes que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão considerados
desclassificados, não se admitindo complementação posterior.
7.6.14- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado.
7.6.15- Não serão adjudicadas propostas com preços unitários e/ou global inferiores aos valores estimados
para a contratação, constantes da planilha anexa ao processo.
7.6.15.1
- Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços que forem iguais ou superiores
ao valor definido no item 7.6.11 deste Edital.
7.6.16- Caso o preço referente ao preço final seja composto de preços unitários, deverá o Pregoeiro, antes da
convocação de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequação desses preços ao valor do lance final.
7.6.17- O contrato deverá ser assinado em até 05 (cinco) dias úteis da convocação do licitante declarado
vencedor, cabendo, ainda, à negociação direta, a fim de se obter preço mais vantajoso.
7.7- HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada aceitável, o
Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” do(s) licitante(s) que
apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmação das suas condições habilitatórias, determinadas
no item 6.
7.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02
(Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
7.7.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, caso não haja intenção de interposição de recurso por qualquer
dos demais licitantes.
7.7.3- Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
permitida negociação - subitem 7.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação da
habilitação do licitante, na(s) ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
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atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o obieto do
certame.
7.7.4Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
7.8- RECURSOS: Somente no final da sessão, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame,
qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em
ata da síntese das suas razões, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias corridos, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em prazo sucessivo também de 03 (três) dias
corridos (que começará a correr do término do prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
7.8.1- O recurso será dirigido ao(s) Secretário(s) Gestor(es), por intermédio do Pregoeiro, a qual poderá
reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso pelo(s) Secretário(s) Gestor(es).
7.8.2- Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante.
7.8.3- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
devidamente justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante.
7.8.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
7.8.5- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão
Presencial, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao(s)
licitante(s) vencedor(es).
7.8.6- A petição poderá ser feita na própria sessão e será reduzida a termo em ata, facultado ao Pregoeiro o
exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
7.8.7- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s) Secretário(s)
Gestor(es) homologará(ão) e procederá(ão) a adjudicação da(s) proposta(s) vencedora(s) para determinar a
contratação;
7.8.9- A intimação dos atos decisórios da administração — Pregoeiro ou Secretário(s) — em sede recursal será
feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da íntegra do ato no flanelógrafo da Prefeitura de Várzea
Alegre, conforme Lei Municipal.
7.8.10- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da
Comissão Permanente de Licitações e Pregões da Prefeitura de Várzea Alegre.

7.9- ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão Presencial será lavrada ata circunstanciada, que
mencionará os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma
obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e facultativamente, pelos licitantes
ainda presentes quando do encerramento dos trabalhos.
7.9.1Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja igual ou
superior ao previsto ao valor orçado pela Administração, será feita pelo Pregoeiro a adjudicação ao licitante
declarado vencedor do certame e encerrada a reunião. Após o processo, devidamente instruído, será encaminhado:
a) à Assessoria Jurídica, para fins de análise e parecer;
b) e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homologação e subseqüente formalização do Contrato.
7.10- SUSPENSÃO DA SESSÃO
7.10.1-0 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.
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7.10.2O Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços e os documentos de habilitação, solicitar
pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas
decisões.
7.11 INDICAÇÃO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas será declarada vencedor o Licitante
que, tendo atendido a todas as exigências deste Edital, apresentar o MAIOR OFERTA, cujo objeto do certame a
ela será adjudicado.
7.11.1- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.
CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO - 8.
8.1- 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 Presencial.
8.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração aquele que não
o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
8.1.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
8.2- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante petição
confeccionada por máquina, impresso por computador ou qualquer processo eletrônico, em tinta não lavável, que
preencham os seguintes requisitos:
8.2.1- o endereçamento a Presidente e Pregoeiro da Prefeitura de Várzea Alegre;
8.2.2- a identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do
documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Comissão Permanente de
Licitações e Pregões da Prefeitura de Várzea Alegre, dentro do prazo editalício;
8.2.3- o fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
8.2.4- o pedido, com suas especificações;
8.3- Caberá a Presidente e Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.4- A resposta do Município de Várzea Alegre-CE será disponibilizada a todos os interessados mediante afixação
de cópia da íntegra do ato proferido pela administração no flanelógrafo da Prefeitura de Várzea Alegre, conforme
disposto no artigo 87 da Lei Orgânica do Município e constituirá aditamento a estas Instruções.
8.5- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
8.6- 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.
8.6.1- Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
8.7- DILIGÊNCIA: 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
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.
8.7.1Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
8.8- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O Município de Várzea Alegre-CE poderá revogar a licitação por razões de
interesse público, no todo ou em parte ou anular esta licitação, em qualquer etapa do processo.
DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO - 9
9 .1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através de Contrato, celebrado entre o
Município, através da Secretaria Gestora, representado pelo Ordenador de Despesa, e o(s) licitante(s)
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vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas
pertinentes.
9.2 - O Município de Várzea Alegre firmará contrato com a licitante vencedora e emitirá a ordem de serviço para
o licitante vencedor visando a execução do serviço.
9.2.1- O Licitante Vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para
assinar o Contrato.
9.3 - Os serviços licitados deverão ser prestados junto à Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, tendo seu início
no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da expedição da ORDEM DE SERVIÇOS emitida pela Administração,
observando rigorosamente as especificações contidas no Projeto Básico, no Instrumento Convocatório, no Termo
de Referência e observações constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.
9.3.1- O Contrato produzirá seus efeitos jurídicos e legais, a partir da data de sua assinatura, pelo prazo de 60
(sessenta) meses.
9.3.2- O aceite dos serviços pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício
de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos
serviços.
9.4 - A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não assinar a(s) ORDEM(NS) DE
SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO e a não execução do contrato, no prazo estabelecido, sujeitará a
Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
9.5 - No caso de constatação de inadequação dos serviços prestados às normas e exigências especificadas neste
Edital, na Solicitação e na Proposta vencedora, a Administração os recusará, devendo ser de imediato ser
adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste
instrumento.
9.6 Os serviços licitados deverão ser executados, observando rigorosamente as condições contidas no Projeto
Básico/Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem ainda
às normas vigentes, assumindo o prestador do serviço a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos,
taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que
lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pelo Município, para representá-lo na execução do serviço. As decisões e
providências que ultrapassarem a competência do representante do prestador do serviço deverão ser comunicadas
aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem na
execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § Io do artigo 65
da Lei n° 8.666/93;
e) a execução dos serviços deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do
Município.
9.7 - Se o licitante vencedor não assinar o Contrato, no prazo estabelecido, é facultado ao Município convocar os
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das propostas, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
9.8 - Incumbirá ao Município providenciar a publicação do Termo de adjudicação e homologação no quadro de
avisos, conforme disposto no artigo 87 da Lei Orgânica do Município.
9.9- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
9.10 - Os serviços deverão ser executados, em endereço e prazos estipulados previamente, designado pela
Unidade Gestora, 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.
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9.11 - A Contratada será responsável pelos danos causados direta ou inderatemente ao Contratante, aos seividores
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração Municipal.
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - 10
10.1- DA(S) ORDEM(NS) DE SERVIÇOS/EXECUÇÃO: A execução dos serviços se dará mediante expedição
de ORDEM(NS) DE SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, por parte do Município ao licitante
vencedor.
10.1.1- A(s) ORDEM(NS) DE SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO emitida conterá os serviços
pretendidos, devendo ser entregue ao contratado no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu número
de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro ou do
próprio Contrato.
10.1.2- Observadas as determinações e orientações constantes da(s) ORDEM(NS) DE
SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, o prestador dos serviços deverá executar os serviços no local,
dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o atesto declarando a execução.
10.1.3- O aceite dos serviços pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício
de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos
produtos entregues.
10.2 DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO: Os serviços licitados deverão ser iniciados no prazo máximo de
até 30 (trinta) dias, a contar da expedição da(s) ORDEM(NS) DE SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE
EXECUÇÃO.
10.2.1- Os serviços deverão obedecer a um cronograma de execução, a partir das características que se
apresentam nos quantitativos discriminados na(s) ORDEM DE SERVIÇO/ AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO.
10.2.2- Os serviços serão atestados por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e fiscalização
do contrato.
10.2.3- No caso de constatação da inadequação dos serviços executados às normas e exigências especificadas
neste Edital e na Proposta vencedora, a Administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis,
na forma da lei e deste instrumento.

^

10.2.4- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo para execução.
10.3Os itens licitados deverão ser executados, observando rigorosamente as condições contidas no Projeto
Básico/Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem ainda
às normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e
quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução que lhes sejam imputáveis,
inclusive com relação a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da execução em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução. As decisões e providências
que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem na
execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § Io do artigo 65
da Lei n° 8.666/93;
e) a execução dos itens deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do
Município.
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DO PAGAMENTO - 11
11.1. PAGAMENTO: A contratada deverá realizar o pagamento ao Município, após a assinatura do contrato, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, em uma única parcela, e deverá ser líquido, não cabendo ao contratado a retenção
de valores a qualquer título.
11.2. Em caso de atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCAIBGE, bem como juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação
do atraso verificado, sem prejuízo das demais sanções previstas neste instrumento.
11.3. O Município de Várzea Alegre arcará com o valor referente a título de multa rescisória, “pro rata tempore”,
decorrente da rescisão do contrato vigente de gestão da folha de pagamento dos servidores e fornecedores
municipais.
DAS SANÇÕES - 12.

^

^

12.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas
na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
12.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com o Município de Várzea Alegre e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Várzea Alegre
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
I- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentação falsa exigida;
b) não manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
II - multa calculada sobre o valor do Contrato, sendo:
a) de 5% (cinco por cento) sobre o valor global a ser pago à Prefeitura, em caso de atraso do pagamento do valor
ofertado na licitação;
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ofertado, pela não assinatura do contrato ou retirada da proposta
ou infração que tome inviável a continuidade da avença;
c) de 0,05% por dia sobre o valor global mensal da folha de pagamento por atraso na realização de crédito em
conta, sendo que o atraso reiterado poderá ensejar a rescisão do contrato e a aplicação da penalidade estipulada na
alínea “br desta cláusula;
d) de 2% (dois por cento) sobre o valor global ofertado, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução
de qualquer parte dos serviços, não especificada nas alíneas anteriores, sendo que o atraso reiterado no
cumprimento de obrigações poderá ensejar a rescisão do contrato e a aplicação da penalidade estipulada na alínea
“b” desta cláusula.
12.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
12.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o
licitante fizer jus.
12.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução
fiscal, com os encargos correspondentes.
12.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
12.5. A não execução dos serviços 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
contrato.
j\
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12.6. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste
Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas
judicialmente, na inexistência deste.
12.7. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
12.8. O contratado poderá ter seu contrato cancelado quando:
12.8.1- descumprir as condições do contrato;
12.8.2- tiver presentes razões de interesse público.
12.8.3- nas hipóteses dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
12.9. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
12.9.1No 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 o Município de
Várzea Alegre e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Várzea Alegre pelo prazo de até 05 (cinco)
anos.
FRAUDE E CORRUPÇÃO - 1 3
13.1- As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do
contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

DISPOSIÇÕES GERAIS - 1 4
14.1- As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do regular
funcionamento da administração.
14.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão e pelo Ordenador de Despesa, em
outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93.
14.3- O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde
que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da
sessão pública deste Pregão Presencial.
14.4- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
14.5- A formalização do contrato só gera obrigações de execução quando expedida a competente a(s) ORDEM
DE SERVIÇO/ AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO.
14.6- Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação
referente ao presente edital.
14.7- A administração disponibilizará meios de divulgação e amplo acesso aos preços praticados no Contrato
objeto dessa licitação.
14.8- A Homologação do presente procedimento será de competência do Secretário Gestor.
14.9- 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.
14.10- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da Comarca
de Várzea Alegre-CE.
14.11- Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone: (88) 3541-2893, Prefeitura de Várzea Alegre,
situada na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153 - Centro.
14.12- Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Termo de Retirada de Edital, gratuitamente através de
CD ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecido pelo licitante, ou mediante pagamento de cópia reprográfíca, nos
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horários de 08:00 às 12:00 horas, na Sede da Comissão Permanente de Licitações e Pregões da Prefeitura de
Várzea Alegre, situada na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153 - Centro, ficando os autos do presente processo
administrativo à disposição para vistas e conferência dos interessados, ficando o licitante obrigado a:
a) pagamento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) de cópia reprográfíca, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM.
b) fornecer CD ROOM, PEN DRIVE.
14.12.1O referido edital e seus anexos também estão disponíveis nos seguintes sítios virtuais:
www.tce.ce.gov.br/licitacoes. e www.varzeaalegre.ce.gov.br.
14.13-0 Termo ae Referência poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissão Permanente
de Licitações e Pregões da Prefeitura de Várzea Alegre.
14.14- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo - Termo de
Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da
elaboração de suas propostas.
14.15- No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de indenização, fica
assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos
interessados na forma da legislação vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência aos
interessados mediante publicação na forma da legislação vigente.
14.16. Os avisos de prosseguimento das sessões, a decisão sobre os recursos interpostos, a Anulação ou
revogação serão feitos aos interessados mediante publicação no flanelógrafo da Prefeitura de Várzea Alegre,
conforme disposto no artigo 87 da Lei Orgânica do Município.
Várzea Alegre-CE, 12 de dezembro de 2018

Pregoeiro Oficial

eu Pedreira
umcípio de Várzea Alegre (CE)
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: Contratação de instituição financeira, pública ou privada, devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços bancários, necessários ao
pagamento de vencimentos, salários e similares dos servidores municipais, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE.
Justificativa:
A presente contratação visa operacionalizar o pagamento dos créditos provenientes da folha de
pagamento gerada pelo Município, facilitando a intermediação entre o servidor e a Instituição
Financeira, bem como o pagamento a fornecedores, melhorando o atendimento e abrangendo os
benefícios e obtenção de recursos financeiros.
^

^

1.1. Os serviços compreendem:
a) Centralização e processamento de créditos provenientes de 100 % (cem por cento) da folha de
pagamento gerada pelo Município, abrangendo os servidores, lançados em contas correntes
individuais do funcionalismo público, além de créditos em favor de estagiários ou qualquer outra
pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de remuneração com o Município, seja recebendo
vencimento, salário, subsídio, proventos e pensões ou bolsa estágio, denominados, doravante, para
efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito na conta
corrente do Município;
b) Pagamento a credores, incluindo fornecedores, bem como de quaisquer pagamentos ou outras
transferências de recursos financeiros feitos pelo Município e entes públicos ou privados, a qualquer
título, excetuando-se os casos em que haja previsão legal, contratual ou judicial, para manutenção e
movimentação dos recursos em outras instituições financeiras.
2. A prestação de serviços bancários visará:
2.1. Pagamento da remuneração, proventos e benefícios de servidores da Administração Direta;
2.2. Pagamento aos fornecedores da Administração Direta;
2.3. Arrecadação secundária e centralizada de tributos e preços públicos municipais; e
2.4. Centralização da movimentação financeira.
2.5. O Município autorizará e fará a gestão dos créditos consignados, de forma não exclusiva.
3. DA EXCLUSIVIDADE:
3.1. Em caráter de exclusividade:
a) Centralização e processamento de créditos da folha de pagamento gerada pela Prefeitura
Municipal de Várzea Alegre, a serem creditados em conta de titularidade de seus membros e
servidores, da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, nos termos do
art. 2o, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em conformidade com os Procedimentos
Operacionais da Folha de Pagamento:
b) Pagamento a fornecedores do Poder Executivo Municipal, no Banco Contratado, isento de tarifa,
ou, conforme instrução, depositar ou transferir para outras instituições financeiras na data solicitada
ao custo de. no máximo, de uma Transferência Eletrônica Disponível (TED), por lançamento à
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Contratante, valores a serem creditados aos Membros e servidores da Prefeitura Municipal de
Várzea Alegre.
c) Atendimento de arrecadação de tributos;
d) Pagamento aos beneficiários de Programas Sociais cuja instituição financeira seja de escolha da
Prefeitura Municipal, desde que a instituição financeira ganhadora não contemple este serviço;
3.2. Sem caráter de exclusividade:
a) Concessão de crédito aos Membros e servidores da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre,
mediante consignação em folha de pagamento.
b) Centralização da arrecadação das receitas municipais no âmbito do Poder Executivo, autárquica,
fundacional e fundos especiais;
4. PERFIL DA AGÊNCIA BANCÁRIA
4.1. Será admitida na licitação a participação de instituições financeiras que não possuam agência
bancária na sede do Município de Várzea Alegre, desde que atendam a todas as exigências contidas
neste Termo de Referência.
4.2. Para a prestação dos serviços, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO POSSUIR
AGENCIA BANCÁRIA NA-SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE deverá:
a) Contar com, no mínimo, 01 (um) terminal de autoatendimento, se for o caso, instalado em local
permitido pela Prefeitura, a título precário, com funcionamento em horário de expediente da
Prefeitura Municipal;
b) Contar com, no mínimo, 02 (dois) terminais (pontos externos);
4.3. O caixa de autoatendimento e terminais de que trata o item 4.2 deverão estar em
funcionamento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do contrato.
5. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
5.1. Centralizar os recursos mensais da folha de pagamento de seus membros e servidores, bem
como o sistema de arrecadação de todos os tributos, receitas próprias e as que porventura surjam,
e, ademais, o sistema de pagamento de beneficiários de programas sociais, na instituição
financeira contratada, na forma e hipóteses estabelecidas no Edital.
5.2. Enviar mensalmente por meio eletrônico ou não, com 01 (um) dia de antecedência da
efetivação do crédito na conta dos membros e servidores ativos, do depósito ou transferência para
outros bancos, os relatórios com todos os dados que possibilitem a instituição financeira efetuar os
créditos ou as transferências nas contas indicadas.
5.3. Transferir para instituição financeira contratada, no mês seguinte ao da assinatura do contrato,
todos os recursos financeiros e administrativos necessários para que seja efetuada a folha de
pagamento dos servidores.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Abrir e manter, sem ônus para a contratante, conta para os membros e servidores vinculados à
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, para efeito de recepção de crédito de salários,
vencimentos, subsídios e valores dos creditados informados pela contratante em relatórios de folha
de pagamento.
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6.2. Efetuar até 10 (dez) dias após a data de contratação, pela exclusividade da administração dos
recursos da folha de pagamento, o depósito na conta bancária específica da Prefeitura Municipal
de Várzea Alegre que será informada mediante a assinatura do Termo Contratual.
6.3. Instalar em um prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias da assinatura do contrato, processo
eletrônico de transferência de informações da folha de pagamento entre a contratada e a
contratante, bem como processo eletrônico que permita à Contratante acesso instantâneo a todas as
suas contas mantidas na Contratada, inclusive no que tange ao sistema de arrecadação municipal.
6.4. Disponibilizar em todas as cidades do Estado meio para que os servidores e membros da
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, sem ônus, efetuem saques de sua conta na instituição
financeira contratada ou em postos de atendimentos conveniados, ou ainda mediante crédito, sem
ônus, em outra instituição financeira indicada pelo servidor ou membro.
6.5. Depositar ou transferir para outras instituições financeiras na data solicitada ao custo de, no
máximo, de uma Transferência Eletrônica Disponível (TED), por lançamento à Contratante,
valores a serem creditados aos Membros e servidores ativos da Prefeitura Municipal de Várzea
Alegre, Estado do Ceará.
7 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. PROVENTOS
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

E

BENEFÍCIOS

PE

7.1 - Quadro de Servidores
7.1.1. Os dados referentes à pirâmide salarial dos servidores do Município de Várzea Alegre são
os seguintes:

Distribuição de servidores por faixa salarial
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

FAIXA VALOR
ATÉ R$ 500,00
DE R$ 500,01 A 1.000,00
DE R$ 1.000,01 A 2.000,00
DE R$2.000,01 A 3.000,00
DE R$ 3.000,01 A 4.000,00
DE R$4.000,01 A 5.000,00
DE R$5.000,01 A 6.000,00
DE R$6.000,01 A 7.000,00
DF R$ 7.000,01 A 8.000,00
DE R$ 8.000,01 A 10.000.00
ACIMA DE R$10.000,01
TOTAL:

QTD.
EFET .1
270
230
632
33
29
20
01

05
1220

QTD, CO M .2
186
14
08

QTD.
CONT.»
67
140
217
19
11
01

10

02
220

06
461

TOTAL
337
556
863
60
40
21
11

13
1901
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1quantidade de efetivos.
2 quantidade de comissionados.
■quantidade de contratados.
Fonte: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Novembro de 2018).
7.2 - Condições gerais de prestação dos serviços
7.2.1. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE adotará, em conjunto com a INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, observados os procedimentos estabelecidos neste Termo de Referência,
providências no sentido de formalizar a abertura/manutenção de contas-correntes em nome do
servidor, ativo ou inativo, para a operacionalização do sistema de pagamento do funcionalismo
municipal.
7.2.2. A prestação dos serviços bancários para pagamentos dos servidores será em âmbito
nacional.
7.2.3. O pagamento dos servidores inclusive décimo terceiro salário, será realizado de acordo com
o calendário definido pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE.
7.2.4. Os pagamentos serão efetuados por intermédio de crédito em conta-corrente.
7.2.4.I. As modalidades de pagamento por cartão magnético ou ordem bancária só poderão ser
utilizadas no caso de servidores com restrições junto ao Banco Central do Brasil.
7.2.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá garantir ao servidor a gratuidade dos serviços
bancários previstos nas normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
7.2.6. A tarifa de transmissão da folha não poderá ser superior a R$ 1,50 (hum real e cinquenta
centavos) por linha de inserção, devendo a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sempre que possível,
flexibilizar este valor por meio de descontos.
7.2.7. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ficará isento de toda e qualquer tarifa, taxa ou
cobrança similar não prevista no Edital. Termo de Referência ou Contrato, inclusive de eventuais
despesas que decorram de implantação, modernização ou reformulação do sistema com a
finalidade de permitir a operacionalização do contrato, exceto nos casos solicitados/autorizados
pelo MUNICÍPIO, para antecipação da folha de pagamento.
7.2.8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderá conceder, sem caráter de exclusividade,
empréstimos e financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento, na forma da
legislação municipal vigente.
7.3 - PROCEDIMENTOS
7.3.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da expedição
da(s) ORDEM(NS) DE SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO.
7.3.1.1. Só será admitida a prorrogação do prazo fixado no item 7.3.1 no caso de interesse
exclusivo do MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE que impeça totalmente o início dos serviços
pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
7.3.2. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a
assinatura do contrato, encaminhará a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, em meio digital, os dados
cadastrais e bancários dos servidores, para a abertura das contas-correntes.
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7.3.3. Depois de recebidos os dados, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá providenciar a préabertura da conta-corrente, interagindo com o MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE no sentido da
entrega dos documentos necessários e assinatura dos contratos, sem prejuízo de viabilizar o
comparecimento na agência.
7.3.3.1. Toda a despesa para a realização das aberturas das contas-correntes, tais como material de
divulgação e postagem correrá às expensas da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, cabendo ao
MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE somente orientar os servidores acerca do procedimento.
7.3.3.2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não poderá recusar, sob qualquer pretexto, abertura de
conta-corrente de servidor, sob pena de rescisão do contrato e suas consequências, ressalvadas as
restrições do Banco Central do Brasil.
7.3.4. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE abrirá conta-corrente na INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA para a realização dos serviços de pagamento de servidores, conforme abaixo:
7.3.4.1. CONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO, onde será depositado o montante líquido dos
créditos relativos ao pagamento dos servidores, bem como, os recursos oriundos das remunerações
e benefícios previdenciários bloqueados e/ou estornados em função de lançamentos indevidos
decorrentes de erros operacionais por parte do MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ou da
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
7.3.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará, às suas expensas, software com
aplicativo via web, atendendo aos padrões do MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, no prazo de
até 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, capaz de executar as ações abaixo, o qual será
homologado pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE:
a) emissão de espelho do comprovante de rendimento (contracheque), a ser operado pelo servidor
ativo e inativo, junto aos terminais de autoatendimento e internet banking, com opção de
visualizar, no mínimo, os últimos 06 (seis) comprovantes. A emissão do comprovante por
intermédio de terminais de autoatendimento será limitada a 01 (um) comprovante / mês.
7.3.5.1. A instalação e a manutenção prevista no item 7.3.5 caberá exclusivamente à
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
7.3.6. Os bloqueios e desbloqueios de pagamento são de responsabilidade exclusiva do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, devendo sua operacionalização ser efetuada de forma on
line, com disponibilidade e indisponibilidade imediata do crédito.
7.3.7. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE providenciará a transferência, à INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, dos recursos financeiros referentes ao pagamento dos servidores, por meio de
transferência bancária.
7.3.7.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá efetuar o crédito das remunerações e proventos
nas contas-correntes dos servidores, na mesma data contábil (D+0) em que for feita a transferência
dos recursos pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, devendo estar disponível em D+I, nas
datas previstas no calendário de pagamentos.
7.3.8. Caberá à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA repassar ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE,
até o 3o (terceiro) dia útil de cada mês, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração e
Planejamento ou Secretaria Municipal de Finanças, os dados cadastrais da conta-corrente que for
aberta em nome do servidor ativo e inativo, sendo de inteira responsabilidade da INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA a veracidade das informações.
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7.4. ROTINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE PAGAMENTO
7.4.1. O MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE enviará as informações necessárias para o
processamento dos pagamentos dos servidores, à agência bancária, com antecedência de 01 (um)
dia útil da data do efetivo pagamento, por meio de sistema de transmissão via web, disponibilizado
pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, com retomo imediato de recibo de entrega informando a
quantidade total de registros e valor total do crédito bancário.
7.4.2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA realizará os testes necessários à validação dos arquivos
recebidos e informará ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE a existência de eventuais
inconsistências dos créditos, por meio de relatório, no primeiro dia útil após a sua recepção.
7.4.3. No caso de haver inconsistência, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE emitirá arquivo
retificado contendo o crédito dos servidores, até 01 (um) dia útil antes da data prevista para o
pagamento, com retorno imediato de recibo de entrega pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
7.4.4. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE fornecerá a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA os
dados necessários à efetivação dos pagamentos, por meio de sistema atualmente em uso na
Prefeitura, contendo a informação individualizada de cada crédito para consulta do CPF antes do
crédito, por meio magnético e impresso.
7.4.5. Os arquivos de pagamento serão enviados a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acompanhados
de relação de pagamentos em 03 (três) vias, contendo autorização para débito em conta com as
seguintes informações:
a) número de conta do MUNICÍPIO, data e valor total do débito;
b) nome/número dos arquivos e valor do pagamento;
c) número de processo;
d) nome do favorecido, número do banco, agência, da conta corrente, do CNPJ da Prefeitura;
e) assinaturas autorizadas.
7.4.6. O MUNICÍPIO encaminhará ofício autorizando o pagamento para as contas dos servidores.
7.4.7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará em até 01 (um) dia útil após o pagamento,
arquivo mensal de retorno, em meio digital, que permita a confirmação dos créditos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, com relação aos valores pagos e não pagos aos servidores.
7.5 - PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE CONTA CORRENTE
7.5.1. O depósito em conta-corrente obedecerá ao m esm o Drocedimento adotado para uma contacorrente regular, que deverá ter como primeiro titular o servidor ativo ou inativo.
7.6 - RESPONSABILIDADE POR ERRO. OMISSÃO OU INEXATIDÃO DOS DADOS
CONSIGNADOS NO ARQUIVO EM MEIO DIGITAL.
7.6.1 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA fica isenta de responsabilidades, inclusive perante
terceiros, por erro, omissão ou inexatidão de dados consignados no arquivo em meio digital
apresentado pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, limitando-se a recebê-los, conforme
estabelecido neste Termo de Referência.
7.7 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE
7.7.1. O MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE obriga-se a:
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a) adotar as providências necessárias ao cancelamento, em tempo hábil e em conformidade com as
cláusulas contratuais, dos contratos vigentes com a instituição financeira que estejam realizando a
prestação do serviço, objeto da presente licitação;
b) adotar as medidas necessárias à divulgação aos servidores, dos procedimentos a serem
observados para a abertura de conta corrente na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;
c) encaminhar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, após a assinatura do contrato, o calendário para
pagamento dos servidores, inclusive o do 13° salário, quando devido;
d) indicar, na assinatura do contrato, os responsáveis / gestores do contrato para operacionalização
do pagamento.

7.8
- OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
7.8.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá manter permanentemente atualizado, para efeito
de pagamento e consulta, o cadastro dos servidores, e seus representantes legais, quando for o
caso.
7.8.2. É de responsabilidade da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA o bloqueio do cartão magnético,
quando houver solicitação do titular ou do seu representante legal.
7.8.3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá disponibilizar ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA
ALEGRE, o histórico dos 12 (doze) últimos pagamentos, referentes aos servidores.
7.8.4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá, na assinatura do contrato, indicar os
responsáveis/gestores do sistema de pagamento que auxiliarão os técnicos da Secretaria Municipal
de Administração e Finanças na operacionalização do pagamento.
7.8.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA obriga-se a:
a) disponibilizar uma Central de Atendimento Telefônico para esclarecer dúvidas dos servidores
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato;
b) executar os serviços em absoluto sigilo, por seus prepostos, ficando, assim, vedada a
divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem prévia e expressa autorização do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, de qualquer dado ou informação acerca do cadastro
funcional e/ou valores remuneratórios dos servidores municipais.
7.8.6. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá realizar todas as adaptações de seus softwares,
necessárias ao aprimoramento e perfeito funcionamento do sistema de pagamento, sem ônus para
o Município.
7 8.7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá nanter o histórico de pagamento do
funcionalismo público municipal pelo período de vigência do contrato, fornecendo informações
quando solicitadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para os pagamentos realizados nos
últimos 60 (sessenta) dias, e no prazo máximo de 30 (trinta) dias para os pagamentos realizados
em períodos superiores ao anteriormente referido, sem ônus para o Município. Findo o contrato e
eventual prorrogação, os arquivos deverão ser fornecidos ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA
ALEGRE.
7.8.8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá solicitar a anuência do MUNICÍPIO DE
VÁRZEA ALEGRE em caso de implementação de alterações no sistema de pagamento utilizado,
que impliquem em modificações de procedimentos operacionais no relacionamento com o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ou com seus servidores.
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7.8.9. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá disponibilizar em caso de solicitação do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, em até 05 (cinco) dias úteis, relatórios analíticos e
sintéticos, por servidores, em meio digital, ou por outras mídias disponíveis, contemplando entre
outros:
^
a _
a) demonstrativo mensal dos pagamentos realizados informando, por mês de competência, o
nome, matrícula, CPF e valor;
b) demonstrativo mensal dos pagamentos bloqueados e desbloqueados informando, por mês de
competência, nome, matrícula, CPF e valor;
c) demonstrativo mensal dos pagamentos, por meio de conta corrente, bloqueados e/ou estornados
no prazo de 30 (trinta) dias, informado, por mês de competência, o nome, matrícula, CPF e valor;
d) demonstrativo mensal acumulado das contas-correntes não movimentadas no prazo de 90
(noventa) dias, informando, por mês de competência, o nome, matrícula, CPF;
e) demonstrativo mensal dos pagamentos efetuados mediante determinação judicial, informado
por mês de competência, o nome, matrícula, CPF.
8 - PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
8.1 - Os fornecedores, pessoa física ou jurídica, são ootenciais clientes da Instituição Financeira
vencedora do objeto do presente Termo, cabendo ao Município de Várzea Alegre, por
responsabilidade social, também velar por seus interesses.
8.2 - Condições gerais de prestação dos serviços
8.2.1. A prestação dos serviços bancários para pagamento a fornecedores deverá ser realizada em
âmbito nacional.
8.2.2. Os pagamentos aos fornecedores serão efetuados por meio de Crédito em Conta Corrente,
ressalvadas as hipóteses previstas em dispositivos legal ou contratual.
8.2.2.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará outras modalidades de pagamento com
o objetivo de atender os casos que não possam se enquadrar no item 8.2.2.
8.2.2.2. A utilização de outra modalidade será definida em conjunto com o MUNICÍPIO DE
VÁRZEA ALEGRE sem despesas para o MUNICÍPIO e não cabendo qualquer indenização ou
ressarcimento à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ressalvados os casos onde haja a obrigatoriedade
de cobrança de tarifas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
8.2.3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA adotará, em conjunto com o MUNICÍPIO DE VÁRZEA
ALEGRE, observados os procedimentos estabelecidos neste Termo de Referência, providências
no intuito de viabilizar a abertura de conta corrente junto à própria INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
em nome dos fornecedores da Administração Direta, para operacionalização do sistema de
pagamento municipal.
8.2.4. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ficará isento de toda e qualquer tarifa, taxa ou
cobrança similar não prevista no Edital, Termo de Referência ou Contrato, inclusive de eventuais
despesas que decorram de implantação, modernização ou reformulação dos sistemas da
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA com a finalidade de permitir a operacionalização do contrato.
9.DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA OFERTA
9.1.
Será declarada vencedora do certame a Instituição Financeira que aoresentar proposta de Maior
Oferta.
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9.2. A contratada deverá realizar o pagamento ao Município, após a assinatura do contrato, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, em uma única parcela, e deverá ser líquido, não cabendo ao contratado a
retenção de valores a qualquer título.

. . . .

„

, .

9.3. Em caso de atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária corn base no
1PCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 1% (um por cento) &o mês, calculado ' pro rata
tempore" em relação do atraso verificado, sem prejuízo das demais sanções previstas neste
instrumento.
9.4. O valor total da proposta a ser apresentada não poderá ser inferior R$ 897.514,00
(oitocentos e noventa e sete mil quinhentos e quatorze reais) e deverá ser líquido, não cabendo
ao licitante a retenção de parcela ou percentual a q u a l q u e r título.
9.5. O Município de Várzea Alegre arcará com o valor referente a título de multa rescisória, "pro
rata tempore". decorrente da rescisão do contrato vigente de gestão da folha de pagamento dos
servidores e fornecedores municipais.
10. DAS SANÇÕES
10.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
10.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a Proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Várzea Alegre e será descredenciado no
Cadastro da Prefeitura de Várzea Alegre pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação
das seguintes multas e das demais cominações legais:
I- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentação falsa exigida;
b; não manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
II - multa calculada sobre o valor do Contrato, sendo:
a) de 5% (cinco por cento) sobre o valor global a ser pago à Prefeitura, em caso de atraso do
pagamento do valor ofertado na licitação;
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ofertado, pela não assinatura do contrato ou
retirada da proposta ou infração que torne inviável a continuidade da avença;
c) de 0,05% por dia sobre o valor global mensal da folha de pagamento por atraso na realização de
crédito em conta, sendo que o atraso reiterado poderá ensejar a rescisão do contrato e a aplicação da
penalidade estipulada na alínea "b" desta cláusula;
d) de 2%(dois por cento) sobre o valor global ofertado, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias
na execução de qualquer parte dos serviços, não especificada nas alíneas anteriores, sendo que o
atraso reiterado no cumprimento de obrigações poderá ensejar a rescisão do contrato e a aplicação
da penalidade estipulada na alínea “b” desta cláusula.
10.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação
Municipal - DAM.
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10.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
10.3.2. 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.
10.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
n.° 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
10.5. A não execução dos serviços 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 contrato.
10.6. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias
previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor
da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.
10.7. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
n.° 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1. O Contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá
PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, podendo ser prorrogado na forma da lei.
11.2. O contrato poderá ser rescindido nos casos de infração de qualquer das obrigações pactuadas
ou por interesse de qualquer uma das partes, mediante notificação com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
11.2.1. Se a rescisão for solicitada pela contratada, a contratante ficará isenta do pagamento de
qualquer tipo de restituição.
11.2.2. Se houver a rescisão antecipada por parte da contratante, sem que tenha havido infração de
obrigações pactuadas, ela deverá devolver a contratada o valor recebido pela exclusividade dos
serviços, calculado proporcionalmente aos meses restantes do contrato.

12. GESTOR DO CONTRATO
12.1. A Gestão do Contrato será exercida pelo Secretário Finanças do Município de Várzea
Alegre, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada
e consolidada.
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VÁRZEA ALEGRE/CE
! ITEM
: 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

FAIXA VALOR
ATE R$ 500,00
DE R$ 500,01 A 1.000,00
DE R$ 1.000,01 A 2.000,00
DE R$ 2.000,01 A 3.000,00
DÊ R$3.000,01 A 4.000,00
DE R$4.000,01 A 5.000,00
DE R$5.000,01 A 6.000,00
DE R$ 6.000,01 A 7.000,00
DE R$ 7.000,01 A 8.000,00
DE R$ 8.000,01 A 10.000,00
ACIMA DE R$10.000.01
TOTAL:

QTD.
EFET.1
270
230
632
33
29
20
01

QTD.
CONT.3
67
140
217
19
11
01

QTD. COM.2
186
14
08

10

02
220

05
1220

06
461

TOTAL
337
556
863
60
40
21
11

13
1901

' quantidade de efetivos.
*quantidade de comissionados.
' quantidade de contratados.
Fonte: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Novembro de 2018)
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PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE

REFERENCIA N O V E M B R O /2 0 1 8
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ÓRGÃO
Sec. Administração
Sec. Finanças
Sec. Educação
Sec. Saúde
Sec. Assistência Social
Sec. Agricultura
Sec. Esportes
Sec. Cultura
Sec. Meio Ambiente
Sec. Infraestrutura
Ouvidoria
Procuradoria
Sec. Obras
Gabinete do Prefeito

SERVIDORES
33
13
1291
308
91
11
04
14
09
89
02
07
10
18

VALOR BRUTO
RS 47.425,18
R$ 17.573,01
R$ 1.727.426 31
R$ 654.112,21
R$ 120.654,82
R$ 18.247.97
R$4.114,90
R$ 18.145,79
R$ 15.208,62

VALOR
LIQIJIDO
R$ 34.732,70
R$ 15.447,03
RS 1.404.761,58
RS 512.016,42
RS 105.374.25
R$ 15.416,81
R$ 3.644,86
R$ 15.518,62
R$ 13.161,95

R$ 119.270,03
R$ 7.170,97
R$ 15.041,73
R$ 16.541.94
R$ 49.766,24

R$ 100.331,82
R$ 6.036,49
R$ 13.141,79
R$ 13.811,66
R$ 34.010,71

R$ 2.812.451,75

R$ 2.287.406,69

CRÉDITO CONSIGNADO
MONTANTE MENSAL DE CRÉDITO CONSIGNADO
REFERENCIA NOVE UBRO/2018
ITEM
INSTITUIÇÃO
VALOR
1 CAIXA ECONOM1CA FEDERAL
156.875,80
2 BANCO DO BRASIL
46.433,83
3 BRADESCO
3.873,24
TOTAI.
RS 207.182,8^
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ANEXOU
MODELO DF, PROPOSTA DE PRECOS
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E PREGÕES
Várzea Alegre - CE
REF.: Pregão Presencial N°
Data e Hora de Abertura:___________________ à s_________horas
Razão Social:____CNPJ:____________Endereço:______ CEP:___Fone:_____ Fax:________
Banco:___ Agência N.°:_______ Conta Corrente n.°:___
1 - OBJETO: Contratação de instituição financeira, pública ou privada, devidamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil para prestação de serviços bancários, necessários ao pagamento de vencimentos,
salários e similares dos servidores municipais, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Várzea Alegre/CE, constante dos Anexos do Edital.

Item

Discrimiuaçao

Valor II nilário

Valor Total

VALOR GLOBAL - RS

1. Valor Global da Proposta: R $ ______ (______________________ ).
2. Prazo de execução dos serviços: Conforme o Edital.
3. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
4 .0 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 objeto licitado, inclusive a margem de lucro.
^ Local e data
Carimbo da empresa/Assinatura ao responsável

BBS.: AO ELABORAR SUA PROPOSTA, O LICITANTE DEVERÁ OBSERVAR FIELMENTE O
PRESCRITO NO ITEM «5? DO EDITAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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ANEXO III

MODELOS DF, DF.CT A R ACÕES/PROCURACÃO

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 N .° ____________ , junto ao
Município de Várzea Alegre, 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 a presente, sob as penas da Lei.
........................................d e .......................de 20.......

DECLARANTE
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ANEXO III

MODELOS DF. DECT ,AR ACÕES/PROCURACÂO

ITEM 2) Modelo de Procuração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURACÂO

OUTORGANTE: <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).

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

PODERES: O outorgante confere ao outorgada pleno e gerais poderes para representá-lo junto ao Município de
Várzea Alegre, 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.

, ( ___)>.... de

20

OUTORGANTE

Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, 153

-

Centro - CEP:63.540-000 - Várzea Alegre/CE

“Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno ”

#

'ir ★ Tk #

Governo de

VÁRZEA ALEGRE
Comissão Permanente de Licitação

PRECÂO PRESENCIAL N.® 201K.I2.07J
ANEXO III
MODELOS DE DECLARACÕES/PROCURACÃO
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 N .° _____________ , junto ao Município de Várzea Alegre, Estado do Ceará, que, em
cumprimento ao estabelecido na Li n° 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 Várzea Alegre, 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 cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do
art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

O
................................., (___ ) , .... d e .......................de 20......

DECLARANTE
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PREGÃO PRESENCIAL N." 2018.12.07,1
ANEXO IV
MINUTA PO TERMO PE CONTRATO
CONTRATO N °..................
O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 07.539.273/0001-58, com sede de sua Prefeitura Municipal na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153,
Centro, CEP 63.540-000, Várzea Alegre - CE, através da SECRETARIA DE <SECRETARIA>, neste ato
representada pelo respectivo Secretári(o), Sr().____, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a
Empresa____ , pessoa jurídica de direito..........., sediada à ru a ___, n°___, Bairro____ , cidade d e ___, inscrita no
CNPJ/MF sob o n °__
por seu representante legal, S r.____ , portador do CPF n °____ , doravante denominada
_ CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a
* seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - PO FUNPAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o n °________ , em conformidade com
a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNPA - PO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente a contratação de instituição financeira, pública ou privada, devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços bancários, necessários ao pagamento
de vencimentos, salários e similares dos servidores municipais, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Várzea Alegre/CE., tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência, constante
dos Anexos do Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA - PO VALOR E PO PAGAMENTO
3.1. O valor global da presente avença é de R $ ____(___ ) a ser pago, em até 10 (dez) dias, após a assinatura
deste Instrumento, pela instituição financeira ao Município, em uma única parcela, e deverá ser líquido, não
cabendo ao contratado a retenção de valores a qualquer título.
* 3.2. Em caso de atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE,
' bem como juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso
verificado, sem prejuízo de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
3.3. O Município de Várzea Alegre arcará com o valor referente a título de multa rescisória, “pro rata tempore”,
decorrente da rescisão do contrato vigente de gestão da folha de pagamento dos servidores e fornecedores
municipais.
CLÁUSULA QUARTA - PA VIGÊNCIA
4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá
pelo prazo de 60 (sessenta) meses, podendo ter a sua duração prorrogada na forma da lei.
CLÁUSULA QUINTA - PAS OBRIGACOES PAS PARTES
5.1 Pas obrigações da Contratante:
a) Centralizar os recursos mensais da folha de pagamento de seus membros e servidores, bem como o
sistema de arrecadação de todos os tributos, receitas próprias e as que porventura suijam, e, ademais, o
sistema de pagamento de beneficiários de programas sociais, na instituição financeira contratada, na
forma e hipóteses estabelecidas no Edital, exceto nos casos em que haja previsão legal, contratual pu
judicial, para manutenção e movimentação dos recursos em outras instituições financeiras.
\
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b) Enviar mensalmente por meio eletrônico ou não, com um dia de antecedência da efetivação do crédito na
conta dos membros e servidores, do depósito ou transferência para outros bancos, os relatórios com todos
os dados que possibilitem a instituição financeira efetuar os créditos ou as transferências nas contas
indicadas.
Transferir
para instituição financeira contratada, no mês seguinte ao da assinatura do contrato, todos os
c)
recursos financeiros e administrativos necessários para que seja efetuada a folha de pagamento dos
servidores.
d) Abertura de conta corrente;
e) Manutenção de conta corrente;
f) Fornecimento mensal de 01 (um) talão de Cheques com 20 (vinte) folhas;
g) 01 (um) Extrato Mensal;
h) 01 (um) Extrato semanal emitido em terminal eletrônico;
i) 10 (dez) Saques no Autoatendimento;
j) 20 (vinte) pagamentos diversos (Caixa/Autoatendimento);
k) Fornecimento e Manutenção de Cartão de Débito;
D Consulta de Saldos e Extratos do último movimento sem limite em Terminais Eletrônicos e,
m) Acesso ao Fone Fácil via atendimento eletrônico.

^

5.2
Das obrigações da contratada:
a) Abrir e manter, sem ônus para a contratante, conta para os membros e servidores vinculados à Prefeitura
Municipal de Várzea Alegre, para efeito de recepção de depósito de salários, vencimentos, subsídios e valores dos
creditados informados pela contratante em relatórios de folha de pagamento.
b) Contar com, no mínimo, se for necessário, 01 (um) terminal de autoatendimento instalado em local permitido
pela Prefeitura, a título precário, com funcionamento em horário de expediente da Prefeitura Municipal;
c) Instalar, no mínimo, 02 (dois) terminais (pontos externos);
d) Oferecer, no mínimo, 01 ano de isenção de tarifa na conta corrente;
e) Efetuar até 10 (dez) dias após a data de contratação pela exclusividade da administração dos recursos da folha
de pagamento o depósito na conta bancária específica da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre que será
informada mediante a assinatura do Termo Contratual, sob as condições elencadas no item 6.1 do Anexo I Termo de Referência.
f) Instalar em um prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias da assinatura do contrato, processo eletrônico de
transferência de informações da folha de pagamento entre a contratada e a contratante, bem como processo
eletrônico que permita à Contratante acesso instantâneo a todas as suas contas mantidas na Contratada, inclusive
no que tange ao sistema de arrecadação municipal.
g) Disponibilizar em todas as cidades do Estado meio para que os servidores ativos, inativos, pensionistas e
membros da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, sem ônus, efetuem saques de sua conta na instituição
financeira contratada ou em postos de atendimentos conveniados, ou ainda mediante crédito, sem ônus, em outra
instituição financeira indicada pelo servidor ou membro.
h) Depositar ou transferir para outras instituições financeiras na data solicitada e sem ônus à Contratante, valores
a serem creditados aos Membros e servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Várzea
Alegre.
5.2.1 Constituem também obrigações da CONTRATADA:
a) executar o fornecimento, objeto do presente contrato, em regime de estreita colaboração com a
CONTRATANTE;
b) responder por todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias ligadas direta ou indiretamente a
execução deste contrato; e
c)fornecer a CONTRATANTE, tempestivamente, os elementos e informações que permitam a adoção de
providências que deste dependam.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES
''
6.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas
na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
6.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com o Município de Várzea Alegre e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Várzea Alegre
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
I- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentação falsa exigida;
b) não manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
II - multa calculada sobre o valor do Contrato, sendo:
a) de 5% (cinco por cento) sobre o valor global a ser pago à Prefeitura, em caso de atraso do pagamento do valor
ofertado na licitação;
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ofertado, pela não assinatura do contrato ou retirada da proposta
ou infração que tome inviável a continuidade da avença;
c) de 0,05% por dia sobre o valor global mensal da folha de pagamento por atraso na realização de crédito em
conta, sendo que o atraso reiterado poderá ensejar a rescisão do contrato e a aplicação da penalidade estipulada na
alínea “b” desta cláusula;
d) de 2%(dois por cento) sobre o valor global ofertado, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução
de qualquer parte dos serviços, não especificada nas alíneas anteriores, sendo que o atraso reiterado no
cumprimento de obrigações poderá ensejar a rescisão do contrato e a aplicação da penalidade estipulada na alínea
“b” desta cláusula.
6.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
6.2.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o
licitante fizer jus.
6.2.2. 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.
6.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
6.4. A não execução dos serviços 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
contrato.
6.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste
Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas
judicialmente, na inexistência deste.
6.6. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as
previstas em lei e no Edital.
7.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer
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infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da
Lei 8.666/93.
7.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.
7.4. O contrato poderá ser rescindido nos casos de infração de qualquer das obrigações pactuadas ou por interesse
de qualquer uma das partes, mediante notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.4.1. Se a rescisão for solicitada pela contratada, a contratante ficará isenta do pagamento de qualquer tipo de
restituição.
7.4.2. Se houver a rescisão antecipada por parte da contratante, sem que tenha havido infração de obrigações
pactuadas, ela deverá devolver a contratada o valor recebido pela exclusividade dos serviços, calculado
proporcionalmente aos meses restantes do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. 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.
8.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.
8.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 aa
Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
8.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo Instituto ou por acordo das partes, com as
devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
8.5. 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 serviços pelo Instituto.
8.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá
subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Secretaria.
8.7. A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo
Licitatório, da proposta e deste contrato.
8.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento
licitatório e a proposta adjudicada.
8.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por
seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Este Contrato reger-se-á, ainda, pelas seguintes disposições gerais:
a)A CONTRATADA responderá por todos os danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus
empregados ou prepostos, quando da execução deste Contrato;
b)A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros
não vinculados à execução do presente Contrato;
c)A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
d) O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte,
salvo expressa autorização da CONTRATANTE;
e)N a interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os
preceitos de direito público, aplicar-se-ão, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado;
f)A CONTRATADA responderá por todos os danos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento,
salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurado na forma
da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE, no prazo de 48 horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita da CONTRATANTE;
g)Após o trigésimo dia de paralisação do fornecimento, a CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
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Várzea Alegre/CE

Governo de

VÁRZEA ALEGRE
Comissão Permanente de Licitação

g.l) promover a rescisão contratual, com as consequências previstas no art. 80, da lei n° 8666/93, respondendo o
Contratado com as perdas e danos decorrentes da rescisão;
g.2) exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao período total do atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
h)A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos, no Diário Oficial
dos Municípios, no prazo de lei;
i)A CONTRATADA declara que garante a quantidade do material a ser entregue para o cumprimento do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. O foro da Comarca de Várzea Alegre é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste
Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e
consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 05 (cinco) vias, perante testemunhas que também
o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Várzea Alegre-CE,__d e ____ de

Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Finanças
CONTRATANTE

CNPJ N°:
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
CPF. N°

1.

CPF. N°
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COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N2 2018.12.07.1

Governo de

VÁRZEA ALEGRE
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade - Pregão

Tipo ■Maior Oferta Global

Edital N° 2018.12.07.1

Objeto da Licitação: Contratação de instituição financeira, pública ou privada,
devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços
bancários, necessários ao pagamento de vencimentos, salários e similares dos servidores
municipais, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE,
conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre comunica aos interessados que
no dia 28 de dezembro de 2018 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de
Licitação, localizada a Dep. Luiz Otacílio Correia, 153, Centro, Várzea Alegre - CE, estará
recebendo Envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação, para abertura de Procedimento
Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na
sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, no
endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das
08:00 às 14:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (88) 35412893.
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í Governo de

VARZEA ALEGRE
Comissão Permanente de Licitação

CERTIDÃO DE PUBLICACÀO - AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão N° 2018.12.07.1
Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na
Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei
n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE
LICITAÇÃO na modalidade Pregão N° 2018.12.07.1, cuja abertura está prevista para o
dia 28 de Dezembro de 2018 às 09:00 horas, para o Objeto: Contratação de instituição
financeira, pública ou privada, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil
para prestação de serviços bancários, necessários ao pagamento de vencimentos,
salários e similares dos servidores municipais, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes no
Edital Convocatório.
Várzea Alegre/CE, 12 de Dezembro de 20

Emi%Au$ Ábrê \ Peareira
Responsável pela Publicação
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANOXN°233 | FORTALEZA, 13 DE DEZEMBRO DE 2018
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR1RIAÇU
- CEARÁ - AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
- TOMADA DE PREÇOS N” 28(8.07.23.01, CUJO O OBJETO É A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS
DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE. A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS NO CERTAME EM
REFERÊNCIA, E INFORM VQUE A LICITANTE VENCEDORA FOI
A FJ.AY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
EIRÊLf-ME, INSCRITA NO CNPJ N.° 17.690.855/0001-94. COM O
VALOR GLOBAL APRESENTADO CORRESPONDENTE A QUANTIA
DE R$ 152.564,28 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS
E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
A ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS,
PARA CONSULTA, DAS 08:00HCRAS ÀSI2:OOHORAS N‘ c * A DE
COMISSÃO NA RUA PARQUE RI
ilO PARAÍSO S/N, CARIR1AÇU
- CEARÃ. E QUE A PARTI DESTA PUBLICAÇÃO ABRE-S E O PRAZO
DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO,
NOS TERMOS DO ART. ART. 109, INCISO I. ALÍNEA “B” DA LEI
FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
CARIR1AÇU/CEARÁ, AOS 12 DE DEZEMBRO DE 2018. JOSÉ
LENOS BESSA BATISTA - PRESIDENTE DA CPL.

***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N” 2018.12.07.1.
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal dc Várzea Alegre, Estado â&
Ceará, toma público qne estará realizando, certame licitatório na mods’ida<li
Pregão nc 2018.12.07.1, do tipo presencial, Maior Oferta, cujo objeto é a
contratação dc instituição financeira, pública ou privada, devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços
bancários, necessários ao pagamento de vencimentos, salários e similares
dos servidores municipais, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Várzea Alegre/CE, com o recebimento dos envelopes
contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação ueste dia
28 de dezembro de 2018, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações e
entrega do Editai na sede da Comissão de Licitação, situada à Rua Dep. Luiz
Otacilio Correia, n° 153, Centro, Várzea Alcgrc/CE, no horário dc 08:00 às
12:00 horas. Informações poderão ainda ser obtidas através do telefone (88)
3541 - 2893. Várzea Alegre/CE, 12 de dezemoro de 2018. Emmanuel
Abreu Pedreira - Pregoeiro Oficial do Município de Várzea Alegre/CE.

***

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/AETUFOR
Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados a comparecer à Assembleia
Geral Extraordinária que sc realizará às 10:00 horas do dia 20 dc dezembro
de 2018, na sede social desta Empresa, situada à Av. dos Expedicionários,
5677,5677A, Vila União, nesta Capital, para deliberar acerta dos seguintes
assuntos:
I. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
i. - Reforma do Estatuto Social para adequar à nova estrutura
organizacional;
ii - Outros assuntos de interesse do colegiado.
Se não houver “quorum” para instalação e deliberação da Assembleia em
primeira convocação, fica, desde logo, formalizada a segunda convocação
para 01(uma) hora depois, no mesmo local e data.
Fortaleza. 29 de novembro de 2018.
Lúcio Albuquerque Bruno Figueiredo
Presidente do Conselho de Administração

FS C
MISTO

*** *** ** +
Prefeitura dc Quixcramobim/CE - Aviso dc Licitação - Tomada dc Preços
N" 18.001/2018-TP. O Presidente Interino da Comissão de Licitação do
Município toma público para conhecimento dos interessados que, no próximo
dia 14/01/2019 às 09h. na sede da Comissão de Licitações da Prefeitura,
localizada à Rua Mr- . iihor Salviauo Pinto, 707, Centro, QuixeramobiuCE, estará realizando licitação, na modalidade Tomada dc Preço do t ipo
Técnica e Preço, cujo objeto: Contratação de empresa para consultoria
e assessoria nas áreas orçamentária, contábil, financeira e patrimonial,
visando um amplo gerenciamento das contas públicas, possibilitando o
cumprimento das exigências legais, bem como a geração de informações
para tomada de decisões, e ainda, o acompanhamento de rotinas inerentes
ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE e Secretaria do Tesouro
Nacional, no âmbito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
Rodoviário e Urbano do Município de Quixeramobim-AMTC tudo
conforme especificações contidas no Termo de Referência constante dos
Anexos do Edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, no
horário dc 08h às I2h c das 14h as lBh c no portal dc licitaçõcs: www.tcc.
ce.gov.hr. Max Ronny Pinheiro.

PlfMi pnXfcJZkfe

FSCTC12g031

*** *** **#
A Prefeitura Municipal de Cascavel/CE - O Presidente da Comissão
Julgadora através de sua Secretaria de Educação. Cultura, Desporto e
Juventude, toma público que sc encontra a disposição dos interessados,
Edital da Chamada Pública N” 12.06.02/2018, ao qual permanecerá em
aberto para recebimento dos documentos de habilitação e dos projetos
de venda pelo prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir de sua
publicação e que após o decorrido prazo de recebimento será realizado
dia 04/01/2019, ás 09h (horário local) a sessão pública na Secretaria
de Educação, Cultura, Desporto e Juventude, sito a Rua Irene Viana,
25 - Módulo Esportivo - CEP: 62.850-000 - Cascavel/CE, cujo Objeto:
Aquisição de géneros alimentícios perecíveis e não perecíveis através da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento do
programa nacional de alimentação escoiar - PNAE da rede municipal de
ensino. Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão
dirigir-se à Secretaria, no horário de 08h as 12h. Raimundo Nonato Custode
da Costa.

*** *** ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE - toma-se público
que fará realizar LEILÃO PÚBLICO de veículos, ônibus, micro ônibus,
caminhonetas e motoniveladora considerados inservíveis para uso útil'
através do Leiloeiro Público Oficial do Estado do Ceará, F \ NCISCO
DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR, a realizar-se-á no dia 28 de
Dezembro de 2018 às 10:00h, Av. Criança Dante Valério, s/n°, Centro,
Forquilha/CE -Informações: (85) 99799.1371 ou (88) 3619.116'; iditais
explicativos e demais informações poderão ser obtidos no escritório do
Leiloeiro ou na Prefeitura Municipal de Forquilha-CF..
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ilustrações e sufofráfices, livra promove a valorização
cultural e social do passado do presente do nosso povo.
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PREFEITURA M U NICIPA L DE SOLONÓPOLE

para a tender as necessidades das unidades adm inistrativas d o M un icíp io d e Orós/Ce,
conform e anexo >. O edital com pleto estará disponível n o e n dereço acim a, a partir da

R ESU LTA DO DE HA B ILITA Ç Ã O

data desta publicação, n o ho rário de aten d im e n to ao público, de 0 3 :0 0 às 12:00h.

T O M A D A DE PREÇOS N° 7.017/2018-TP
A Com issão Perm anente de Licitação da Prefeitura M unicipal de Solonóp—
notifica aos interessados, o resultado d o julgam ento da habilitação da To m a d a de Preço n®
0 7.017/2018-TP, cujo objeto é a contratação de empresa para construção d o Aba te d o uro
Público no M un icípio de Solonòpole, de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Meio
Am biente. Empresas Habilitadas: Sertão Construções Serviços e Locações LTD A ; DEC
Engenharia e Em preendim entos Imobiliários LTDA M E ; W U Construções e Serviços EIRELI
EPP; Empresas Inabilitadas: Caldas Engenharia e Construções LTDA. M E ; CRP Costa
Construções e Prestadora de Serviços EIRELI; CV T o m é Serviços M E ; S & T Construções e
Locações de M ã o d e Obra Eireli M E ; Apla Com ercio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI
M E ; AIL Construtora LTDA. M l ; C onstrutora Neves Nogueira LT D A -M E ; Construtora Exito
EIRELI EPP; G 7 Construções Serviços e Transportes Eireti-M E; Roma Con trutora EIRELI;
ABRAV Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI EPP; C M N Construções. LocaçÊes e
Eventos EIRELí M E; Construtora Serra Negra EIREU; Hidroserv Construções e Projetos
E IR E U -M E, C onstrutora Borges C arn eiro LTDA. Fica aberto, a partir desta data, o prazo
recursaí estabelecido n o artigo 109, inciso I, Alínea '’a” da Lei de Licitações Vigente.
Notifica ainda aos interessados, q u e caso não haja recurso pela presente decisão, no dia 20
de d e zem bro de 2018 às 0 9 :0 0 horas, ocorrerá a Abertura das Propostas d e Preços.

Orós/Ce, 12 de d e ze m b ro de 2018
JO SÉ KLER1STON M EDEIR O S M O N T E JÚ N fO R
P regoeiro

PREFEITURA M U N ICIPA L DE PACOTI
AVISO D £ L IC ITA Ç Ã O
PR EG ÃO PRESENCIAL N » 2018.11.26.1-PP
Repetição
A Comissão de Pregão da Prefeitura M unicipal de Pacoti/CE, torna público o
Aviso de Repubiicação do Pregão Presencial n" 2018.11.26.1-PP, cujo objeto é a Aquisição
de Veículo Zero

Qu ilô m etro :

Am bulância

de

Simples

Remoção

N 5 239, quinta-feira, 13 de dezem bro de 201

Tipo A , destinado a

Secretaria de Saúde d o M un icíp io de Pacoti/CE, conforme especificações contidas no
Projeto B ásico/Term o de Referência, rem arcando a sessão para o dia 03 de ja ne iro de
2019, às 08.30hs. Inform ações, Av. C oronel iosé C ícero Sampaio, N® 663, C en tro Pacoti/CE, ou pelo fone: 085 3325-1410, n o ho rá rio d e O8:00h às 12:00h.

Solonópoie, 11 de d e ze m b ro de 2018
AKEM I TO M A 2 H O LAN D A
Presidente da Comissão

Pacoti - CE, 12 de d e ze m b ro d e 2018
M ARCOS A N T Ô N IO PEREIRA DA SILVA

PREFEÍTURA M U NÍCIPA L DE TIANGUÁ

Pregoeiro

PREFEITURA M U N IC IPA L DE PIQUET CARNEIRO

AVISO DE LIC ITAÇ ÃO
C O N C O R R Ê N CIA PÚB LICA N? 10.03.01/2018

AVISO DE LIC ITA Ç Ã O
P REG ÃO PRESENCIAL N » 2018.12.13.01

O b je to : contratação de u m a e m presa especializada n o ra m o de execução dos serviços de
limpeza urbana, destinado a o M un icíp io d o Tianguá - CE.
A Comissão Perm anente de Licitação d o M unicípio de Tianguá com unica aos
interessados que estará abrindo as Propostas de Preços referente a Licitação e m tela, no
dia 14 de D e ze m b ro de 20 18 , às 09:00 Horas. Para m aiores informações na Comissão
Perm anente d e Licitação, fo ne: 0 {* * )8 8 -3 6 7 l.2 2 8 8 , no horário de 0 7 :3 0 h às ll : 3 0 h .

A Pregoeira da Prefeitura M unicipal de Piquet Cafneiro-CE to rn a público que no
dia 27 de d e ze m b ro de 2018, às 0 9 h, na Sala da Com issão de Licitação, localizada na Praça
M ariano Aires, S/N°, C en tro, nesta cidade, receberá propostas para: Fornecim ento d e Gás
GLP para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Piquet Carneiro-CE.
M odalidade: Pregão Presencial N e 2018.12.13,01. A Docum entação referente ao Edital e

Tianguá - CE, 12 de d e zem bro de 2019
NILCIRLENE M ELO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

seus anexos, poderá ser adquirida n o Portal do T C M ou jun to à Comissão de Licitação no
endereço já citado, n o horário de expediente (0 8 b às U h ) .

PHEF e It .JPÁ

Piquet Carneiro-CE, 12 de d e zem bro de 2018.
FRANCISCA VERA LÚCIA BARBOSA U M A

AVtSO DE U C n A Ç Ã O

PREFEITURA M U N ICIPA L DE PORTEIRAS

P R EG Ã O P R ES EN O A L N » 2018 .1 2.0 7 .1 .

AV ISO DE PENALIDADE

O Pregoeira Oficial da Prefeitura M unicipal de Várzea Alegre, Estado d o Ceará,
to m a público que estará realizando, certame lícitatório na m odalidade Pregão n*
2018.12.07.1, d o tip o presencial, M a io r Oferta, cu jo objeto é a contratação d e instituição
financeira, pública ou privada, devidam ente autorizada pelo Banco Central d o Brasil para
prestação de serviços bancários, necessários ao pagam ento de vencim entos, salários e
similares dos servidores m unicipais, para a tender as necessidades da Prefeitura M unicipal
de Várzea Alegre/CF, com o re cebim ento dos envelopes co nte n do as propostas de preços
e a docum entação de habilitação neste dia 28 de dezem bro de 2018, às 0 9 :0 0 (n o ve )
horas. M aiores inform ações e entrega do Edital na sede da Com issão de Licitação, situada
a Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, ns 153, C entro, Várzea Alegre/CE, n o horário de 0 8 :0 0 às
12:00 horas. Informações p od e rã o ainda ser obtidas através d o te lefon e (8 8 ) 3 541 2893.

P R EG ÃO PRESEN CIAI N* 2018.02.23.1
A Prefeitura M unicipal de Porteiras- CE, n o uso das atribuições que lhe são
conferidas e te n d o em vista d o q u e consta nos autos d o Processo n .? 05/2018 referente ao
C ontrato decorre nte do Pregão Presencial n .9 2018.02.23.1, n o qual a em presa descum priu
parcialm ente o Contrato, fica d eterm inado na Portaria n.s 50/2018 q u e a Prefeitura
M unicipal de Porteiras, resolve: Aplicar a sanção administrativa a Empresa W icto r Em anuel
Rolim de Araújo - M e, CNPJ N5 17.321.531/0001-89, C GF: 0662 5 8 54 -5 e seu Representante
Legal: W icto r Em anuel Rolim de A raújo, CPF ns 0 2 8.211.813-61 co m sede à Rua V icente V,
da Silva, n s 93, Vila Bancaria, Lavras da M angabeira - CE - Im p ed im e n to d e Licitar e
C ontratar com o M unicípio d e Porteiras, pelo prazo de dois anos {Lei n 9 10.520/2002, art.

Várzea Alegre/CE, 12 de d e ze m b ro de 2018,
E M M A N U E L ABREU PEDREIRA

7^), a contar da publicação desta no D O U - Diário Oficial da União.
Porteiras/CE, 11 de d e ze m b ro de 2018

ESTADO DO E SP IR IT O SA N T O

FÁBIO PINHEIRO CAR DO SO
Prefeito

PREFEITURA M U N ICIPA L DE ANCHIETA

PREFEITURA M U N ICIPA L DE QU1TERIANÔPOLIS

EX TR A TO DO C O N T R A T O

A VISO DE LIC ITA Ç Ã O

Prestação d e serviços n® 83/2018. que entre si celebram o m unicípio d e anchieta-es e a
empresa cam po forte tratores e im plem entos agrícolas eireli. O b je to : Contratação de
empresa para Aquisição de tra tor agrícola. V alor Global: R$ 8 5.214,00 (oitenta e cinco m il
duzentos e quatorze reais). Vigência 12 (d o ze ) meses. Processo: 14672/2018. As despesas
decorrentes da execução deste contrato co rrerão à conta da dotação orçam entaria:
SECRETARIA M U N ICIP A L DE AG RICULTURA. Classificação Funcional 20.608.021.2.079.
Natureza de Despesa 4.4.9 0 .5 2 .23 . Fonte de Recurso 1,000.0001 - 1.000.0002 1.502.000.5.

P R EG ÃO PRESENCIAL N e 1/2019
A Pregoeira da Prefeitura M unicipal de Quiterianópolis-CE to rn a público aos
interessados q u e no dia 28 d e d e ze m b ro de 2018, às 09h, na Sala da Comissão de licitação
localizada à Av. Laurindo G om e s, N2 152, C en tro, em Sessão Pública, estará realizando
Licitação na M odalidade Pregão Presencial N ? 001/2019, cu jo O b je to é a Aquisição de
com bustíveis e derivados de pe tro le o destinados as diversas Secretarias d o M un icíp io de
Quiterianópolis-CE, O
Publicação,

no

Edital

horário de

w w w .tce .ce ,gov.br/licitacoes/
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dos
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E X TR A TO D O C O N T R A T O

Sites:

inform ações

PRE5TAÇÃO DE SERVIÇOS N - 84/2018. Que entre si celebram o M U N fC lP IO DE A N C H IE T A ES e a em presa A G ROV ETERIN ÁRIA RM LTDA. O bjeto : Contratação de em presa para
Aquisição de colhetora de forragens e grade aradora Valor Global: R$ 37.300,00 (Trin ta e
sete mil e trezentos reais). Vigência 12 (d o ze ) meses. Processo: 14672/2018. As despesas
decorrentes da execução deste co ntrato co rre rã o à conta da dotação orçam entaria:
SECRETARIA M U N ICIP A L DE AGRICULTURA. Classificação Funcional 20.608.021.2.079.
Natureza de Despesa 4 .4.9 0 ,5 2 .23 . Fonte de Recurso 1.000.0001 - 1.000.0002 1.502.000.5.

no

Quiterianópoíis-CE, 12 de dezem bro de 2018.
N ELIVAN IA GONÇALVES DE OLIVEIRA

PREFEITURA M U N ICIPA L DE SALITRE
AVISO DE LIC ITAÇ ÃO

EX TR A TO D O C O N T R A T O

T O M A D A DE PREÇOS NS 2018.12.12.01FG

Prestação de serviços ns 085/2018. que entre Si celebram o m unicípio de anchieta-es e a
empresa tractorbel tratores e peças belo horizonete itda. Objeto: Contratação d e em presa
para Aquisição de de retroescavadeira. Valor Global: R$ 228.303,00 (D uzen to s e vin te e
oito mil e trezentos reais). Vigência - 12 (d o ze ) meses. Processo: 14672/2018. As despesas
decorrentes da execução deste contrato corre rã o à conta da dotação orçam entaria:
SECRETARIA M U N ICIP A L DE AGRICULTURA. Classificação funcional 20.608 0 2 1.2 079.
Natureza de Despesa 4.4.9 0 .5 2 .23 . Fonte de Recurso 1.000.0001 - 1,000.0002 1.502.000.5.

A Prefeitura M un icip al de Salitre, através da Com issão de Licitação, to rn a
público, que fará realizar licitação, na m odalidade Tom ada de Preços, autuada sob o nB
2 0 18 .1 2.12.01FG, cujo objeto è a contratação de em presa para recom posição de estradas
vicinais n o tre cho Caldeirão à Sítio Lagoa dos Paulfnos n o M un icíp io d e Salitre/Ce, tipo
m enor preço, com data de a bertura m arcada para o dia 28 de d e zem bro de 2018, às 08:3 0
horas na sala da Comissão de Licitação, situada na Praça S3o Francisco, s/n®, os
interessados poderão o b te r inform ações detalhadas n o setor da Com issão d e Licitação, n o

PREFEITURA M U N ÍC IPA L DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

horário de 08h00 às 12h00, ou , através d o telefone (0xx88) 3537-1082.

A V IS O DE R E V O G A Ç Ã O

Sailtre/CE, 12 de d e zem bro de 2018
A N T O N IO ER IV EITO DE LIM A CARVALHO

O Prefeito M un icip al de Barra de São Franciso, ES, no uso das prerrogativas
que lhe confere a Lei, co nsiderando o M e m o ra n d o 879/2018/SEM AS, a d vín d o da
Secretaria M un icip al de Assistência Social, solicitando o ca n celam ento d o P ro ce dim e n to
A dm inistrativo e m epígrafe, decide REVOG AR o A to de Dispensa d e P ro ce dim e n to

Presidente da Comissão

PREFEITURA M U NICIPAL DE SOBRAL
RETIFICA ÇÃ O

Licitatório n e 008 / 20 18 , cujo o b je to é a Con trata çã o de empresa para realização de
oficinas, com posta d e 150 palestras com carga horária de 02 horas cada, co m o
obje tivo de a tender aos usuários d o Program a de P rom oção d o Acesso ao M u n d o d o
Trabalho, co m fu n d am e n to na Súmula 473 d o STF, te n d o por base o P rincipio da
Autotutela,

Prim eiro te rm o de apostílam ento a o te rm o de fo m e nto n2 001/2017-5M S
Retificação ao Extrato d o P rim e iro T e rm o de Apostílam ento ao T e rm o de F o m e n to N?
001/2017-SMS veiculado n o D O U N° 236, Pág. 225, Seção 3 d o dia 10/12/2018, on d e se lé:
Extrato do prim eiro Te rm o de Apostilam ento ao Te rm o de Fom ento N2 001/2017-SM S;
leia-se: EX TRATO DO PRIM EIRO TE R M O DE A P O S TÍL A M E N TO A O TE R M O DE F O M E N T O N?
001/2018-SM S.

docjrnerto pode set verificado :io end««ço eletrônico
Mt*i://wwwIn-gov.br/mtefitc*<íade.htmí. peto còdtfro 0530201812IS00203
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Barra de 5ão Francisco-Es, 12 de d e ze m b ro d e 20 18
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