VÁRZEA ALEGRE
CumisséiO Permanente de Licitaçéio

~€~EDIT~ DO PREºÃO PJU'§_ENCIAL Nº 2018.liCJ'f;l
Regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n. 0 8.666 de 21/06/93 (e suas
alterações posteriores).
PREÂMBULO
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE, toma público para conhec imento de todos os
interessados que até às 09:00 Horas do dia 29 de janeiro de 2019, na sede da Comi ssão Permanente de
Licitações e Pregões da Prefeitura de Várzea Alegre, localizada na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, nº 153,
Centro. Várzea Alegre - Ceará, em sessão pública, dará inicio aos procedimentos de recebimento, abertura dos
envelopes concernentes às propostas de preços, forma lização de lances verbais e documentos de habilitação da
licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N. 0 2018.12.07.1, identificado abaixo, mediante as condições
estabe lecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei n.0 8.666/93,
de 2 1.06.93, e suas alterações posteriores, Lei complementar Nº 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: 29 de Janeiro de 2019, 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 estabe lecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do contrato.

PARTE B - ANEXOS
Anexo 1 - Termo de Referência do Objeto;
Anexo li - Mode lo de Proposta de Preços;
Anexo Ili - Modelo de Declarações/Procuração;
Anexo IV - Minuta do Contrato.

1-DOOBJETO
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:

Rua Dep. luiz Otacílio Correia, 153 - Centro - CEP:63.540-000- Várzea Alegre/CE

"Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno "

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, inc luindo 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 - O 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.0 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 fu são, 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 1 deste Edital, devendo ser executados por empregados da contratada, sob a inteira
responsabi lidade 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 j urídicas 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 ecÓnômico-financeira, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto
desta licitação.
2.1. 1- CADASTRAMENTO: O cadastramento junto à Prefe itura 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, nº 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- CREDENCIAMENT'O: Cada licitante deverá apresentar-se com apenas 0 1 (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 10 deste Ed ital, caso o representante não seja sócio-gerente, diretor do licitante;
e) Documento que comprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição,
etc.)
2.3.2- Caso 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 e leição, 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 Editá!; 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 fe ito, descredenciar ou substituir os já
nomeados, desde que apresente os documentos exigidos neste item . Entretanto, não será admitida a partici pação
de um mesmo representante para mais de uma empresa/entidade licitante.
2.9- Não poderão participar da presente lic itação 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. 1O- 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- O 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 lic itante
deverá, ainda, apresentar simultaneamente os envelopes de " Proposta de Preço" e " Documentos de Habilitação".
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" e aos "Docu mento s de Habili tação" deverã o
4.2- Os conjuntos de documentos relativos à "Propo sta de Preços
no fecho, endere çados à Prefeitura de Várzea
ser entregues em envelo pes separados, opacos e lacrados, rubricados
do licitante, o número do CNPJ, o objeto
nome
o
Alegre, identificados com o número da presen te licitaçã o, com
("Prop osta de Preço" ou " Documentos de
da licitação e, respectivamente, os títulos dos seus conteú dos
Habilitação"), respectivamente.
licitaçã o poderão ser apresentados em origina l,
4.3 - Todos os docum entos necessários à participação na presente
s acomp anhada do respect ivo original a fim
cópia do origina l autenti cada por cartóri o compe tente ou cópia simple
nte da Equipe de Apoio.
de ser verificada autenti cidade pelo Pregoeiro ou por servido r integra
discos magnéticos, filmes ou cópias em
fitas,
de
meio
por
tados
4.3.1- Não serão aceitos docum entos apresen
os, gráfico s ou catálog os apenas como forma
fac-símile, mesmo autenti cadas, admitin do-se fotos, gravuras, desenh
de ilustração das propostas de preços.
o, compre endendo as propos tas de preços e
4.3.2- Os docum entos necessá rios à participação na presen te licitaçã
oficial do Brasil.
docum entos referentes à habilitação, deverã o ser apresen tados no idioma
e certam e licitató rio, apresen tados em língua
4.3.3- Quaisq uer docum entos necessários à participação no present
e traduzidos para o idioma oficial do Brasil,
estrangeira, deverã o ser autenti cados pelos respectivos consul ados
por traduto r jurame ntado.

DA PROP OSTA DE PREÇOS - 5.

em papel timbra do ou com carimb o com os
5.1- A proposta de preços deverá ser elabora da em OI (uma) via
ou confec cionad a por máquin a, impresso
dados do interessado, manus crita em letra de forma em tinta não lavável
rasuras ou entreli nhas, datada e assinada,
por compu tador ou qualqu er processo eletrônico, sem emend as,
indicações:
conten do na parte externa do envelo pe corresp ondent e as seguintes
À PREFE ITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Pregão Presencial N. 2018.12.07.1
CNPJ
LICITANTE:
PREÇ OS)
DE
OSTA
(PROP
01
N.º
ENVELOPE
0

--- ---

padronizado no ANEXO II deste Edital,
5.2- A propos ta de preços deverá ser apresentada seguin do o modelo
contendo:
5.2. 1- A modalidade e o número da licitação;
s da Prefeitura de Várzea Alegre;
5.2.2- Endere çamen to a Comissão Perman ente de Licitações e Pregõe
5.2.3- Razão Social e CNPJ do proponente;
~
5.2.4- Prazo de execuç ão, conforme os termos do edital;
5.2.5- Prazo de validade não inferio r a 60 (sessenta) dias;
de medida consignada no edital;
5.2.6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segund o a un idade
5.2.7- Os valores unitários em algarismos;
5.2.8 - Valor Global , em algaris mo e por extenso;
estão inclusos todos os tributos, encarg os
5.2.9 - Declar ação da licitante que, nos valores apresen tados acima,
seguros, desloca mentos de pessoal, custos e
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerc iais, taxas, fretes,
ve a margem de lucro.
demais despes as que possam incidir sobre a execuç ão licitada, inclusi
duas casas decima is após a vírgula, cabend o
5.3 - O preço constan te da propos ta do licitante deverá conter apenas
s após as duas casas decima is dos centavos, e
ao licitant e proced er ao arredon damen to ou despre zar os número
deverã o ser cotado s em moeda corrent e nacional.
e, não lhe assistindo o direito de pleitea r
5.4 - O preço propos to será de exclusi va responsabilidade do licitant
er outro argume nto não previst o em lei.
qualqu er alteraç ão do mesmo, sob alegaçã o de erro, omissã o ou qualqu
cerá o primeiro, devend o o Pregoeiro proced er
5.5 - Ocorrendo discrep ância entre o preço unitário e total, prevale
às correções necess árias.
conferidos pelos licitant es.
5.6 - Os quantitativos licitados e cotados deverã o ser rigoros amente
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5 .6.1- A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade confonne 1icitado.
5.7 - A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os tennos do edital e seus anexos, em
especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação. competição, julgamento e fonnali zação
do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente às
Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada.
5.8 - 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 desconfonnidade com este item.
5. 10 - Somente serão aceifos 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- O 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 fronti spício:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Pregão Presencial N.º 2018.12.07.1
CNPJ - - - - - ,
LICITANTE:
0
ENVELOPE N. 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
6.2- Os interessados não cadastrados na Prefeitura de Várzea Alegre, na fonna dos artigos 34 a 37 da Lei
Federal n.0 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 À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.3. l - 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.

t

6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALIDSTA:
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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o ou sede do
6.4.3.3 - a Fazenda Municip al (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicíli
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
6.4.3.4 - 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- RELAT IVA À QUALIF ICAÇÃO ECONÔ MICO-F INANC EIRA:
jurídica;
6.5.1 - Certidão negativa: de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
6.6 - RELAT IVA À QUALIF ICAÇÃO TÉCNIC A:
ra nas operações
6.6. 1 - Autorização do Banco Central do Brasil para funci onamento da Instituição Financei
atinentes ao objeto do contrato.
6.7- DEMAI S DOCUM ENTOS DE HABILI TAÇÃO :
99, publicada no
6.7.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/19
menores de 18
DOU de 28/10/ 1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega
16 (dezesseis) anos em
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de
e modelo constante dos
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conform
Anexos deste edital;
anexos, conforme
6. 7.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus
modelo constante dos Anexos deste edital;
o da habilitação,
6.7.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditiv
constante dos Anexos
ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo
0
deste edital (art.32, §2°, da Lei n. 8.666/93).
a documentação
6.8 - No caso de licitantes devidam ente cadastra dos na Prefeitu ra de Várzea Alegre,
Cadastral
Registro
de
do
Certifica
do
ção
mencionada nos subitens 6.3 a 6.5 poderá ser substituída pela apresenta
aos
acesso
de
direito
o
,
licitantes
(CRC) junto à Prefeitura de Várzea Alegre, assegurado, neste caso, aos demais
6.7
e
6.6
subitens
nos
dados nele constantes), o qual deverá ser entregue acompanhado dos documentos tratados
do edital, cuja autenticidade e prazo de validade serão analisados pelo Pregoeiro.
Alegre deverá
6.8. I - A docume ntação constant e do Cadastr o de Fornece dores da Prefeitu ra de Várzea
edital.
neste
disposto
ao
também se encontr ar dentro do prazo de validade e atender
ta, caso exigidas neste
6.9 - As Certidões de Comprovação de regularidade, bem como as de falência e concorda
nos 60 (sessenta)
emitidas
sido
ter
edital, que não apresentaram expressamente o seu período de validade, deverão
dias anteriores à data marcada para o recebimento dos envelopes.
os autos do processo
6.1 O - A documentação cohstante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará
licitatório e não será devolvida.
os classificados ao
6.10.1 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarad
documentos não
Os
sessão.
própria
na
tantes
represen
final da fase de competição poderão ser retirados por seus
dias corridos à
(cinco)
05
durante
lacrados,
retirados permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
s.
destruído
serão
,
disposição dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados
de Habilitação, bem
6.11 - Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste ed ital referentes à fase
como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e forma.
DA SESSÃO PÚBLIC A DO PREGÃ O PRESEN CIAL - 7.
por um Pregoeiro, e
7.1- O Pregão será do tipo presencial, com a abertura da licitação em sessão pública, dirigida
e obedecendo
abaixo
indicado
trâmite
o
realizar-se-á no endereço constante do Preâmbulo deste Edital, seguindo
a legislação em vigor.
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ntantes dos interessados em participar do
7.2- CRED ENCIA MENT O: Antes do início da sessão os represe
dos necessários poderes para formulação de
certame deverão se identificar e se for o caso comprovar a existência
e, na forma do item 2.3 deste instrumento,
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certam
assinando, então, lista de presença.
ecido no preâmbulo deste Edital terá início
7.3- RECE BIME NTO DE ENVE LOPE S: A partir do horário estabel
dos licitantes e demais pessoas que queiram
à sessão pública do Pregão Presencial, na presença dos representantes
ntante os documentos a que se referem o
assistir ao ato, onde o Pregoeiro recebe rá de cada licitante ou seu represe
s e rubricados nos fechos, as propos tas de
item 4.1 deste edital e, em envelopes distintos, devidamente lacrado
fazendo registrar o nome dos licitantes que
preços e a docum entaçã o exigid a para a habilit ação dos licitan tes,
assim procederam.
envelope ou documento será aceito
7.3.1- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro
pelo Pregoeiro(a).
de qualquer licitante, salvo por motivo
7.3.2- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência por parte
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro(a).
7.3 poderá determinar a suspensão do ato,
7.3.3- O Pregoeiro(a) ao receber a documentação tratada no subitem
para análise da documentação e a compatibilidade com os termos do edital.
S DE PREÇ OS: Abertos os envelopes
7 .4- ABER TURA DOS ENVE LOPE S CONT ENDO AS PROP OSTA
iro ou membro da equipe de apoio fará a
contendo a "Proposta de Preços" de todos os licitantes, o Pregoe
ecidos no edital. A seguir, o Pregoeiro
verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabel
propostas de preços para a execução do(s)
informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
o Pregoeiro examinará a compatibilidade
7.4.1- Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços
aos termos desse edital.
desta com os termos do edital, desclassificando as propostas que não atendam
a fim de que o setor técnico da
sessão,
da
são
7.4.2- O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, determinar a suspen
de e compatibilidade dos itens com os
Secretaria interessada na presente licitação proceda ao exame de qualida
termos do edital.
propostas de todos os licitantes, em ordem
7.5- CLAS SIFIC AÇÃO INICIA L: O Pregoeiro fará a ordenação das
oferta e aqueles que tenham apresentado
decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de maior
mente à de maior oferta, para que seus
propostas em valores inferiores em até 10% (dez por cento) relativa
representantes participem dos lances verbais .
nas condiç ões definidas no subitem
7.5.1- Caso não sejam verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços
de 03 (três), para que seus representantes
7.5, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo
nas propostas escritas iniciais.
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
apresentação de lances verbais, que deverão
7.6- LANC ES VERB AIS: Em seguida, será dado início à etapa de
crescentes, obedecendo as seguintes
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços
disposições:
cados, de forma sequencial, a apresentar
7.6. 1- O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classifi
oferta e os demais, em ordem crescente de
lances verbais, a partir do. autor da proposta classificada de menor
imediatamente sorteio visando definir a(s)
valor. No caso de empate de valor entre propostas será realizado
ORDEM de lance entre os licitantes empatados.
lance que tenha sido anteriormente
7 .6.2- Só serão aceitos os lances cujos valores forem superiores ao último
registrado.
terá a prerrogativa de:
7 .6.3- O Pregoeiro no início ou no decorrer da etapa de lances verbais
serem realizados;
a) determinar um intervalo mínimo de valor entre os lances verbais a
o lance verbal;
b) determinar um período máximo de tempo para que cada licitante realize
inações emanadas do Pregoeiro na forma
7 .6.4- Não será aceito o lance realizado em desacordo com as determ
do subitem anterior.
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que deixar de
7.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante
.6.3.
apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na fonna da alínea "b" do sub item 7
implicará exclusão do
,
Pregoeiro
pelo
o
convocad
quando
7.6.6- A desistência em apresentar lance verbal,
a para efeito de
registrad
proposta
última
sua
ficando
licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais,
classificação ao final da etapa competitiva.
a encerrada a
7.6.7- Quando não mai~ se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes será declarad
de maior
critério
pelo
etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem crescente de valor, exclusivamente
oferta.
melhor oferta para o
7.6.8- O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
depois de declarado o
Municípi o nas situações em que não se realizem lances verbais, ou realizando-se,
do for considerado
encerramento da etapa competit iva se a oferta não for aceitável, ou se o licitante classifica
inabilitado, no exame de oferta subsequente.
sem que se realizem
7.6.9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas
al.
Presenci
Pregão
do
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão
a classificação final
7.6.1 O- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada
ente quanto à
das propostas, O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, especialm
da planilha anexa ao
confonnidade entre a proposta/maior oferta e o valor estimado para a contratação constante
processo, decidindo motivadamente a respeito.
ão para adjudica ção
7.6.11 - O valor mínimo aceitáve l ao final da etapa de lances verbais e de negociaç
reais) e deverá ser
e
quatorz
e
tos
do objeto é de RS 897.5i4, 00 (oitocen tos e noventa e sete mil quinhen
título.
r
líquido, não cabendo ao licitante a retenção de parcela ou percentu al a qualque
ia dos lances
7.6.12- O lance verbal depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistênc
ofertados, sujeitando-se o licitante desistent e às penalidades constantes deste edital.
serão considerados
7.6.13- Os licitantes que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
.
desclassificados, não se admitindo complementação posterior
os, irrisórios ou de
7.6.14- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólic
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado.
valores estimados
7.6.15- Não serão adjudicadas propostas com preços unitários e/ou global inferiore s aos
para a contratação, constantes da planilha anexa ao processo.
ou superiore s
7.6.15 .1 - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços que forem iguais
ao valor definido no item 7.6.11 deste Edital.
Pregoeiro, antes da
7.6.16- Caso o preço referente ao preço final seja composto de preços unitários, deverá o
lance final.
do
valor
ao
preços
convocação de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequação desses
licitante declarado
do
ão
convocaç
7.6. 17- O contrato deverá ser assinado em até OS (cinco) dias úteis da
vencedor, cabendo, ainda, à negociação direta, a fim de se obter preço mais vantajoso.
da aceitável, o
7.7- HABILI TAÇÃO DO LICITA NTE CLASSI FICADO : Existindo proposta classifica
do(s) licitante(s) que
Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação"
rias, determinadas
apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmação das suas condições habilitató
no item 6.
no Envelope nº 02
7.7.1 - Os licitantes que· deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
edital, ou com
neste
(Docume ntos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
.
irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação posterior
vencedor, sendo-lhe
o
declarad
será
licitante
o
edital,
no
fixadas
as
7. 7.2- Constatado o atendimento das exigênci
de recurso por qualquer
adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, caso não haja intenção de interposição
dos demais licitantes.
oferta subsequente,
7. 7.3 - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
do à verificação da
proceden
e
idade
pennitida negociação - subitem 7.6.8 do edital, verificando a sua aceitabil
uma proposta que
de
apuração
a
até
habilitação do licitante, na(s) ordem de classificação, e assim sucessivamente,
'
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Governo de

VÁRZEA ALEGRE
Comissão Permanente de Licitação

vencedor e a ele adjudicado o objeto do
atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
certame.
as propostas forem desclassificadas, a
7.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas
dias úteis para a apresentação de nova
Administração poderá fi xar aos licitantes o prazo de 08 (oito)
neste artigo.
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas
o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame,
7.8- RECU RSOS: Somente no final da sessão, depois de declarado
o de interpor recurso, com registro em
qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamen te, a intençã
prazo de 3 (três) dias corridos, ficando os
ata da síntese das suas razões, facultando-lhe juntar memoriais no
em prazo sucessivo também de 03 (três) dias
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
sendo-lhes assegurada vista imediata dos
corridos (que começará a correr do ténnino do prazo da recorrente),
autos.
intermédio do Pregoeiro, a qual poderá
7.8. 1- O recurso será dirigido ao(s) Secretário(s) Gestor(es), por
prazo, fazê-lo subir, devidamente
mesmo
reconsiderar sua decisão rio prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse
(cinco) dias úteis, contado do
05
de
prazo
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do
recebimento do recurso pelo(s) Secretário(s) Gestor(es).
e/ou subscritos por represe ntante não
7.8.2- Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal
pela Licitante.
habilitado legalmente ou não identificado no process o para responder
meramente protelatórios ou quando não
s
assunto
sobre
s
7.8.3- Não será concedido prazo para recurso
devidamente justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante.
7.8.4- O recurso contra decisão do Pregoe iro terá efeito suspen sivo.
recorrer, ao final da sessão do Pregão
7.8.5- A falta de manife stação imediata e motivada do licitante em
do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao(s)
Presencial, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação
licitante(s) vencedor(es).
a termo em ata, facultado ao Pregoeiro o
7. 8.6- A petição poderá ser feita na própria sessão e será reduzida
exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
insuscetíveis de aproveitamento.
7.8.7- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
procedimentais, o(s) Secretário(s)
atos
dos
7.8.8- Decidido(s) o(s) · recurso(s) e constatada a regularidade
venced ora(s), para determinar a
ta(s)
Gestor(es) homologará(ão ) e procederá(ão) a adjudicação da(s) propos
contratação;
ou Secretário(s) - em sede recursai será
7.8.9- A intimação dos atos decisórios da administração - Pregoeiro
ato no flanelógrafo da Prefeitura de Várzea
feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da íntegra do
Alegre, conforme Lei Municipal.
fran queada aos interessados na sede da
7 .8.1 O- Os autos do processo admini strativo permanecerão com vista
Alegre.
Comissão Permanente de I.:icitações e Pregões da Prefeitura de Várzea
cial será lavrada ata circunstanciada, que
7.9- ENCE RRAM ENTO DA SESSÃ O: Da sessão do Pregão Presen
apresentadas, na ordem de classificação, a
mencionará os licitantes credenciados, as propostas escrita s e verbais
s interpostos, devendo ser a mesma
aná lise da documentação exigida para habilitação e os recurso
Apoio, e facultativamente, pelos licitantes
obrigatoriamente assinada, ao final , pelo Pregoeiro e sua Equipe de
ainda presentes quando do encerramento dos trabalhos.
de recurso e o preço final sej a igual ou
7.9.1- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição
pelo Pregoe iro a adjudicação ao licitante
superio r ao previsto ao valor orçado pela Administração, será feita
o, devidamente instruído, será encaminhado:
declarado vencedor do certame e encerrada a reunião. Após o process
a) à Assessoria Jurídica, para fin s de análise e parecer;
üente formal ização do Contrato.
b) e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homologação e subseq
7.1 O- SUSPE NSÃO DA SESSÃ O
motivo devidamente justificado e marcar
7. 10.1- O Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante
dos trabalhos.
sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata
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ntos de habilitação, solicitar
7.10.2- O Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços e os docume
melhores subsídios para as suas
pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter
decisões.
será declarad a vencedor o Licitante
7 .11 - INDICAÇÃO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas
A, cujo objeto do certame a
OFERT
que, tendo atendido a todas as exigênc ias deste Edital, apresentar o MAIOR
ela será adjudicado.
7 .1 1. 1- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO

E ANULAÇÃ0 - 8.

as, qualque r pessoa poderá solicitar
8.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propost
ial.
Presenc
Pregão
deste
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
stração aque le que não
Admini
a
perante
8.1. 1- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação
de recurso.
efeito
terá
não
o fi zer dentro do prazo fi xado neste subitem, hipótese em que tal comunicação
processo licitatório
do
ar
particip
8.1.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinen te.
ou impugnações mediante petição
8.2- Somente serão aceitas solicitações de esclarec imentos, providências
co, em tinta não lavável, que
confeccionada por máquina, impresso por computador ou qualque r process o eletrôni
preencham os seguintes requisitos:
8.2.1- o endereçamento a Presidente e Pregoeiro da Prefeitura de Várzea Alegre;
(acompanhado dos documentos
8.2.2- a identificação precisa e completa do autor e seu representante legal
o, domicílio, número do
profissã
civil,
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado
Comissão Permanente de
da
sede
documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na
Licitações e Pregões da Prefeitura de Várzea Alegre, dentro do prazo editalício;
subitens discutid os;
8.2.3- o fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou
8.2.4- o pedido, com suas especificações;
e quatro) horas.
8.3- Caberá a Preside nte e Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte
interessados mediante afixação
os
todos
a
8.4- A resposta do Município de Várzea Alegre-CE será disponibilizada
ra de Várzea Alegre, conforme
de cópia da íntegra do ato proferido pela administração no flanelógrafo da Prefeitu
estas Instruções.
disposto no artigo 87 da Lei Orgânica do Município e constituirá aditamento a
8.5- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
em mod ificação dos termos do
8.6- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe
onavelmente, a alteração não
edital será designada nova data para a realização do certame , exceto quando, inquesti
afetar a formulação das propostas.
se deu o texto original, reabrindo8.6.1 - Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que
o não afetar a formulação das
se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraçã
propostas.
ro ou a autoridade superior, poderá
8.7- DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o Pregoei
ções ou permitir sejam sanadas
promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informa
o, vedada a inclusão posterior de
falhas formais de docume)ltação que complem entem a instrução do process
o prazo para a resposta.
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, fixando
deverão fazê-lo no prazo
ais
adicion
8.7.1 - Os licitante s notificados para prestar quaisquer esclarec imentos
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclass ificação /inabil itação.
revogar a licitação por razões de
8.8- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O Município de Várzea Alegre-CE poderá
do processo.
interess e público, no todo ou em parte ou anular esta licitação, em qualquer etapa

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO - 9
de Contrato, celebrado entre o
9. 1- As obrigações decorrentes da presente 1icitação serão formalizadas através
Despesa, e o(s) licitante(s)
de
Município, através da Secretaria Gestora, representado pelo Ordenador
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0
10.520/02, deste edital e demais normas
vencedor(es), que observará os termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n.
pertinentes.
ora e emitirá a ordem de serviço para
9.2 - O Município de Várzea Alegre firmará contrato com a licitante venced
o licitante venced or visando a execução do serviço.
contado a partir da convocação, para
9.2.1- O Licitante Vencedor terá o prazo de até OS (cinco) dias úteis,
assinar o Contrato.
pal de Várzea Alegre, tendo seu início
9.3 - Os serviços licitados deverão ser prestados junto à Prefeitura Munici
SERVIÇOS emitida pela Administração,
no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da expedição da ORDEM DE
, no Instrumento Convocatório, no Termo
observando rigorosamente as especificações contidas no Projeto Básico
normas técnicas vigentes.
de Referência e observações constantes de sua proposta, bem ainda as
data de sua assinatura, pelo prazo de 60
9.3.1- O Contrato produzirá seus efeitos jurídicos e legais, a partir da
(sessenta) meses.
sabilidade civil do fornecedor por vício
9.3.2- O aceite dos serviços pelo órgão recebedor não exclui a respon
ecidas no Anexo deste Edital quanto aos
de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabel
serviços.
ora de não assinar a(s) ORDEM(NS) DE
9.4 - A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da venced
contrato, no prazo estabelecido, sujeitará a
SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO e a não execução do
Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
às normas e exigências especificadas neste
9.5 - No caso de constataç'ão da inadequação dos serviços prestados
os recusará, devendo ser de imediato ser
Edital, na Solicitação e na Proposta vencedora, a Administração
ades cabíveis, na forma da lei e deste
adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação ·das penalid
instrumento.
amente as condições contidas no Projeto
9.6 - Os serviços licitados deverão ser executados, observando rigoros
ções constantes de sua proposta., bem ainda
Básicoffermo de Referê ncia, nos anexos desse instrumento e disposi
ade pelo pagamento de todos os impostos,
às normas vigentes, assumindo o prestador do serviço a responsabilid
como, quaisquer encargos judiciais ou
bem
taxas e quaisquer ônus dé origem federal, estadual e municipal,
resultantes da execução do contrato que
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:
ou em parte, os serviços em que se
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
pio ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Municí
responsabilidade a fiscalização ou o
ou dolo na execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa
acompanhamento pelo órgão interessado;
execução do serviço. As decisões e
c) indicar preposto, aceito pelo Município, para representá-lo na
or do serviço deverão ser comunicadas
prov idências que ultrapassarem a competência do representante do prestad
ientes;
aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas conven
supressões quantitativas que se fizerem na
ou
mos
d) aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acrésci
do contrato, na forma do§ 1° do artigo 65
execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
da Lei nº 8.666/93;
o funcionamento dos serviços do
e) a execução dos ser\!iços deve se efetuar de forma a não compro meter
Município.
é facultado ao Município convocar os
9.7 - Se o licitante vencedor não assinar o Contrato, no prazo estabelecido,
propostas, para fazê-lo em igual prazo e
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das
nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
adjudicação e homologação no quadro de
9.8 - Incumbirá ao Município providenciar a publicação do Termo de
avisos, conforme disposto no artigo 87 da Lei Orgânica do Município.
9.9- Em nenhuma hipótese'serão concedidas prorrogações de prazo.
estipulados previamente, designado pela
9.1 O - Os serviços deverão ser executados, em endereço e prazos
ecidas na proposta vencedora e neste
Unidade Gestora, e rigorosamente de acordo com as especificações estabel
não aceitação do mesmo , sem que caiba
edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na
qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

Alegre/CE
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ao Contratante, aos servidores
9.11 - A Contratada será responsável pelos danos causados direta ou inderatemente

o ou reduzindo essa
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluind
al.
responsabi lidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração Municip
DA EXECU ÇÃO DOS SERVIÇ OS - 10
se dará mediante expedição
10.1- DA(S) ORDEM(NS) DE SERVIÇOS/EXECUÇÃO: A execução dos serviços

Município ao licitante
de ORDEM(NS) DE SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, por parte do
vencedor.
conterá os serviços
10.1.1- A(s) ORDEM(NS) DE SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO emitida
e ao seu número
fac-símil
via
enviada
ou
pretendidos, devendo ser entregue ao contratado no seu endereço físico,
cadastro ou do
do
constem
de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados
próprio Contrato.
da(s) ORDEM(NS) DE
10.1.2- Observadas as detenninações e orientações constantes
os serviços no local,
SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, o prestador dos serviços deverá executar
.
dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o atesto declarando a execução
or por vício
forneced
do
1
civi
bilidade
responsa
a
exclui
não
10.1.3- O aceite dos serviços pelo órgão recebedor
quanto aos
Edital
deste
Anexo
no
idas
estabelec
de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações
produtos entregues.
no prazo máximo de
10.2- DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO: Os serviços licitados deverão ser iniciados
ORIZAÇÃO DE
até 30 (trinta) dias, a contar da expedição da(s) ORDEM(NS) DE SERVIÇOS/AUT
EXECUÇ ÃO.
das características que se
10.2. 1- Os serviços deverão obedecer a um cronograma de execução, a partir
DE EXECUÇÃO.
apresentam nos quantitativos discriminados na(s) ORDEM DE SERVIÇ O/ AUTORIZAÇÃO
e fi scalizaçã o
hamento
acompan
pelo
vel
responsá
e
o
10.2.2- Os serviços serão atestados por servidor designad
do contrato.
e exigências especificadas
10.2.3- No caso de constatação da inadequação dos serviços executados às nonnas
ou no prazo máximo
neste Edital e na Proposta vencedora, a Administração os recusará, devendo ser de imediato
penalidades cabíveis,
de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das
na fonna da lei e deste instrumento.
.

10.2.4- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorroga ções de prazo para execução
s contidas no Projeto
10.3- Os itens licitados deverão ser executad os, observando rigorosamente as condiçõe

proposta, bem ainda
Básico/Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua
impostos, taxas e
os
às nom1as vigentes, assumindo o forneced or a responsabilidade pelo pagamento de todos
ou extrajudiciais,
quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisque r encargos judiciais
lhes sejam imputáveis,
sejam trabalhistas, previdenciários, fi scais e comerciais resultantes da execução que
inclusive com relação a terceiros, e ainda:
da execução em
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
tes de sua
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Adminis tração ou a terceiros, decorren
ou o
ização
fiscal
a
culpa ou dolo na execução, não excluindo ou reduzindo essa responsa bilidade
acompanhamento pelo órgão interessado;
e providências
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução. As decisões
superiores em
seus
a
adas
comunic
ser
deverão
or
que ultrapassarem a competência do representante do forneced
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
que se fizerem na
d) aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supressões quantitativas
1º do artigo 65
do§
fonna
na
execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
da Lei nº 8.666/93;
dos serviços do
e) a execução dos itens deve se efetuar de fonna a não comprometer o funcionamento
Município.

Rua Dep. Luiz Otaci/io Correia, 153 - Centro - CEP:63.540-000 - Várzea Alegre/CE

"Várzea Alegre Terra do Amor Frater no"

Comissão Permanente de Licitação

DO PAGAME NTO - 11
no
1J • 1. PAGAMENTO: A contratada deverá realizar o pagamento ao Município, após a assinatura do contrato,
retenção
a
contratado
ao
cabendo
não
prazo máximo de 10 (dez) dias, em uma única parcela, e deverá ser líquido,
de valores a qualquer título.
no IPCA11.2. Em caso de atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base
relação
IBGE, bem como juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em
o.
instrument
neste
previstas
sanções
do atraso verificado, sem prejuízo das demais
tempore'',
11.3. O Município de Várzea Alegre arcará com o valor referente a título de multa rescisória, "pro rata
res
fornecedo
e
servidores
dos
pagamento
de
decorrente da rescisão do_contrato vigente de gestão da folha
municipai s.
DAS SANÇÕE S - 12.
neste
12.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas
previstas
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções
penas:
na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes
fraudar
12. 1.1. Se o fornecedor en~jar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou
e
licitar
de
impedido
ficará
fiscal,
fraude
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
Alegre
Várzea
de
Prefeitura
da
contratar com o Município de Várzea Alegre e será descredenciado no Cadastro
s legais:
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominaçõe
1- 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;
li - multa calculada sobre o valor do Contrato, sendo:
do valor
a) de 5% (cinco por cento) sobre o valor global a ser pago à Prefeitura, em caso de atraso do pagamento
ofertado na licitação;
proposta
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ofertado, pela não assinatura do contrato ou retirada da
ou infração que torne inviável a continuidade da avença;
em
c) de 0,05% por dia sobre o valor global mensal da folha de pagamento por atraso na realização de crédito
na
estipulada
penalidade
da
conta, sendo que o atraso reiterado poderá ensejar a rescisão do contrato e a aplicação
alínea " b" desta cláusula;
execução
d) de 2% (dois por cento) sobre o valor global ofertado, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na
no
reiterado
atraso
o
que
sendo
,
anteriores
alíneas
nas
da
de qualquer parte dos serviços, não especifica
alínea
na
estipulada
idade
penal
da
aplicação
a
e
cumprimento de obrigações poderá ensejar a rescisão do contrato
" b" desta cláusula.
contar da
12.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de S (cinco) dias a
DAM.
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal a que o
12.3. 1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
licitante fizer jus.
cobrado
12.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será
execução
de
processo
mediante
cobrado
e
Município
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do
fisca l, com os encargos correspondentes.
0
8.666/93,
12.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
eximirá a
12.5 . A não execução dos serviços não poderá ser alegada como motivo de força maior e não
das neste
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabeleci
contrato.
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Comissão Permanente de Licitação

neste
12.6. Após o devido processo administrativo, confonne disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas
cobradas
ou
a
Contratad
da
favor
em
Município
no
existente
crédito
Instrumento serão descontad as de qualquer
judicialme nte, na inexistência deste.
n. 0 8.666/93,
12.7. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
12.8. O contratado poderá ter seu contrato cancelado quando:
12.8.1- descumpr ir as condições do contrato;
12.8.2- tiver presentes razões de interesse público.
a.
12.8.3- nas hipóteses dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidad
tivo,
administra
processo
regular
após
aplicadas
serão
sanções
As
:
12.9. PROCED IMENTO ADMINIS TRATIVO
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
defesa,
12.9.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurad o o direito ao contraditório e à ampla
garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivameQte de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de
05 (cinco)
Várzea Alegre e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Várzea Alegre pelo prazo de até
anos.

FRAUDE E CORRUP ÇÃO - 13
execução do
13.1 - As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a
contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

DISPOSIÇÕES GERAIS - 14
da
14.1- As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação
regular
do
e
segurança
da
disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprome timento
funcionamento da administração.
Despesa, em
14.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão e pelo Ordenado r de
8.666/93.
n.º
Lei
da
54
outro caso, mediante aplicação do caput do art.
desde
14.3- O não atendimen to de exigências formais não essenciais não importará no afastamen to do licitante,
da
realização
a
durante
proposta
sua
da
são
que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreen
sessão pública deste Pregão Presencial.
14.4- A adjudicaçã o e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
ORDEM
14.5- A formalização do contrato só gera obrigações de execução quando expedida a competente a(s)
ÃO.
DE SERVIÇO/ AUTORIZ AÇÃO DE EXECUÇ
ação
14.6- Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentaç ão de document
referente ao presente edital.
no Contrato
14.7- A administração disponibilizará meios de divulgação e amplo acesso aos preços praticados
objeto dessa licitação.
14.8- A Homologação do presente procedimento será de competên cia do Secretário Gestor.
o dia do
14.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se
, exceto
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município
quando for expressam ente estabeleci do em contrário.
da Comarca
14.1 O- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro
de Várzea Alegre-CE .
Alegre,
14.11- Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone: (88) 3541-2893, Prefeitura de Várzea
situada na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, nº 153 - Centro. .
através de
14. 12- Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Tenno de Retirada de Edital, gratuitamente
- s
ca, ~
CD ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecido pelo licitante, ou mediante pagamento de cópia reprográfi
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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, nº 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 reprográfica, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM.
b) fornecer CD ROOM, PEN DRIVE.
14.12. 1- O referido edital e seus anexos também estão disponíveis nos seguintes sítios virtuais:
W\VW. tce.ce. gov .br/I ic itacoes. e www.varzeaalegre.ce.gov. br.
14. 13- O Termo de 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 rec ursos 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, 15 de Janeiro de 2019

Pregoeiro Oficial

Pedreira
de Várzea Alegre (CE)
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TERMO DE REFERÊNCIA
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PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE

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, CREDJTADOS, em contrapartida da efetivação de débito na conta
corrente do Municf pio;
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 axclusividade:
a) Centralização e processamento de créditos da fo lha 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 Ili, 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
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, 153 - Centro - CEP:63.540-000 - Várzea Alegre/CE

"Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno "

.~- .

\

l

\{f

PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE

Contratante, va lores 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 POSSUÍR
AGENCIA BANCÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE deverá:
a) Contar com, no mínimo, 01 (um) terminal de autoatendimento, se fo r 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
func ionamento, 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 OBRIGACÕES 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
e letrônico 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 Disponíve l (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 DffiETA

E

BENEFÍCIOS

DE

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

Distribuição de servidores por faixa salarial
ITEM

FAIXA VALOR

OI

ATÉ R$ 500,00
DE R$ 500,01 A 1.000,00
DE R$ 1.000,01 A 2.000,00
DER$ 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
DER$ 6.000,01 A 7.000,00
DER$ 7.000,0 1 A 8.000,00
DE R$ 8.000,01 A 10.000,00
ACIMA DE R$ I0.000,0 l
TOTAL:

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

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

QTD. COM. 2
186
14
08

QTD.
CONT.3
67
140
217
19
11
01

10

05

02

1220

220

06
461

TOTAL
337
556
863
60
40
21
11

13
1901
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quantidade de efetivos.
quantidade de comissionados.
.1 quanlidade de contratados.
1

2

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.
7.2.4.1. 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 INSTITU IÇÃO FINANCEIRA, sempre que possível,
flexibilizar este valor por meio de descontos.
7.2.7. O MUN ICÍPIO 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 municipâl vigente.
7.3 - PROCEDIMENTO S
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/AUTORJZAÇÃO DE EXECUÇÃO.
7.3.1.1. Só será admitida a prorrogação do prazo fixado no item 7.3.I 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 INSTITU IÇÃO FINANCEIRA, em meio digital, os dados
cadastrais e bancários dos servidores, para a abertura das contas-correntes.

tffi
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7.3.3. Depoi s 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 beneflcios 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 1O(dez) dias contados da assinatura do contrato, capaz de executar as ações abaixo, o qual será
homologado pe lo 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 OI (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 online, com disponibilidade e indisponibilidade imediata do crédito.
7.3.7. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE providenciará a transferência, à INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, dos recursos financei ros referentes ao pagamento dos servidores, por me io 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+o) em que for feita a transferência
dos recursos pelo M UNICÍPIO 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 3° (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 MUN ICl'PIO DE VARZEA ALEGRE enviará as informações necessanas 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 retorno 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 MUN ICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE fornecerá a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA os
dados necessários à efetivação dos pagamentos, por meio de sistema atualmente em uso na
Prefeitura, contende;> 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 MUN ICÍPIO, 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 oficio autorizando o pagamento para as contas dos servidores.
7.4.7. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibil izará em até Ol (um) dia útil após o pagamento,
arquivo mensal de retorno, em meio digital, que permita a confirmação dos créditos pelo
MUNIC ÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, com relação aos valores pagos e não pagos aos servidores.
7.5 - PROCEDIMENTO S ESPECÍFICOS DE CONTA CORRENTE
7.5.1. O depósito em conta-corrente obedecerá ao mesmo procedimento 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, lim itando-se a recebê-los, confonne
estabelecido neste Tenno de Referência.
7.7 - OBRIGACÓES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE
7.7.1. O MUNicf PIO DE VÁRZEA 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 lNSTITUIÇÃO 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 assinàtura do contrato, os responsáveis I 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 MUN ICÍPIO 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 INSTITU IÇÃO FlNANCEIRA deverá manter 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) 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)'tlemon-strati'vlJ' mensal dos 11agameflros;•ifjor: mêió "de · oonta;-Córrente~· bloqaeados·-e/ou esfomãd'õs-·· ,J,
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 potenciais 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 MUNICIPIO 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, Tenno de Referência ou Contrato, inclusive de eventuais
despesas que decorram de implantação, modernização ou reformulação dos sistemas da
INSTITUIÇÂO FINANCEIRA com a finalidade de permitir a operacionalização do contrato.
9.DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA E DAS CONDlCÔES DE PAGAMENTO DA OFERTA
9.1. Será declarada vencedora do certame a Instituição Financeira que apresentar 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 1O(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 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 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 qualquer 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 nº 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 imped ido 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 com inações legais:
1- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentação fa lsa exigida;
b) nãó ·manter ã CártàPtoPôsta;· ·- '
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidô neo;
li - 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 foJha 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 estipCJlada 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.º 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.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

11. DA VIGÍNCIA 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. l . 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
l 2.1. 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 nº 8.666/93, alterada
e consolidada.

IJ
t
{!!;
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PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE

ANEXO 1 oo·T~RMOJlt: REFERÊNCl6.

QUADRO ltE SUYJDO~ MUNICtlm
VÁRZEA ALEGRE/CE
ITEM

FAIXA VALOR

OI
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

ATÉ R$ 500,00
DE R$ 500,01 A 1.000,00
DE R$ l .000,0 l A 2.000,00
DE R$ 2.000,01 A 3.000,00
DER$ 3.000,01 A 4 .000,00
DE R$ 4.000,0 1 A 5.000,00
DE R$ 5.000,0 1 A 6.000,00
DE R$ 6.000,0 l A 7 .000,00
DE R$ 7.000,01 A 8.000,00
DE R$ 8.000,01A10.000,00
ACIMA DE R$10.000,0l
TOTAL:

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

05
1220

QTD.COM.2
186
14
08

QTD.
CONT.3
67
140
217
19
11
01

10

02
220

06

461

TOTAL
337
556
863
60
40
21
11

13
1901

quantidade de efetivos.
quantidade de comissionados.
1
· quantidade de contratados.
1

1

Fonte: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Novembro de 2018)
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PREFEITURA DE V ARZEA ALEGRE

REFERENCIA NOVEMBR0/2018
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ÓRGÃO
Sec. Administracão
Sec. Financas
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
R$ 47.425,18
R$ 17.573,01
R$ 1.727.426,3 1
R$ 654.112,21
R$ 120.654,82
R$ 18.247.97
R$ 4.114,90
R$ 18.145,79
R$ 15.208,62
R$ 119.270,03
R$ 7.170,97
R$ 15.041,73
R$ 16.541,94
R$ 49.766,24

VALOR
LIQUIDO
R$ 34.732,70
R$ 15.447,03
R$ 1.404.761,58
R$ 512.016,42
R$ 105.374,25
RS 15.416,81
R$ 3.644,86
R$ 15.518,62
R$ 13.161,95
R$ 100.331,82
R$ 6.036,49
R$ 13.141,79
R$ 13.811,66
R$ 34.010,71

2.812.451 ,75

R$ 2.287.406,69

R$

CRÉDITO CONSIGNADO
MONTANTE MENSAL DE CRÉDITO CONSIGNADO

ITEM
1
2
3

REFERENCIA NOVEMBR0/2018
INSTITUICAO
VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
156.875,80
BANCO DO BRASIL
46.433,83
BRADESCO
3.873,24
TOTAL
R$ 207.182,87
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ANEXOU

MODELO DE PROPOSTAD..EJ>..REffiS
À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E PREGÕES
Várzea Alegre - CE
REF.: Pregão Presencial Nº
Data e Hora de Abertura:
às
horas
.. ..RaZâo-SoêlâF ,.,.cNP:r: ·· · ... ~ · Enderliço:· · ·--... CEP:_::' Fõne:·
Banco:__ Agência N.º:
Conta Corrente n.º:_
~--.------.-

· ~-- "'"Fax-:-

... · .........." ·

1 - OBJETO: Contratação de instituiç.ão financeira, pública ou privada, devidamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil para prestaç.ão 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

VALOR GLOBAL - R$

1. Valor Global da Proposta: R$ ___ ' - - -- - - - - - - '
2. Prazo de execução dos serviços: Conforme o Edital.
3. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
4. O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas
que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.
Local e data
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
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ANEXO III

MODELOS DE DECLARACÕES/PROCURACÃO

ITEM 1) Modelo de Declaração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

DECLARACÃO

(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.0
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 licitatqrio; 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.
................................ , ..... de ..................... de 2019

DECLARANTE
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ANEXO III

MODELOS DE DECLARACÕES/PROCURA CÃO

ITEM 2) Modelo de Procuração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURACÃO

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 ..................... 2019

OUTORGANTE

Rua Dep. Luiz Otacilio Correia, 153 - Centro - CEP:63.540-000 - Várzea Alegre/CE

"Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno "

Governo de
Comissão Permanente de Licitação

.. PREGÃOPRESEN~ N.• 2818.12.07.i:
ANEXO Ili

MODELOS DE DECLA RACÕES/PROCURACÃO
ITEM 3) Modelo de Declaração:
DOCUMEN TO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO
DECLARACÃO

(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
, junto ao Município de Várzea Alegre, Estado do Ceará, que, em
processo licitatório N.º
cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXlll, 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;
e) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame

licitatório, bem assi m que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do
art. 32, §2°, da Lei n.º 8.66?/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei .

............. .... .. ... ... ... ... ., (

), ..... de .................... . de 2019

DECLARANTE
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº ..................

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 07.539.273/0001-58, com sede de sua Prefeitura Municipal na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, nº 153,
Centro, CEP 63 .540-000, Várzea Alegre - CE, através da SECRETARIA DE
neste ato
representada pelo respectivo Secretári(o), Sr(). __, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a
cidade de_, inscrita no
Empresa _ _, pessoa jurídica de direito ..........., sediada à rua _ , nº_ , Bairro
CNPJ/MF sob o nº _ _ ,por seu representante legal, Sr. __, portador do CPF nº _ _ ,doravante denominada
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
___J

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o nº
em conformidade com
a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente a contratação de instituição financeira, pública ou privada, devidamente
autorizada pelo Banco ümtral 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 - DO VALOR E DO PAGAMENTO
3 .1 . O valor global da presente avença é de R$ __ (_) a ser pago, em até l O (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 - DA 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- DAS OBRIGACOES DAS PARTES
5.1 Das 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 surjam, 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 ou
judicial, para manutenção e movimentação dos recursos em outras instituições financeiras.
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VÁRZEA ALEGRE
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.
c) 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.
d) Abertura de conta corrente;
e) Manutenção de conta corrente;
f) Fornecimento mensal de OI (um) talão de Cheques com 20 (vinte) folhas;
g) OI (um) Extrato Mensal;
h) 01 (um) Extrato semanal emitido em terminal eletrônico;
i) 1O (dez) Saques no Autoatendimento;
j) 20 (vinte) pagamentos diversos (Caixa/Autoatendimento);
k) Fornecimento e Manutenção de Cartão de Débito;
1) 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 obrigacões 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, OI (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, O1 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 1 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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Comissão Permanente de Licitação

CLÁUSU LA SEXTA - DAS SANÇÕE S
neste
6.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas
previstas
sanções
das
prejuízo
sem
aplicadas,
serão
ntem,
instrumento, ou em outros documentos que o compleme
na Lei nº 8.666/93 , alterada e consolidada, as seguintes penas:
fraudar
6.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou
e
licitar
de
impedido
ficará
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
Alegre
Várzea
de
Prefeitura
contratar com o Município de Várzea Alegre e será descredenciado no Cadastro da
legais:
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações
1- 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:
do valor
a) de 5% (cinco por cento) sobre o valor global a ser pago à Prefeitura, em caso de atraso do pagamento
ofertado na licitação;
proposta
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ofertado, pela não assinatura do contrato ou retirada da
ou infração que tome inviável a continuidade da avença;
em
c) de 0,05% por dia sobre o valor global mensal da folha de pagamento por atraso na realização de crédito
na
estipulada
penalidade
da
aplicação
a
e
contrato
do
conta, sendo que o atraso reiterado poderá ensejar a rescisão
alínea "b" desta cláusula;
execução
d) de 2o/o(dois por cento) sobre o valor global ofertado, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na
no
reiterado
de qualquer parte dos serviços, não especificada nas alíneas anteriores, sendo que o atraso
alínea
na
cumprimento de obrigações poderá ensejar a rescisão do contrato e a aplicação da penalidade estipulada
" b" desta cláusula.
contar da
6.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
DAM.
Municipal
ão
Arrecadaç
de
o
notificação ou decisão do recurso, por meio de Document
a que o
6.2. 1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
licitante fizer j us.
cobrado
6.2.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será
execução
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de
fiscal, com os encargos correspondentes.
0
8.666/93,
6.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
eximirá a
6.4. A não execução dos serviços não poderá ser alegada como motivo de força maior e não
das neste
estabeleci
s
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprime nto das obrigaçõe
contrato.
neste
6.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas
cobradas
ou
a
Contratad
da
favor
em
Município
no
existente
crédito
Instrumento serão descontadas de qualquer
judicialmente, na inexistência deste.
0
8.666/93,
6.6. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.
alterada e consolidada e no instrumento convocató rio.
CLÁUSU LA SÉTIMA - DA RESCISÃ O
s, as
7 . 1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuai
previstas em lei e no Edital.
direito,
7.2 . Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno
reclamar
de
direito
o
a
Contratad
à
assista
que
sem
independente de notificação judicial ou extrajudicial,
quaisqu~r )
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo
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Comissão Permanente de Licitação

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 da
Lei nº 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) Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os
preceitos de direito públ~o, 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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g. I) promover a rescisão contratual, com as consequências previstas no art. 80, da lei nº 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 dec,lara 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, _ de _ _ de _ _ .

Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Finanças
CONTRATANTE

CNPJ Nº: ................................. .
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA/REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.12.07 .1

tSTADO DO CEAR.A - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO - A\1SO DE LICI1AÇ'ÃO. O Pregoeiro do Município de Chorozinho t
público qu~ se encontra à disposição dos interessados o Edital de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCTAL Nº 2019.01.11.006-PP-FME. do 11,___'--_..
MENOR PREÇO, cujo Objet(l é a Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Locação de Veículos destinados ao Transporte Escolar do
Municipio de Chorozinho/Cf. A realizar-se no dia 29 de janeiro de 2019. às 09:00bs. Maiores infonnações na sala da Comissão Pennanente de Licitação.
situada na Av. Raimundo Simplicio de Carvalho. S/N - Vila Requeijão· Chorozinho-CE. das 08:00 as l4:00h e no site: www.tçç.ce.gov br. Adson Costa
Chav.:s - Pregoeiro. Chorozinho, 14 de janeiro de 2019.

*** *** ***

Est11do do Ce11rlÍ ·Prefeitura !\funlcíp11l de Amontada - A•·iso de Licitação - Pregão Pr~ncial n• 00212019.01. O Pregoeiro da Prefeitura de Amontada
tum:i pítblico, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 29 de janeiro de 2019, às 9h30min, na Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura.
sito à Av. Gal. Alípio dos Santos, n• 1343, no Centro desta cidade, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, com o seguinte objeto:
aquisição de i;ás GLP para suprir a demanda das divt>rsas Secretarias Municipais de Amontada, o qual encontra-se na integra na Sede d:i CP!., localizada
110 endere~o acima. no horál'io de tlhOOmin às l 2h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço; http:/imunicipi<>S.tce.ce.gov.br/
licitacoes/. Amontada-CE, 15 de jandro de 2019. O Pregorlro.

• ... *** .....
Est11do do Ceará - Prefeitura Municipal de lndependêacla. A Secretaria de Educação do Município de lndcpendência!CE. torna público o Extrato dos
Instrumentos Comratuais resultant.:s do Pregão Presencial n" SE-PPOIO/IR. Objeto: aquisição de material de expediente e limpeza. confonne anexo 1 do
Ediwl, para atender as necessidades da Secretaria de Educação atraves do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), no Municipio de lndep..ndência/CE.
Contratada~: .1 W Coutinho Papelaria pelo valor global de R$ 30.516,60. Contratada: Tauá Comércio de Saneantes BIRELI, pelo valor global de R$ 9.982,00.
Vigência dos contratos: 31.12.2019. Assina pela.• Contratadas: José Wab'llCf Coutinho; e Francisco Laubcrio Cavalcantc. A!<.•ina pela Contratante: Francisca
Francilurdes Vieira. lndependencia/CE, 16.01.2019.

**"' ••••••
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA- REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO- O Pregoeiro Municipal de ltatira comunica
aos iuterel'-"<ldo~ a REVOGAÇAO da licitação na modalidade Pregão Elen·ôu.ico n" 0401.01/2019-PE. cujo objeto é Aquisição de Gêneros Alimentícios
destinados à Manutenção do Programa Merenda Escolar do Município de ltatira. MaiortS info11nações junto à Comissão de Licitação da Prefeitura. ltatiraCE, 15 de janeiro de 2019. &lson Dias do Nascimento - Pregoeiro Municipal.

..........

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITRURA MUNICIPAL
DE GUARACIABA 00 NORTE-EXTRATO TERMO DE
HOMOLOGAÇÁO/ADJUDICAÇÁO- PREGÃO PRESENCIAL N"
24.10.18-0IPP. A Secretaria de Saúde, por intennédiodc suaSe~-retáriafaz
publicar o TERMO DE HOMOLOGAÇÁO/ADJUDICAÇÃOdo
processo acima.OBJETO:AQUIS. OE EQlJIP. E MAT. PERMANENTES,
CONF PROPOSTAS DE AQUIS DE EQUIPAMENTO/MAT.
PERMANENTE Nºs. 13858.795000/l 170-07 e 13858.795000/ 1170-08,
JUNTO A SEC DE SAtDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO
NORTE/CE.HOMOLOGADO!ADJUDICAOO o processo em09/0l /2019a
favor das EMPRESAS: MARILENE DE C. VASCONCELOS ME·CNPJ
35.043.876/0001--08-VLR GLOBALR$ 20.771 ,68; FORTALMED·CNPJ05.455.385i0001-03- VLR GLOBALR$ 27.249.81; QUIMIFORTCNPJ4 l. 654.740!0001 ·2<>· VLR GLOBALRS 36.134,46; STA
CLARA MÓVEIS-CNPJ N" 35.042.019/0001-85, VLR GLOBALRS
10.490,00: RUGO F. Vl~AS ME- CNPJ Nº 14.l69.319/0001-50VLR
GLOBALR$ 66.481.07; BAUMER S/A- CNPJ W 61.374.161/0001·
VLR GLOBALRS 150.000.00; DENTAL ALTA MOGIANACNPJ05.375.249/0001-03VLR GL0BALR$ 80.0-00,00; SHOPPING
PAPELARIA-CNPJ 29.103.669/0001-90 VLR GLOBAL RS23.500,00;
CIRÚRGICA IBIPORA CN PJ 23 17R.900/000l-29-VLR GLOBALRS
45.100,00: S&A COM VAREJISTA EQVIP HOSPITALARES MECNPJI 1.726.439í000 1-1 2VLR GLOBALR$ 79.900,00; M.K.R COM
DE EQUlP EIREU EPP-Cl\l'J 3 ! .499.939/000 1-76VLR GLOBALR$
1.860,00; Guaraciaba do None-CE, 14de Janeiro de 2019.

·'º·

•••••••••
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
- AVISO DE UCITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO DO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.11.22.1.
A comissão de pregão da prefeitura municipal de Crato/CE comunica aos
interessados que a sessiio d" licitação na modalidade pregão presencial nº.
2018.11 .n. I, cujo objeto e a: Co111rat11ção de Empresa Especializada para
Prestação de Serviços de Castração com Procedimentos Pré-Operatórios
(Exames Laboratoriais - Hcmogruma Completo. Jc.ium, Tricotomia e
Internação), Trans-Operatório (Assistência ao Animal ate a Retirada dos
Pontos). em Cães e Gatos (de Rua ou Domiciliados) no Municfpio de Crato/
CE com lmplataçâo de Mic1·0-Chip de Informações de Identificação, Pelo
Periodo de Ate 12 (Doze) Me!;Cs, Necessária para Atender a Demanda de
Controle Populacional e Identificação de Cães e a Gatos, Abavés de Sen·iço
Municipal de Castração, Instituído pela Lei Municipal Nº 3.297 de 29 de
Agosto de 2017, realizado no dia 15/01/2019 às 08h: 30min, foi declarada
DESERTA. tendo .:m vista que nenhuma empresa interessada compareceu
ao ,,.:rtanie. Sendo assim, fica marcada para o DIA 29 DE JANEIRO DE
20 19 ÀS 08h30mio_a data da REABERTURA DA SESSÃO. Maiores
infom1açõ.:s a1rav~s do telefone (88) 3521.9600 das OShOOmin às l 4h00min
lhorário lo.:al). Crato/CE, 15 de jantlro de 2019. Valérla do Carmo
Moura - Pregoeira.
.... ***

***

Prefeitura Municipal de Quixernmobim/CE. Extrato do Segundo Termo
Aditivo ao Contrato Dispensa Nº t:l.007/2017-DL. Contratante: Secretaria
de Saúde. Objeto: Locação de um imóYcl situado na Rua Dr. Monsenhor
Salviano Pinto, Nº 245. Centro, para o funcionamento do Centro de
Abn.•tccimcnto Farmacêutico· CAF. Contratado: Elaync Franco da Silva. Este
termo t~m por objeto a prorrogação, O prazo contratual anteriormente
pacnmdo será prorrogado pelo período referente a 12 (dou) meses, a partir
.Je 16101 1~019 a 16/01/2020. A~sinatura: 12/ 12/2018. Signatários: Antonio
Eugénio Gomes de Almeida - Secretário - Contratante e Elayne Franco da
Silva· Contratada.

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOAVISO DE CONVOCAÇÃO-CONCORRtNCIA Nº. 2018.10.16.2
~: Contratação dos Serviços de Engenharia para Rcfomia, Ampliação
e Adaptação das Escolas Anderson de Franca Alencar, Antonio Antuerpio
Gonzaga de Melo, Antonio Jose Soares, Professora Edil ma F.G. Rodrigues
- Circulo Operário, Luiz Gonzaga da Fonseca Mota, Professor Jose do Vale
Arrais Feitosa, Mchin Joucs, Pedro Morais, Sonia Calou e Vicente Antonio
Borgc:s, A~·11vc:s do Termo de: Ajuste: N° 007/2018. Rcti:rcnte ao MA PP 2030
do Governo do Estado do Ceará. A Comissão Permanente de Licitação da
PMC Conn>ca para que se Faça Presente na Sessão Pública de Licitação. os
Representantes Legais das Empresas: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES
E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, Insc1ita no CNPJ SOB O Nº
72.432.727/0001-59; SL CONSTRUTORA l, TDA INSCRITA NO
CNPJ SOB O Nº 09.390.354/0001-64, e, Ainda, Coo,·ocamos os Demais
Interessados em Acompanharem o Transcorrer da Sessão Pública, que
Aconteceni no dia 18 de Janeiro de 2019. às 14h:30m. (Horário Local).
Maiores Informações Através do Telefone (88)3521 .9600 das 08:00 às
14:00 Hora' (Horário Local). Valéria do Carmo Moura - Presidente da
CPLIPMC.

*** '*** ***

ESTADO 00 CEARÁ- PREFEITRURA MUNICIPAL DE
GUARACIABA DO NORTE- EXTRA TO TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº
22.11.18-0IPP. A Secretaria de Saúde, por intermédio de sua Secretária
faz publicar o TERMO DE HOMOLC_?GAÇÀO/Af?JUDlÇAÇÃO
do processo acima.OBJETO:AQUISIÇAO DE 3 (TRES) VEICULOS
OKM TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULÀNCIA
DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A CONFORME TERMOS DE
COMPROMISSOS N°23050017122609435521N"230500171219153380/
N" 2305001712181904424 E 1 (UM) TRANSPORTE SANITÁRIO
ELETTVO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°
2305001712291451295. JUNTO A SECRETA RIA DA SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.. Vem tomar público que
foi HOMOLOGADO/ADJUDICA.DO o processo cm07/l 2/2018a favor
das EMPRESAS: MUNDl COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS
l, TDA -CNPJ N• 07.894.479/0001-04com o VALOR GLOBALR$
235.500,00 e CEARÁ DIESEL S/A -CNPJ N• 63.388.441/000l-22com
o V Al.OR GLOBALR$ 188.000.00;Guaraciaba do Norte-CE, 07de
Dcz.cmbro de 2018.

...... *** ***
ESTADO DO CEARÁ· PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE AVISO DE LICITAÇ.~O DESERTA E REPUBLICAÇÃO-PREGÃO
PRESENCIAL N" 2018.12.07.1. O Pregoeiro Ofic ial da Prefeitura
Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no Cumprimento de suas
funções, toma púhlico para o conhecimento dos interessados que o Certame
Li citatório de Modalidade Pregão nº 2018.12.07.1, do tipo Presen~ial,
cujo obj~to é a Contratação de ii1stituição financeira, pública ou plivada,
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 de propostas de preços e de habilitação marcado para o dia 15 de
Janeiro de 2019, às 09:00 horas, tomou-se DESERTO. Em tempo já fica
remarcada uma nova data para o recebimento dos envelopes de Propostas
de Preços e de Habilitação neste dia 29 de Janeiro de 2019, às 09:00
Horas. Maiores informações pelo fone (88) 3541-2893. Emmaouel Abreu
Pedreira - Prq:oeiro Ofidal da Prefeitura Municipal de Várzea •.Yt&rel
CE.

--MISTO
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PREFEITURA Ml}NICJPAL OE SOBRAL
AVISO Of LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SAPI Nt 192(2011 • SME (li 74~)

Central de Licitaç~•s. Oafa de Aborturi: 29 dt f•ntiro dt 2019, h lOh
(Horilrio de Brasilla).
CRJUO: RO$istro de Preços para f utur.is e Event""ls Aqui~ões
de ~teri•I d• higiene
infantil, p.ara at~d « as nttt.,idades do> alunos d1 Rede Pública M
unicipal d• [nslno de
Sobr•l· CE. Mnd•lid• d•: Pregão Elelr6nico (SRP) N• 192/20111 • SME
(BB 7490601. Valor do
Edital:
Gratuito.
INFORMAÇÕES:
Site:
www.sobrol.co.acw.br,
JACESSé
.
SERVICOS/UCITAÇÕES) e Rua Viriato dt Mtdeiros, N• 1.250. 41 Andar.
Fonfl; (118) 367111~/. 1)!,4.

ISSN 1677-7069

NR 11, quartd·feira, 16 de janei

Messc)ano, Cid•de Fortal<!1a, ESlado do CNrà, para Aulnatura do Contr•to
PregJo Presencial N• 1801.01/20111. CumprHlos inform>r que • desatenção
on1
at1tre:ta14l as sanções p revista em Jei. Sol1citamos tambérn, tertldõcs descritas
~.~~~/
atualludu: Certidlo Negotiva de Débitos Est•dual; Certldlo ~egatrv•
de ~bttos federal:
FGTI; (ertldlo Ne. .tiv• de Dóbito• Trabalhistas; Certid.lo Negativa
"" Dóbitos M 1M11apais.
SE>ndo o que de momento 1« no.s 11present•. M'bscrewmo-nos com .apreço

a

Tururu-CE. 2 de janeiro de 2019.
JORGE WIZ OA ROCHA

Sobral • CE. 15 de janeiro de 2019.
ROOOLPHO ARAÚJO OE MORAIS
Prccoeiro

PREFEITURA MUN ICIPAL DE TIANGUÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÓNICO Nt Ol.09.0U2019 ·PE

Pelo presente avh., ,. t'M cumptimenlo ~ Le.is n• 10 520/02 e 8.666/93
e suas
atu•r.1çõcs l" C>f!crt"to n• S.450/0S~ .. Pr\!&0<.4r1 Ofid•I da Prefeitur4l Municipal
dt Tlanguá
comunica .ios interessados qut re-ali?aré o Pr•gl o ,,, mod~lid.ad• Prttão
El9trõnico Nt
OJ.09.0 l/2019·PE. com o seçulnte objeto o controtoçilo da prescoç3o
de serviços do
tran5pt,1rtc (;''.)c:oldr j 'mto O Se:cretaria de Cdvc:ação do Munlcipio de
T&af'\guã~ce . Emrega dis
cropostu. A P•rtir desta data. no sitio www.hcrtaeoes-e.com.br. Abttturi d~s
propostas:
19/01/2019 ãs 101'00m (horao.o do B<a.•il) no si tio ........licitacoH-e.co
m.b<. lnform•çlle•
gtrah: O fdttal podtrá Sl:'r obtido atravé$ do sitio ref~rido aç1ma. Os intereu1dos
ficam
dtsde j.t not1hcado1 da ncccu 1d..-.de de actsso ao sítlo www.liclt4cocs-c.com.br
p.ar;i
'Jéf1f1eaçcio de informações e <1fuHaçOes sú~rveoientes.

.llVISO
PMGÃO PllESENCW. Nt 2011.12.07.l

O Preaotlto ôfic:tal dll Pff!feitorn Munkipal de Vftflei'I Al~(trP , f!.lado do
C'.l!atá,
no Cumptimeolo de sua~ funções. torria pUblico para o conhecimento
dM

que
o C•rtame ootatótlo d• M odahdade PreR.lo n• 2018 12 07 l , do 11po '-ntetts~dos
Prem.c..i, rujo
objeto ~ • Contrat:a(Jo de imtrtuiç~ fiNnceua_, pl,)blk.• w ptfvada.
devid1me-nte
1utotfiad1 pelo B•nco C~ntral do Brasil pari pre-staçilo de serviços bfntãrios,

ntttss;rios

10 pag1mento d e vencimentos. salórlo$ e ~ imilar(?$ dos ~orv ld ores
mun1c1pa1s. para atender
i i nccessld1des da Pr<..tfeitura Municipal d•• Vírz<!a Al~frf.:/CC. com o rc-i.:..,bimcntu
do'S
envelopes de: pt'()p0$ln de preços e de habtlit.-çjo m~todo pata o cllil
l~ de Jancll'O de
2019~ às 09 00 hor~. lOf'tK>\rW OfSfR1 0 . t:m tempo já ry
rem;,rc:ada uma nov.J diltt para
o recebinlt:nto do~ tnvetopes dt Proponas de Prl'!ços e de Hab11itaçSo
nest~ dia 29 de
Janeiro de 2019. ~s 09 00 Horu . M•lorf>!; informações polo fone (8tt)
3r'41· 2893.

Alegre • a, 15 de l•Miro 2019
EMMANUEL A81\EU PEDllEIRA

V~rzH

O.ncuá • Cf. IS de joneiro de 2019
PRISCILA CARDOSO QUEIROZ
Prfltgoeir1

PREFEITURA MUNICIPA L DE TRAIRI

PREFE ITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

.llVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCW. Nt 05.001/2019- f'i> SRP

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N' 1/2019

O Munldplo d" Tralrl, atr•~• da(o) fundo MuniciPol de Educaçlo
por
intem-'d•o do(•) Prfgoeiro(al. torn• püblico que ~s 09:00 horas do
dia 29 de J.,,..io'o de
7019, lar> rNlitar lat~ão n• modalidade Prea)o Prestndit N9 OS.001/2019PP SRP, Opo
menor ptcco, pua aquis1çJo de gêneros allmenbc10s destinados
• merenda rscolar do
Mumdp10 d~ Trn1rl·CE, de dc<1rdo com o quft determina a lf.'tlslaç3o
vlgent@, a reallta r~e
na sal.a dJ ComiuJo de li-dtat;~o da Pt efcitura Municipal de Traltf/CE.O
procedimento
iti:otótlo obede<:or;i 10 disposto N Lei Federal n• 10520/2002. l.,
ftdefol n• 8.666 de 21

O Municlpfo de Alegt/ES, atrovts de suo Comlss~o Perm•n-.nte d•
LlclYçõo.
tomo l)<)blico a prorroaação, da se•slo do Tomada d• Pr•ços n•
001/2019 que ""' por
objeto a P<<stação dos ..,,,,;ços de r.rorm• do pavimento térreo e
quadra poli<!Sl)O<tiv• da
EMEIF "Domingos Brovo Reino10 • (Antigo Prédoo da EEEFM "Pedro
Slmãol. lotalltada no
M unlcíplo de Alq.ra/ES por motJvos de publiddDdcs, cuja abertura
s.cria dia 29 de janeiro
de 2019 bs 09:00h. A rcaberturo da soss3o será às 09:00h do dia Ot
de f...,reoro de }019.
o EdlUll RepubOcado poder• set re.1ir.xto no site: www.aleare.e
s.gov.br. Oema1~
infc><mações pode<lo se< ot>tid•s pelo l•I: f291 l5S2-3772
ou P'lo •maol

de 1unhn d P 1993. e w as .alter4(Õti postertotes que lhe fMam i\troduddas.
O Ed1t11I

e se-os
antx-cx e-nc.oiitr.}m·~e à disposiçJo C:os lnteressc>dos na sala di Comi~s,$0
de Lklt.oç~o, ne
Av. Miguel Pinto Ferreira, 356, Plnnatto Norte, Trairi/CE~ a partir d!
publlcaç::io deste Aviso,
no horarlo de t)ll)tdl~nt~ .

li:cnacaoa l~re@larna1I com

Alegre/ES, 15

AVISO OE LICITAÇÃO
PREGÃO PllfSlNCIAL N•l/l019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESUl~Nt 07.001/2019- l'P SRP

1. Sínttle do objeto: ConttataçOo de empresa pata p re~t.a• seN1ços de 1ransporte
hcolar
para a rede Municipal de Ensino desta mun1cipal1dad e. conrorme Anex-o
1 do Edital .
2. Topo de llcitac;Jo: Preg~o Prostncoal 00001/2019 • MENOR PREÇO POR
LOlE.

3. Audiinda para re<tblmtnto, aberrura dos tnW!lopes t Julgamento d• dowmtntaç.!
oe
das p1opo<tas. os 09.00 horas do dia 28 de )a.,.,iro do 2019.
4. Loul par,a a iudlênc1a. infonnações e obtenção do (ditai e
H~us anexos. (:>mtssão
P4.!rmilncntc de licitação. sito na Alamf.'da 5-<inta Ti:rezinl'ht, 0 6 100. Oolrro
Vil3 landlnha, na
cidade di! KaNa de S!io Fr•.ncisco ~ btddO do bpfrltO Santo. OU
ijtravé'J do Site
www.prnbsf es gov br.
8.arra de São r-:rancisco, l S de Jlnf!iro dE: 2019
EMÍDIO MORAES NETTO

Precoeiro

lralri • CE, 15 de l• neiro de 2019
UNNEDY ROORJGUt'S 00 NASCIMENIO CARDOSO
Preaoeíro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EXTllATO DE CX>NTllATO Nt 1/2019

PREFEITURA MUNICIPAL OE TURUR LJ
EJCTaAlO OE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL NO 1801.01/ 2018
Extrato do Instrumento Controtuat N• 0301.02/2019 ruultanto do
PTcg3o Prttencial Nt
1801.01/2018. UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de
Educação. DOTAÇÃO
ORÇAMl NTAAIA
111·:
0402 .12 .306.00~&2.013
PNAf
QUILOMecu ./
0402.12.J06.0 03a.2.014 • PNllE PRE ESOD\A / Oll02.12. 306.Cl038. 2.01S
• PNAE CRECHE I
0402.11.306.0 038.2.016
PNAE FUNOAMtNTAL / MAIS EOUU.ÇÃO FUNDAMCNTAL /
QUILOMBOlA • ~02. 12.306.00 ~ 8.2.016. ElEMENlO OE DESPESA N':
3.3.90.30.00 · Outros
M;.it eri111~ d~ Con~umo OB.U· 10 : Hegis1ro de 1>reços part'
Futura-s e t:ventuaíi Aqul$lções de
gCncrCK alim<-nticio.s destmado.s a mercndlt CStOlar oo Muniopio de lururu-C.E.
VIGlNCIA
DO CONTRATO: at~ 31 d<! dettmbro d" 2019. CONTRATAOA. f-OfllC COMERCIAI.
LTOA· ME.
ASSl~A PELA CONTRATADA: At>etordo Alv"' Vi•ora. ASSIN.11
PELA COHTRATANTE: Maria Zill>
c~m-=-1t-.1 Hufb;;,no Alves · Sett~tArl\"I de Edut.ação. VALOR GLOBAL:
RS 168.057,00 {Duzentos
e Se»<•nta e Oito Mii e Cinqu~nta e Sete Reais).
EXTRATO DE CONTRATO
PRCGÃO PRESENCIAL N• 1801.01/2018
fl(ft3to do lristrum•nto Contr4tu<lf Nt o-101.01/2019, resuttantel! do
Pr~ão Prtse:nd.il NR
IR01.0 1/20Ul. UNIDADE ADMINISTRATIVA: SecretorÔil de
Edu<0ção. OOlAÇÃO
OR(,AM~ N IÁRIA
N":
()402.12.306.0 038.2.013·
PN/\.E
QUILOM80LA /
0402. 12.306.0018. 2.014 PNA( PRt CSCOIA/ 0402.12.306.0038.2.015
PN.llE CRCCliE/
0402.12.306.0038.2.0H>· Pl\'AE FUNDAMENTAL/ MAIS EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL /
QUllOMBOLA • 0401.12.306.0038.2.016. ELEMENTO DE DESPESA N':
3.3.90.30.00 • Outr~
Matcrloi< de Consumo. OBJt 1O: Rcclstro de Preços para futuras e
tventuais Aquisições de

CONTRATANTE: Munlclpio de Ooa C•P"rança • ES.
CONTRATAM: CONSaUTORA BARÃO DOS AIMORts (IREU EPP, CNPJ
Ht 01.98-4.992/0 001·
00.
OBJE. lO: Contratação de emprcsa cspecialilitdO na área de engenharia
ou arquitotura p<lra
execução de obra de construção da UnidadP. 8~s1c.a de Saúde Dr. JacquM
Gonç.Jlvf!S Vi,,ira,
na Sede do mun1cipio de Boa e,.,erança. com rf!cursos oriundos
do íundo Nacion~I df!
Sa(ldo t do Fundo Municip.al de S.úde, COM fORNWMENTO DE
MATERl.lllS E MÃO OE
OBRA. tm at endttMnto a S..:r e<or!. MLl'lkipal de Plantjamento e Gfltio.
VALOR: R$ 651.959,40 (s.e1sctntos e c:inquenll e um mil, novecentos
e (lnQuenta e nove
reais ~ quarenta cenuvos).
DOTAÇÃO ORÇAMCNTÁ~IA:
Fundo Municipal de S:IVd<! de 8o;i Esperanço
Ó<~o: ~cretario Municipal de 5•úd•.
Projf!lO At1vid.ide: 008001.1030 tôô2S2.1&4 - Coni.trn(.io. Rf!forma,
AmpliAç~o e
Manut•nç.lo de Unld3de-s Si~ ícas de SaUde.
El•mento Oupesa: 4490S100000 - Obras t Instalações
fonte Rewrso: 12040001000 • Rteuno O. S.úde • Contraportlda ConWriio
f odtral.
12010000000 Re<unos PTópfios • SOiide.
DATA OE "5SINAlURA: OJ/01/2019.
VIGENClll: 455 (qu•trocentos • cinquenta e cinco) dias cont~r do
dia subsequente sua
publlcaçlo n~ impl'en~ oficial, nos termos do parágrafo úniw
do art. 61 da 1ei nt
8 &66/93. poden<kJ tal pr;uo w prorroe:ado nas h.ipôte-sei rlencad~s no parágrafo
primeiro
do artoao 57 da lei n• &666, do t 993.
MOO~UOAOE : Tomada de Preços nt 004/20 111.
PROCESSO: n• 6.207/2018.

a

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N• llOl.01/ZOl l

a

PREFEITUR A MU NIC IPAL DE CARIACICA

gê1leros ahmeritídos destinados ;:i merenda escolar no Munk.ipio de Tururu-CE.
VaGtNCIA
00

COHTRAlO· •to l l do dezembro de 2019. OONTRATAOA: VICCNTC
OC ORVALHO
SANTOS· EPP. ASSINA PELA CO ~TRAlAOA : ViC'>nte de C.uvalho
Santos. ASSINA PELA
CON l RMANH-· M 4rl3 /11tzi C.arnemo Hurb,mo Alves .. Secret ~rla
de fducação. VAl.OR
GlOOAL: RS 288.521, 10 (Ou:cntos e Oitcnt• e Oito Mil o Quinhentos
e Vinte o Um Reoos
e Dei CcnttlvQ3;).

janeiro dt 2019.

PREFEITURA MUNICIPA L DE BARRA OE SÃO FRANCISCO

Pregoeiro

O Mumo'poo d< lrairl. atrav~s dato) Se<reta111 do Trabalho e Assistência
Social
por in1ormédio do(•) Pregoolro(a), l orna p(obllco que às 09:00 horu
do dia 30 d• Janeiro
d• 701?, fMá ,..101ar licitaçao n• n1odalid•de Preg3o Presencial.Nf 07.001/
2019·PP SRP,
loPo moncr pre<;o, pora cootsat.lÇJo de empresa espeoalizada
cm seNços tunerinos
desuri1dos a Prefftituta M uniclpal de Tniri--CE
de acordo com o que d~ermma a
fe~bld.,30 vigente. a reali1ar-~e na sola dd C:ornisstio de Llcltação
da Prefeitura Munic.ipill de
Trairi/Cl .O procedimento ticitJtdrio obedecer~ ao di$pOSto na Lei Fed1ua1 nff
10.520/2002.
l • i f~@rAI n~ 8.666 dt 21 de ,unho d~ 19'9l. ~suas alterações posteriores
que lhe foram
.ntrodundas.. O Edital-. seus ao... cM r nconuarn-w. à dispo.siç.Jo dos inttt~
nJ ula da
Com...ao de lic~• ç:.0 , n• f\v. ll.llcuel Pinto f e,,..,iro, 35&, Pl<lnalto Nono,
Trairl/CE. a p.rtír
da publlcaç.lc deste Aviso. no horirio de expediente.

d~

GEYSA ROOltlGUES VIANNA
PTesldente da Coml>slo

lroíri ·CE, lS do l•nriro de 2019
KENNtD'f RODRIGUFS DO Nl.SCIMt NIO CARDOSO

EXTRATO llE TlllMO ADITIVO
Espetie: 6• lERMO ADITIVO
Proce>so n•. 32360/2014
Controlo nt. 160/2014

Contnt.anlc: PMC:
Contr•tada: ENGMA CONSlRUÇÔES E SCRVIÇOS LTDA CPP
Objeto: acre$Clmo de prazo de c>iecução e vlgénciil ao Contrato nit. 160/2014,
flrmido cm
11/12/201 4
O pr•to do uecuÇllo • vighi<•• do con1roto fica protrogado pelo
pra;o de 30 (lriny)

dt...

Data dt assinatura: 2&/12/2018
~s~• d0t•,1!~IUI ~'·~ir ·~•lt!Udo ,.,() •"ldtlft(I) • letfÓl'l•co
ntto l·'wW# 111'1.IO'll,bt/l~t"rt . J~Oi."ltml p.- it.Odlllil> OSJ020190116001
5)

Cotlllftd.lllJ ni.:IVCll> cl!JI •~• c.onforl"lw M'

r.•

1,NQ.! dit ?A/GeJJ:icn

lltA IM:~• "lf'MU•.-...n eh:~ f\ib'.(..k ltn'loeh

KP

"''*'

L íd e r d o g o v e rn o n a C â m a ra
e st á alinhado c o m Bolsonaro,
diz J o ic e H a ss e lm a n n

foi eleito pela primeira vez para exercer
A drpu1"'1a rltlto pt'lo l'SI..
.IO!a- n ....1mo1111 (SP}. nllrrnou ontMl C(IH'O~ M:ajor

Mllná r d:>l .\g\111\aa Negros.

*-1 g.equin d:l, o uu:~Jor r,ttt.,
pondr u, tainb<'m f't'I• ~
--'"'· -um gran<I• d.,..flo tl
Obrlg•do. 01. p<'lo «l«l& n .
t•l ~l: _,..,,..... o -01· ~
uma n•fqrêncta G lolson:aro.

VtWt· 111131) alavA locado na
CMS>1ltot111 ~letl~.. da Ci ·
m:u'll, li• .,.... de squr: iO(•

VltM llugo IPSl.·C'.0) ~IÁ Olí ·
nhodo com o pr1'Sldtn~ J:>lr
p<\bllro
llldon al.
Bolsonaro t> que 416"C l at« u n1
f;I<! foi aluno doc geumw1 •
bom rrobaUto dtk>ndnido t.s •
a luols n>lnl$l ro.. - Auglallo
p;:mtn

•d<-

i de lntrrr ae do gcwt•r

no 1~ Càmaro.
El•llo P<'I0_
1>rl11oeírn ,.,.. por•

..,.,.,.....,o ..-.cb lo dr c1tpu1a -

<lo 1,....1rr~1. vnor uue<> "'"' o 11 .
drr c1n fô'\'('TN) na l~~ a parttr
d<- h'\'tr.:-11 u. O anlht<'to fot 11~1
lú !M'SIO~lo ~. 14, !'°'"
fkltJQt&:m J 1m T\\lltt("r .
'"Nt'lo 'Ó~C'Ofna~l·

ro?:h:a, t"Omo 1rot.:..lhf'I 1n • ri~.
t:u d~ .o ptttld en•• qoc de
t:n'à um bocn tr3iNlhct: !lfirmou
lb<.s<'lman1t. P>r• a iomahst•.

a f:.llln dt- r:tJ~~n f>C\hlk"1
d• \ 11or llugo. 'I"" loi elrlto
ptb pnmM ra \VZ, rulode\'<' ti<'1'

um cmpt"Cill\o ~o pQrlrtim en...
lar df\:g& ront:.r C'Oln 3 t1Jt1dn <lr

ro:.,ia . pon1 drtblar • qur.io o
<lurlltl l< • • 3Tll<'Ul:>ÇÕC'll.

,~~·1··
.:.~t

1111110. ~1rr .,. i-tldo . o
PSI.. ...... $1 tWpo.tadoc ""'"

~ ~fma k'glsla1Ul'1. O9tgll0 ·
do 11..ior
l'1<o<> atríol

""""*"'·

.-nle do Partklo dos 'ft'llbD

11.'Mlor<-I. ..... ~ flrilOI .

• ••l't:·.,.:'

MAJOR Vo<tor Hugo public ou
1010 no T•"l t'"º t...io do

Onlrm , o d•putlldo fetk ·

rol tklto publlrClO !Olo rm uu

M1n1s1to S.nto~ Crvz

1\l.1llt'l',ml~O~ll0Jclôo

*

por.a O 00\0
ruocntntodl"lOSIA pol1tn -.
o ani11>tlo do i.ter clt l!ol$ot· '''f· •
n«•ru nn damura fOI ftltO J\3 UI ..
\11113

.~:

M'f.\"""'· ......... (><Ópr\ o

pres:td entt. -COinunlco que a

l.lck-nl 1içn cio Co<'tt't lO na <1o
moro l'Crá e...md :l ~o dopu-

1odo frdmal Mojor Vllor Hllgo

""'ª &srolo de Aflt'I'·

IPS!JOO).nd~erons41l1
or
..,,,. ..,,_ _

lriçon m<nlo clr Of!Ollllll do
F.•rl'l'n o • bo<11•ttl nn nkl--

<'I••

na

"'!

M""lr<<m~MI

ltro,...,.

O~das~Unl<!M

CO$!.• do Ma1'flm (ONIJC I) t'fl!l1'
toOS .. :'000AO lld•1· do l!O''trno ~
arttntl or ('(lrll •
""'~
o.llodu a 11()10\'M de J>n*t "'
dr lnl•n:o se ct. Paiklo do~ -

ptoc'f'(hnlt'U lM

.•. 'i·:

CAgin<ia lllltlWlol

Htt<t10 (Q>birw1e de &gurar1\""
1nsmuc1onal> e Cfirloo Alb<rto
Santos Qouz {(;oo.f fnol. na nrob d• radttn . 'hn>W mau'"'"lO obllt1v.idor m1111ar da

do muus.tro ~OfO'\u.
trr
p,<'lld.G. etlCS't\ W : "Allc1haod<>

·• '" · <••"·
H,,

1REPERCUSSÃO 1Maíor Victor Hugo
mandato e é o escolhido pelo presidente
para ser líde r do PSL

~rl\'O

•ois·.

Mlluo rrs pela l\<':ldtmlo

,,.....,.~

aua ttde IO<bL

llclllot1oro em

ft'ão IÓ conc orde i
com a neo lha,
com o trab alhe i
por tle. Eu dúu
ao pres iden te que
elefl u'd um bom
trab alho·

Opinião AíiiUmkn -~

O DIREITO FUNDAMENTAL
MJ MEIO AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
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