EDITAL CONVOCATÓRIO
Pregão Eletrônico n° 2020.02.28.1

13 Parte: PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE sito à Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153 - Centro,
VARZEA ALEGRE - Ceará, por intermédio do(a) Pregoeiro(a) e Membros da equipe de apoio designados pela
Portaria n° 008/2020 de 09 de janeiro de 2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia
e hora abaixo indicados será realizada licitação na modalidade PREGÀO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO que será regida pela Lei Federal n°. 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, Decreto Federal n° 10.024, de 20/09/2019, e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de
21/06/1993, além das demais disposições legais aplicáveis. A presente licitação será no site www.bll.orq.br.

2a Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS
1.0 DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços a serem prestados na locação de veículos,
destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Municipio de Várzea Alegre/CE,
conforme anexos, partes integrantes deste edital.
2.0 DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO
2.1. O edital está disponível gratuitamente nos sítios:
www.tce.ce.qov.br/licitacoes,www.varzeaalegre.ce.gov.br e www.bll.orq.br
2.2. O certame será realizado no endereço eletrônico;
ww w .bll.orq.br
3.0. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME
3.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04 de março de 2020 as 09:00 horas.
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16 de março de 2020. às 09:00 horas.
3.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16 de março de 2020, às 10:00 horas.
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado o
horário de Brasília/DF.
3.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e oito horas) a conta1
da respectiva data.
4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITACÀO
4.1. A Prefeitura Municipal de VARZEA ALEGRE está localizada na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153 Centro - VARZEA ALEGRE/CE, CEP. 63,540-000, telefone: (88) 3541-2893.

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

“ Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno

”

•'rrlO( j£
L icitação

(

■Governo de

"J

VÁRZEA ALEGRE

Ld
GüüüSÚ

\ IriÍ.\ l\ilü 11pu\ II

5.0 DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS
5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constantes no quadro
a baixo:
Orgào
16
08
05
07
10
10

Unid. 0
01
01
01
01
01
01

Projeto/Atividade
08 122 0037 2.058 0000
12 122 0037 2.029 0000
04 123 0037 2 008 0000
04 122 0037 2 020 0000
10 301 0171 2 055 0000
10 122 0037 2 054 0000

Elemento de Despesa
3 3 90 39 00 ____
3 3 90 39 00
3 3 90 39 00
3.3 90 39 00
3 3 90 39 00
3 3 90 39 00

6.0 DA PARTICIPAÇÃO. DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO
6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema bll.org.br,
6.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio eletrônico constante no subitem 2.2 deste
edital.
6.1.2. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (bll.org.br) poderá ser esclarecida
através de uma empresa associada ou pelo telefone (41) 3097-4600, ou ainda através da Bolsa de Licitações
do Brasil, pelo e-mail: contato@bll.orq.br
6.2. Poderão participar desta licitação empresas sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades
simples, associações, fundações e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País,
cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de VARZEA ALEGRE, e que
satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor e deste edital.
6.3. A licitante que participar desta licitação com suas condições de habilitação vinculadas ao documento
Certificado de Registro Cadastral, obriga-se, após a emissão do CRC, a declarar sob as penalidades da lei, a
superveniência de fato impeditivo de sua habilitação.
6.4. Poderá participar desta licitação toda e qualquer pessoa física e jurídica idônea cuja natureza seja
compatível com o objeto licitado.
6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e as
cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, como critério de
desempate, preferência de contratação, o previsto na Lei Complementar n° 123/2006, em seu Capitulo V DO ACESSO AOS MERCADOS / DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS.
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar no Sistema bll.org.br o
exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/2006.
6.7 A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.
6.7.1. É vedada a participação de pessoa física e jurídica nos seguintes casos:
6.7.2. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição;
6.7.3. Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procuração;
6.7.4. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata, recuperação judicial
ou extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação:
6.7 5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração;
6.7.6. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração;
6.7.7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
desta condição;
6.7.8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico
sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta;
6.7.9. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no pais;
^
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7.0. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema da Bolsa de Licitações do Brasil,
no sitio eletrônico www.bll.orq.br, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste
Edital, suas propostas iniciais com a descrição do objeto ofertado e seus respectivos preços, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
7.1.1. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a "Descrição Detalhada do Objeto
Ofertado’, devendo constar os dados necessários ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto
licitado.
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha, obtidas junto à Bolsa de Licitações do Brasil (bll.org.br).
7.3. Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1o, da Lei
Complementar n° 123/2006.
7.4. No campo "Informações adicionais”, deverá constar necessariamente o seguinte;
a) Indicação do lote e especificação do objeto licitado com todos seus itens, de acordo com o disposto no
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto;
b) Preço global do lote cotado em algarismos;
c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
7.5. O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que
faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou cooperativa de que trata o artigo
34 da Lei n° 11.488, de 2007, no ato do encaminhamento da proposta e da documentação de habilitação, por
intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico bll.org.br.
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante.
7.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação, por eles
apresentados, até a abertura da sessão pública.
7.8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas,
o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento das propostas.
7.9. Será vedada a identificação do licitante.
7.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens/prestação de serviços.
7.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
7.13. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico (bll.org.br), até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, acarretará
na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim
sucessivamente, observada a ordem de classificação.
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8.0. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8 1. Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das
mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores globais e
unitários, inclusive em propostas de adequação, quando for o caso.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a) e somente estas
participarão da etapa de lances.
8 4 Na elaboração da proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo discriminado Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, na fase de lances, o
lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante no Termo de Referência, caso o
lote cotado seja composto de itens, o preço unitário do item deverá ser igual ou inferior àquele limite. Caso
não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta escrita o menor preço deverá reduzi-lo a
um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido no Termo de Referência.
8.5. Serão desclassificadas as propostas que:
8.5.1 - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que forem omissas,
vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; que se
oponham a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou que
contenha preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços unitários simbólicos, preços irrisórios ou
com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; ou que contenha
identificação do licitante.
8.5.2 - Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitários
e total dos itens superiores aos preços no Anexo I (Termo de Referência).
8.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
9.0. DA ETAPA DE LANCES
9.1. O(A) pregoeiro(a) dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 3.3, quando, então, os
licitantes poderão encaminhar lances que deverão ser apresentados exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.
9 2 Para efeito de lances, será considerado o valor global do lote.
9.2 1 Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante no
Termo de Referência; e, caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitário do item deverá ser
inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor
preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência.
9,2,2, Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance registrado nr
sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante.
9.2.3 Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
9.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao(a) pregoeiro(a) nem aos demais
participantes,
9.4. No caso de desconexão entre o(a) pregoeiro(a) e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o sistema
poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando possível, sem
prejuízos dos atos realizados.
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9.4.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por um tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após
a comunicação do fato aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para a divulgação.
9.4.2. Caberá ao licitante à responsabilidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante.
9.5. O modo de disputa adotado para este certame será o "Aberto e Fechado", nos termos do Art. 31, inciso II
c/c Art. 33, do Decreto Federal n° 10.024/2019, observado os seguintes termos:
9.5.1. A etapa inicial de envio de lances desta sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos.
9 5.2. Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos
lances e. transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.
9.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (até 10 minutos), o sistema abrirá
a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10%
(dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.5.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.5.3, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um
lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade.
9.5.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.5.3 e 9.5.4, haverá o reinicio
da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam
ofertar um lances final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado, após esta etapa, o disposto no item editalício 9.5.5.
9.5.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências
para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio
da etapa fechada, nos termos estipulados no item 9.5.6.
9.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8538/2015,
9.7 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
com preço de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas
empatadas com a primeira colocada, no caso desta não estar enquadrada como ME ou EPP.
9.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
9.9. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se encontrem naquele intervalo
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido
no item anterior.
9.10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequen:
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta
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9.11 A ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9 12. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.
10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE E DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA
101 Encerrada a etapa de envio de lances verbais da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital.
10 2 A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
10 3. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto á adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação no edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7o e no § 9o do art. 26
do Decreto n° 10.024/2019 e verificará a habilitação do licitante, conforme disposições do edital.
10.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, através de email (licitacao@varzeaalegre.ce.gov.br) a proposta de preços e, se necessário, documentação
complementar, devendo a proposta estar adequada ao último lance ofertado após a negociação referida no
item 10 1 deste edital
10.4.1 O não cumprimento da entrega da proposta final, dentro do prazo acima estabelecido (duas horas),
acarretará desclassificação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a
ordem de classificação.
10.4 2. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico (bll.org.br), até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, acarretará
na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim
sucessivamente, observada a ordem de classificação.
11.0 DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA
111. A proposta deverá ser apresentada em via única original, com os preços ajustados ao menor lance, nos
termos do Anexo II - Proposta de preços deste edital, com todas as folhas rubricadas, devendo a última folha
vir assinada pelo representante legal do licitante citado na documentação de habilitação, em linguagem clara
e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificações técnicas, quantitativos, devendo ser
indicada a marca e/ou fabricante do produto e demais informações relativas ao bem ofertado.
1111. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto no item acima, acarretará na
desclassificação da mesma.
11.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão.
11.3. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao determinado no edital.
11 4. Na cotação do preço unitário, não será admitido o fracionamento do centavo.
11.5. Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais ônus
atinentes à entrega do objeto.
116. No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objeto da licitação através de
empregados, a mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinentes ao regime das
cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributário e sujeitar-se ao mesmo
regime de qualquer outro agente econômico.
11.7. Após a apresentação da proposta não caberá desistência.
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12.1. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA:
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF;
b) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, se houver;
c) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio;
d) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio;
e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribuições federais;
f) Certidão Negativa de Débitos quanto à Divida Ativa da União;
g) Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (INSS) - CND;
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGfS);
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho * TST;
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da sede
do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada
de documentos de eleição de seus administradores;
k) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do
Licitante;
I) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em
exercício;
m) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;
n) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
o) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a apresentação de atestado(s),
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito público ou privado.
p) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7o
da Constituição Federal.
13.0 OUTRAS DISPOSIÇÕES
13.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno
porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação do(a) pregoeiro(a), para a regularização
do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei
Complementar n° 123/2006.
13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na
decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar os
licitantes remanescentes, por ordem de classificação.
14.0 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
14.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, observado o estabelecido
nas condições definidas neste edital e o disposto no Termo de Referência que norteia a contratação
tomando-se como parâmetro, para tanto, o menor preço coletado, na sequência, ou a média de preços
sempre buscando alcançar a maior vantajosidade.
14.1.1. A disputa será realizada por lote, sendo os preços registrados em ata.
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14 1.2. A proposta final para o lote não poderá conter item com valor superior ao estimado p
Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total do lote, devendo o licitante,
readequar o valor do lote aos valores constantes no mapa de preços.
14.1.3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante
daquele Termo de Referência; Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta
escrita o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de
Referência.
14 14 Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente, verificando sua compatibilidade e a
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda a este edital.
14.1.5. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, § 2o, da Lei
Complementar n° 123/2006, no dia e hora designados pelo(a) pregoeiro(a), será convocado na ordem de
classificação, no "chat de mensagem”, para ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, para, no
prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de preferência.
15. DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS:
15.1. As propostas serão desclassificadas quando apresentadas em condições ilegais, com omissões, ou
conflitos com as exigências deste edital.
15.1.1. Com preços superiores dos ITENS/LOTES aos constantes no Termo de Referência no processo em
epigrafe, após a fase de lances ou comprovadamente inexequíveis.
15.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
16.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(a)
pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, exclusivamente por
meio eletrônico, no endereço licitacao@varzeaalegre.ce.qov.br, informando o número deste pregão no
sistema do bll.org.br e o órgão interessado,
16 2 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão
Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e email).
16.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a), por escrito, por meio de e-mail àqueles que
enviaram solicitações.
16.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá
impugnar o presente edital, mediante petição por escrito, por meio eletrônico, através da plataforma bll.org.br,
ou pelo e-mail licitacao@varzeaaleqre.ce.gov.br.
16.5 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.
16.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele
fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
16.7 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
16.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por
representante não habilitado legalmente exceto se tratar de matéria de ordem pública.
16.9 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a mesma no
prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento desta.
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1610 Acolhida a impugnação contra o edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
se a alteração não afetar a formulação das propostas
17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor
recurso, em campo próprio do sistema, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação
das razões por escrito, por meio eletrônico, através da plataforma bll.org.br, ou pelo e-mail
licitacao@varzeaalegre.ce.qov.br. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar
contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurado vista imediata dos autos.
17.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado
legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.
17.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos
do disposto no item 17.1 deste edital, importará na decadência desse direito e o(a) Pregoeiro(a) estará
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
17.4 0 acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento
17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, no endereço
eletrônico constante no subitem 2.2., deste edital.
18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
18 1 A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos. Caso
contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.
18.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada
depois da adjudicação do objeto ao vencedor
18.3. No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular da origem desta
licitação, decidido o recurso, este homologará o julgamento do(a) pregoeiro(a) e adjudicará o objeto ao
vencedor,
18.4. 0 titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar o presente
processo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e
mediante fundamentação escrita.
18.5. 0 sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes.
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. 0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato oriundo
desta licitação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de VARZEA ALEGRE e será
descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de VARZEA ALEGRE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e
das demais cominações legais.
19.2 0 licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
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ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo
das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.
19.3 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do
contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não
veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:
I - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada nos
seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas
Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com
instruções fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação dos
serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem á
data da comunicação formal da rejeição;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
VARZEA ALEGRE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
19.4 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e á ampla defesa,
garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 19.3 supra
e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.
19.5 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. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e
cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
19.6 As sanções previstas nos incisos III e IV do item 19.3 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em
razão do contrato objeto desta licitação:
I - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos
ilícitos praticados;
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
19.7 As sanções previstas nos incisos I. III e IV do item 19.3 supra poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
19.8 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada,- estará sujeita à multa de 5% (cinco por
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cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar
descumprimento total da obrigação assumida.
19.9 As sanções previstas no item 19.8 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
20. DA CONTRATAÇÃO
20.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura
do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que solicitado durante o seu
transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas neste
edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o periodo da contratação.
20.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste edital, ou recusarse a assinar o contrato, poderá ser convidado outro licitante pelo(a) pregoeiro(a), desde que respeitada à
ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar
o contrato.
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condições aplicáveis à
contratação estão definidas no Anexo IV - Minuta do Contrato, parte deste edital.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21 1 Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente revogála por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante
decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.
21 2 É facultada ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão
posterior de documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na documentação de
habilitação.
21.3 O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) pregoeiro(a) ou o não atendimento
as solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO.
21.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se trate de
originais.
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-se-ão os dias
de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente
na Prefeitura Municipal de VARZEA ALEGRE
21.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
21.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de
reprografia autenticada por cartório competente ou por Servidor da Administração. Caso esta documentação
tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.
21.9. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão
21.10. Todas e quaisquer comunicações com o(a) pregoeiro(a) deverão se dar por escrito, com o devido
protocolo com sede na Comissão Permanente de Licitação, via e-mail institucional
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licitacao@varzeaaleqre.ce.qov.br, ou no próprio chat da plataforma do bll.org.br "sala virtual" onde estará
acontecendo o certame,
21 11 Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar quaisquer informações sobre o pregão já
publicado e/ou em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia fixa ou móvel, como forma
de garantir a lisura do certame.
21.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da legislação pertinente.
21.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa.
21.14. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão;
21.15. A apresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei
Complementar n° 123/2006, independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização
penal, com fundamento no art. 90 da Lei n° 8.666/93 e art. 299 do Código Penal Brasileiro.
21 16. Serão considerados como não apresentadas as declarações, não assinadas pelo representante legal
das empresas ou seu procurador, considerando-se, diante da ausência de assinatura, desclassificada a
proposta ou inabilitada a empresa, conforme a fase em que a declaração deva ser apresentada.
21.17. 0 foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da
Comarca de VARZEA ALEGRE, Estado do Ceará.
22. DOS ANEXOS
22.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO I - Termo de Referência (Orçamento Básico)
ANEXO II - Proposta de Preços
ANEXO III - Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menor
ANEXO IV - Minuta do Contrato
VARZEA ALEGRE/CE, 28 de Fevereiro 2020.

Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2020.02.28.1
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PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE

TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO
1.1 - Contratação de serviços a serem prestados na locação de veículos, destinados ao atendimento
das necessidades de diversas Secretarias do Município de Várzea AJegre/CE.
2 - JUSTIFICATIVA:
2.1 - A referida contratação faz-se necessária tendo em vista as necessidades das diversas
Secretarias do Município de Várzea Alegre/CE, no que se refere ao atendimento a população, bem
como pela necessiuaue de gaianíir o deslocamento ue pessoal paia o desenvolvimento de diveisas
atividades inerentes aos üabainos reaiizados.
3 - DESCRIÇÕES DOS VEÍCULOS E ORÇAMENTO BÁSICO:
3.1- Quantidades e especificações mínimas, a ver:
Lote 01 - Lecziçãc do Vzicaio»
ftem

1
2

3

Especificação

Locação de 01 (uma) motocicleta com potência mínima de
125CC, destinada ao atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de Finanças.
Locação de 01 (uma) motocicleta com potência mínima de
125CC dfistirwda ao afpnrtimfintn das n ecessid ad e do
Depariamciiiu rviunicipai de iransito- DtMUTRAN, através
da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Locação de 01 (uma) motocicleta com potência mínima de
125CC, destinada ao atendimento das necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Valor Total

Unid.

Qtde.

Mês

12

1.060.00

12.720.00

Mõ»

i2

1 .ubu.uú

12.72ú,uü

Mês

12

1 060,00

12.720,00

Total:

38.160,00

Valor Unitário

Lote 02 - Locação de Veículos
Item

Especificação

Unid.

Qtde.

1

Locação de 03 (três) vefculos, tipo passeio. 04 (quatro)
portas, com ar condicionado, direção hidráulica, em perfeito
estado de conservação e funcionamento, com capacidade
mínima para 05 (frfnwj)
cícctincác zz ctcndlrücalo
das necessidades de deslocamento da Estratégia Saúde
da Família (Saúde Família e Saúde Bucal

Mês

1?

Valor Unitário

Valor Total

7• •inn
nrt
(v w , u w

S5.2GG.ÜÜ

Total:

85.200,00

Lote 03 • Locação de Vefculos

lt»in

1

2

ü^j<vivirivaY«iu
Locação de 01 (um) veiculo tipo caminhão (com motorista),
C0m carrocaria. capacidade mínima de 04 toneladas, motor
a diesel, em perfeito estado de conservação e
funcionamento.
destinado
ao
atendimento
das
necessidades da Secretaria Municipal de Educação
Locação de 01 (um) veiculo tipo caminhão (com motorista),
com canoceria, capacidade mínima de 04 toneladas, motor
a aiesei. em perfeito estado de conservação e
funcionamento,
destinado
ao
atendimento
das
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura

unid.

QuJò.

Mês

12

6.135,00

73.620,00

Diária

264

350.00

92.400.00

Total:

168,020,00

Vak,. Unitário
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Lote 04 - Locação de Veículos
Item

1

2

Especificação

Locação de 01 (um) veiculo tipo ônibus (com motorista e
combustível), por quilometragem rodada, com capacidade
para 48 passageiros, com ar condicionado, para transportar
[~jardo hc-jvcr a necôiuUaüs) usuários e/ou servidores
destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Locação de 01 (um) veiculo tipo micro ônibus (com
motorista e combustível), motor a diesel, com capacidade
minima de 28 lugares, com ar condicionado, com no máximo
10 anos de uso, em perfeito estado de conservação e
funcionamento, destinado ao transporte de ida e volta rin*
pacientes, que razem tratamento ae nemoaiahse, de suas
residências a região do CRAJUBAR/CE.

Unid.

Qtde.

KM

1C.CGC

Mês

12

Valor Unitário

Valor Total

6,55

65.500.00

9.520.00

114.240.00

Total:

179.740,00

Lote 06 - Locação de Veiculos
item

Especificação

Unid.

Qtde.

1

Locação de 01 (um) veículo tipo VAN, motor a diesel, com
rapacidade mínima rl* 15 lunar*»« rom Br rondicionartn,
com no máximo 10 anos de uso, em perfeito estado de
conservação e funcionamento, destinado ao transporte de
ida e volta, com pacientes que realizam tratamento em
clínicas e hospitais de Fortaleza CE. com motorista e
rnmhnethíol.

Frete

40

Valor Unitário

Valor Total

2.730.00

109.200,00

Total:

109.200,00

Lote 06 - Locação de Veiculos
Item

Especificação

Unid.

Qtde.

1

Locação de 01 (um) veículo tipo caminhão baú (com
motorista e combustível), onr FRFTAMPKrrni motor a
diesel, capacidade mínima de 4,5t, em perfeito estado de
conservação e funcionamento, destinado ao transporte de
medicamentos da COASF quando houver a necessidade,
sendo de até 1,200Km por frete

Frete

12

Valor Unitário

Valor Total

4.300,00

51.600,00

Total:

51.600,00

Lote 07 - Locação de Veiculos
Item

Especificação

Unid.

Qtde.

1

Locação de 01 (um) veiculo tipo caminhonete (com
motorista e combustível), motor a diesel, cabine simples,
carroceria coberta, destinado ao atendimento do Programa
do Leite Fome Zero na Secretaria Municipal de Saúde.

Mês

12

Valor Unitário

Valor Total

5.250,00

63.000.00

Total:

63.000,00

____
Lote 08 - Locação de Veiculos
Item

Especificação

1

Locação de 03 (três) motocicletas, potência mínima de
125cc, em perfeito estado de conservarão ç
funcionamento destinado ao atendimento dos PSFs
através d? Secretarie Municipal de Saúde.

Unid.

Qtde.

Valor Unitário

Valor Total
I

Mês

12

3.180,00

38.160,00

Total:

38.160,00

Rua Dep. Luiz Otacilio Correia, 153 - Centro - CEP: 63.540 00O - Várzea Ale

*Várzea Alegrp Terra do Amor Fraterno”

Â

f

l

■Í
*ú f i s / i 3

PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE

3.2 - Os veículos utilizados para execução dos serviços deverão preencher todos os requisitos de
segurança contidos no Código Nacional de Trânsito, além de comprovação e atualização de
Licença do DETRAN (CRLV) e Seguro Obrigatório, devendo ainda ser mantido, o veículo, em
perfeito cstaíio <dc conscrvaçao, í uncionamcnto c higiene.
3.3 - O regime de execução dos serviços é o indireto.
3.4 - Os veículos futuramente contratados de forma mensal, deverão permanecer em disponibilidade
exclusiva para execução dos serviços junto à(s) Secretaria(s) competente(s).
3.5 - O valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 731.080,00 (setecentos e trinta e um
mi! e oitenta reais), de acordo com pesquisas de preços rçcilizndas pelo Município c\c Vórzen Alegre
com empresas atuantes no ramo do objeto licitado.
4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DO
REAJUSTAMENTO
4.1 - O Pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do
adimplemento dos serviços contratados em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros do Erário Municipal.
4.2 - Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as
datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata-tempore" do IGPMFGV, ou de outro índice que venha a substituí-lo oficialmente, acrescido de juros de 0,05 % ao dia,
subre u vaioi atualizado, e muila de Í0:/o, c demais» cominavOcs legais, independentemente ue
notificação.
4.3 - Os preços dos serviços não serão reajustados.
4.4 - Havendo prorrogação do prazo de vigência, por interesse e iniciativa das partes, os preços
poderão sofrer reajuste após o período de 12 (doze) meses, tomando como base o índice oficial da
V ü iiü J y tiÜ

U w j ji r w y ü j , 0

l< Jx - U

i

G

' ) G li O ü n u

ijü w

Vv i U i U

3 ü o 3 ti íU Í-ív .

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:
5 . 1 - 0 prazo de vigência do(s) futuro(s) contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da
assinatura do Instrumento Contratual, podendo ser prorrogado em conformidade com o Art. 57, da
! ei n° 8 666/93 * convindo as âpartes contratante«
CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal,
previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias:
r

ó rgâo
16
08
05
07
10
10

T Unid. Orç.
01
01
01
01
01
01

Projeto/Atividade

Elemento de Despesa

08.122.0037.2.058.0000

3.3.90.39.00

12.122.0037.2.029.0000

3.3.90.39.00

04.123.0037.2.008.0000
04.122.0037.2.020 0000
10.301.0171.2.055.0000
10.122.0037.2.054.0000

3.3.90.39.00
3.3.90.39 00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
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7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
7.1 - Obrigam-se LOCATÁRIO e LOCADOR a cumprir fielmente os regramentos discriminados
no Contrato e as Normas estabelecidas na Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, obrigandose ainda a:
- LOCATÁRIO
7.2 - As obrigações do LOCATÁRIO são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante
do Edital, independente de sua transcrição.
-LOCADOR
7.3 - As obrigações do LOCADOR são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do
Edital, independente de sua transcrição.
8 - DAS PROIBIÇÕES
8.1 - É vedado ao LOCADOR transportar pessoas que não sejam autorizadas pela Contratante.
8.2 - É vedado ao condutor trafegar com o veículo sem a devida documentação obrigatória
atualizada (certificado de registro e licenciamento do veicuio, seguro obrigatório pago, carteira
nacional de habilitação de acordo com as leis de trânsito vigentes).
Várzea Alegre/CE, 21 de Fevereiro de 2020.

E m anuel^áxim o de Menezes
S E C R E T & jy Ó M U N IC IP A L D E
F IN A N Ç A S

Antonio Fernandes de Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

r
Ivo de Oliveira Leal
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

__________ m

ílonmarcos
SECRETÁRIO
ARFSTRI

Correia
IPAL DE
ÍR A

_______________

Laura Maria Alves de Oliveira
SF.CRRTÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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PROPOSTA PADRONIZADA
A Prefeitura M unicipal de Várzea Alegre. Estado do Ceará.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei
n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002. bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n"
2020 .02 .28 . 1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I,
caso sejamos vencedores da presente Licitação.
Obieto: Contratação de serviços a serem prestados na locação de veículos, destinados ao
atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Município de Várzea Alegre/CE,
conforme especificações apresentadas a seguir.
Lote 01 - Locação de Veículos
Item

Especificação

Unid.

0001 Locação de 01 (um a) m otocicleta com potência m ínim a de 125CC
destinada ao atendim ento das necessidades da S ecretaria M unicipal
de Finanças
0002 Locação de 01 (um a) m otocicleta com potência m im m a de 125CC,
destinada ao atendim ento das necessidades do D epartam ento
M unicipal de Trânsito- D EM U TR AN, através da S ecretaria M unicipal
de Infraestrutura
0003 Locação de 01 (um a) m otocicleta com potência m ínim a de 125CC
destinada ao atendim ento das necessidades da S ecretaria M unicipa
de Infraestrutura

Qtde. Valor Unitário

M ÊS

Valor Total

12

12

M ÉS

12

I

Total:

Lote 02 - Locação de Veículos
Item

Especificação

Unid.

0001 Locação de 03 (três) veículos, tipo passeio. 04 (quatro) portas com
ar condicionado, direção hidráulica em perfeito estado de
conservação e funcionam ento com capacidade m im m a para 05
(cinco) pessoas, destinado ao atendim ento das necessidades de
deslocam ento da E stratégia S aúde da Fam ília (Saude Fam ília e
S aude Bucal)

MÊS

Qtde. Valor Unitário

Valor Total

12

Total:
Lote 03 - Locação de Veículos
Item

Especificação

Unid.

Qtde. Valor Unitário

Valor Total

0001 Locação de 01 (um) veículo tipo caminhão (com motorista), com
carroceria capacidade m im m a de 04 toneladas m otor a diesel, em
perfeito estado de conservação e funcionam ento destinado ao
atendim ento das necessidades da S ecretaria M unicipal de
Educação

MÉS

12

Oiâna

264

0002 Locação de 01 (um) veiculo tipo caminhão (com motorista), com
carroceria. capacidade m im m a de 04 toneladas, m otor a diesel em
perfeito estado de conservação e funcionam ento destinado aò
atendim ento das necessidades da S ecretaria M unicipal de
Infraestrutura

Totah
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Lote 04 - Locação de Veículos
Especificação

Item

Unid.

0001 Locação de 01 (um ) veículo tipo ônibus (com m otorista e
com bustível), p o r quilom etragem rodada, com capacidade para 48
passageiros, com ar condicionado, para Iransportar (quando houver
a necessidade) usuários e/ou servidores destinados ao atendimento
das necessidades da S ecretaria M unicipal de A ssistência S ocial
0002 Locação de 01 (um ) veículo tipo m icro ônibus (com m otorista e
com bustível), m otor a diesel. com capacidade m ínim a de 28 lugares
com ar condicionado com no m axim o 10 anos de uso, em perfeito
estado de conservação e funcionam ento, destinado ao transporte de
ida e volta dos pacientes que fazem tratam ento de hem odiálise, de
suas residências a região do C R A JU B A R /C E

Qtde. Valor Unitário

KM

10000

MÉS

12

Valor Total

1
Total:

Lote 05 • Locação de Veiculos
Item

Especificação

0001 Locação de 01 (um ) veiculo tipo V AN , m otor a diesel, com
capacidade m ínim a de 15 lugares, com ar condicionado, com no
m áxim o 10 anos de uso em perfeito estado de conservação e
funcionam ento, destinado ao transporte de ida e volta, com
pacientes que realizam tratam ento em clínicas e hospitais de
Fortaleza CE. com m otorista e com bustível

Unid.

Qtde. Valor Unitário

Frete

Valor Total

40

Total:
Lote 06 - Locação de Veículos
Item

Especificação

0001 Locação de 01 (um ) veiculo tipo cam inhão baú (com m otorista e
com bustível), por FR E T A M E N T O m otor a diesel capacidade
m ínim a de 4,5t. em perfeito estado de conservação e
funcionam ento, destinado ao transporte de m edicam entos da
C O AS F quando houver a necessidade, sendo de atê 1 200Km por
frete

Unid.

Qtde. Valor Unitário

Valor T o ta l

-

Total:

-

Lote 07 - Locação de Veiculos
Item

Especificação

Unid.

0001 Locação de 01 (um) veículo tipo cam inhonete (com m otorista e
com bustível), m otor a diesel cabine sim ples, carroceria coberta.
M (;ç.
destinado ao atendim ento do Program a do Leite Fom e Zero na
S ecretaria M unicipal de S a ú d e .___________________________________ ;__________

Qtde. Valor Unitário

Valor Total

12

Total:
Lote 08 - Locação de Veiculos
Item

Especificação

0001 Locação de 03 (três) m otocicletas, potência m m im a de 125cc, em
perfeito estado de conservação e funcionam ento destinado ao
atendim ento dos PSFs através da S ecretaria M unicipal de S aúde

Unid.
MÉS

Qtde. Valor Unitário

Valor Total

12
Total-

Valor Total da Proposta R$.

o
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Endereço:....................................................
CN PJ/CPF:.................................................
Data da A bertura:......................................
H o rário :.........................................................
Prazo de Execuçào: Conforme Edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

D ata:............................................................

Assinatura do Proponente

O
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PREGÃO N" 2020.02.28.1

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7" DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIV A DO BRASIL

A

empresa

.........................................................................

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n°

................................................. situada na .................................................................................................,
DECLARA. sob as penas da lei. para surtir efeito junto à Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, no
procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, cjue nào incide na proibição contida no inciso
XXXIII do Art. T da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, 11mia a presente.

Local. Data e Assinatura.
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ANEXO IV
MINUTA 1)0 CONTRATO N".
Contrato de Locação de Veículo, que entre si fazem as partes: O MUNICÍPIO DE VÁRZEA
ALEGRE, Estado do Ceará, Instituição de Direito Público Interno, através da Secretaria Municipal
de .............................. denominado daqui por diante de LOCATÁRIO, com endereço na
....................................................................
VÁRZEA ALEGRE/CE. inscrito no CNPJ n.°
....................................... neste ato representado pelo(a) Sr(a).......................................... . Ordenador(a)
de Despesas da Secretaria Municipal d e ............................ residente e domiciliada nesta Cidade, e do
outro lado a Empresa/Pessoa F ís ic a :............................... .........................................................denominado
de LOCADOR, com endereço n a ..........................................................................devidamente inscrita
no CNPJ/CPF sob n° .............................................. e CGF/RG sob n° ..............................................
representada neste ato pelo(a) Sr(a)........................................................ inscrito(a) no CPF sob o n°
........................................... firmam o presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Conforme as prescrições da Lei n 10.520. de 17 de Julho de 2002 e no que couber da Lei n°
8.666. de 21 de Junho de 1993, e suas demais alterações, nos termos do Processo Licitatório na
modalidade Pregào n° 2020.02.28.1.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - Constitui o objeto do presente Instrumento a contratação de serviços a serem prestados na
locação de veículos, destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias do
Município de Várzea Alegre/CE. conforme descrições constantes no Anexo l do Edital
Convocatório, nos quais a contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro
abaixo:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1 - Os serviços serão prestados pelo LOCADOR diariamente, satisfeitas integralmente as
necessidades objeto deste Contrato.
3.2 - O regime dc execução adotado é o indireto.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DO REAJUSTAMENTO
4.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ ................................................... a ser pago de
conformidade com a execução dos ser\ iços.
4 . 2 - 0 Pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. contados a partir da data do
adimplemento dos serviços contratados em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros do Erário Municipal.
4.3 - Ocorrendo atraso dc pagamento, o valor de\ ido deverá ser atualizado financeiramente, entre as
datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata-tempore" do IGPMFGV, ou dc outro índice que venha a substituí-lo oficialmente, acrescido de juros de 0,05 % ao dia.
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sobre o valor atualizado, e multa de 10%, e demais cominações legais, independentemente de
notificação.
4.4 - O presente Contrato nào será reajustado.
CLÁUSULA QUINTA -1 ) 0 PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da
assinatura deste Instrumento, podendo ser prorrogado em conformidade com o Art. 57. da Lei n°
8.666/93. convindo as partes contratantes.
CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
f».1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal,
previstos na seguinte Dotação Orçamentária:

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 - Obrigam-se LOCATÁRIO e LOCADOR a cumprir fielmente os regramentos discriminados
no Contrato e as Normas estabelecidas na Lei n° 8.666/93. e suas alterações posteriores, obrigandose ainda a:
- LOCATÁRIO
7.2 - fornecer todas as informações necessárias ao bom desempenho dos serviços Locados.
7.3 - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento.
7.4 - Arcar com as despesas referentes ao abastecimento de combustível dos veículos, quando for o
caso.
- LOCADOR
7.5 - Fica o LOCADOR na obrigação de manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
7.6 - Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a Legislação vigente e
pertinente (Código de Trânsito Brasileiro), dentro dos prazos e horários pré-estabelecidos pela
Secretaria ou Órgão onde estão sendo prestados os serviços.
7.7 - Manter a LOCATÁRIA informada sobre o andamento dos serviços, informando-a sempre que
se registrem ocorrências extraordinárias.
7.8 - Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora locados, desde salário do motorista,
encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais que venham a incidir sobre o presente contrato, bem
como as infrações de trânsito.
7.9 - O LOCADOR se responsabilizará por todas as despesas com troca de óleo lubrificante,
manutenção mecânica preventiva e corretiva, pneus, peças e acessórios, enquanto o veículo estiver a
serviço desta municipalidade.
7.10 - Em caso dc sinistro, o LOCADOR é o único responsável por todos os danos causados à
terceiros, sejam materiais ou pessoais, ainda que não cobertos pelo seguro obrigatório do veículo.
7.11 - O LOCADOR deverá arcar com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento do
veículo alugado, bem como fornecer ao LOCATÁRIO a documentação correspondente atualizada.
7.12 - Arcar com as despesas referentes ao abastecimento de combustível dos veículos, quando for
o caso, conforme especificação do item.
o
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PROIBIÇÕES
5.1 - 1 vedado ao LOCADOR transportar pessoas que nào sejam autorizadas pela Contratante.
8.2 - É vedado ao condutor trafegar com o veículo sem a devida documentação obrigatória
atualizada (certificado do registro e licenciamento do veículo, seguro obrigatório pago. carteira
nacional de habilitação de acordo com as leis de trânsito vigentes).
CLÁUSULA NONA - DO INADIMPLEMENTO
9.1 - O Inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer
das situações descritas no Art. 78, da Lei n° 8.666/93. e suas alterações posteriores, será
comunicado pela pane prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente
ou por via postal, com aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.2 - A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sem
prejuízo de outras sanções, bem como pelo não pagamento da mensalidade, a suspensão da
prestação dos serviços pelo LOCADOR até a sua normalização.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1 - O LOCADOR pagará ao LOCATÁRIO a título de multa pelo nào cumprimento do
estabelecido no presente Contrato, a importância correspondente ao valor dos serviços não
realizados, salvo se indicar outro veiculo que faça o transporte, devidamente aceito pela
Contratante, sendo que o pagamento do mesmo será por conta do LOCADOR.
10.2 - Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, conseqüentemente, prejuízo para os
beneficiários, multa correspondente à 3% (três por cento), calculada sobre o montante a ser pago
mensalmente ao LOCADOR.
10.3 - Inexecução total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa correspondente a
10% (dez por cento), calculada sobre o montante a ser pago mensalmente ao LOCADOR.
10.3.1 - Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no sub-item anterior, o LOCATÁRIO
fica desobrigado do pagamento da(s) parcela(s) restante(s). independentemente da multa pelo
LOCADOR.
10.4 - O LOCADOR, pela sua inadimplência no cumprimento do Contrato, enquanto durar o
vinculo contratual, estará sujeito às seguintes sanções:
10.4.1 - advertência:
10.4.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitação:
10.4.3 - impedimento de contratar com a administração:
10.4.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - O nào cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente
em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei Federal n°
8.666/93. reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e
as previstas em Lei ou Regulamento dispostos no presente Instrumento.
11.2 - O presente Contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial
ou extrajudicial, nos casos de:
11.2.1 - Omissão de pagamento pelo LOCATÁRIO;
11.2.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
/T*
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11.2.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com
i() (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.
11.2.4 - No caso de nâo cumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato, a parte que se sentir
prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a
antecedência definida no sub-item anterior.
CLÁL SULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas
mediante Termo Aditivo.
C LÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5o (quinto) dia útil
do mês subseqüente ao de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - Declaram as panes que este Contrato corresponde à manifestação tinal, completa e exclusiva
de acordo entre elas celebrado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da
Comarca de VÁRZEA ALEGRE/CE.
E. por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo
firmadas.
VÁRZEA ALEGRE/CE..............................................

CONTRATANTE/LOCATÁRIO

CONTRATADA/LOCADOR

TESTEMUNHAS:
1................................................................................................... C P F .............................
2................................................................................................... C P F ..............................
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COMPROVANTES DE PUBLICAÇAO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2020.02.28.1
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Llcítação

G overno d e

VÁRZEA ALEGRE
V M is / v i i .1 a p in v

A V IS O DE L IC IT A Ç Ã O
Modalidade - Pregão Eletrônico

l ipo - Menor Preço por Lote

Edital N" 2020.02.28.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na locação de veículos,
destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Município de Várzea
Alegre/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

A Pregoeira Oficial do Município de Várzea Alegre. Estado do Ceará, torna público, que estará
realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.hll.om.hr. por intermédio
da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). certame licitatório. na modalidade Pregão n° 2020.02.28.1.
do tipo eletrônico, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na locação de veículos,
destinados ao atendimento das necessidades dc diversas Secretarias do Município de Várzea
\legre/CE. conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com
abertura marcada para o dia 16 de março de 2020, a partir das 09:00 horas. O inicio de acolhimento
das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 04 de Março de 2020. às 09:00 horas. Maiores
informações
e
entrega
de
editais
nos
endereços eletrônicos:
www.bll.om.br.
tcc.cc.»ov.br licitacoes e wwu.varzeaalegre.ce.gov.br. Informações poderão ser obtidas ainda
pelo telefone (88) 3541-2893.
Várzea Alegre/CE. 02 de Março de 2020

Maria fiem
Pregoeira (Vllc

Rua Dcp. Luiz Otacílio Correia, 15 3
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão N° 2020.02.28.1
C ertifico para os devidos fins que. foi publicado, nesta data. no D iário Oficial dos
M unicípios do listado do Ceará - DO M /CE (A PR ECE), no D iário O ficial da U nião - DOU
e Jornal o Povo. conform e Lei M unicipal e Lei n° 8.666/93. e suas alterações posteriores, o
Extrato referente ao A V ISO DE L IC ITA Ç Ã O na m odalidade Pregào Eletrônico N°
2020.02.28.1. cuja abertura está prevista para o dia 16 de M arço de 2020 às 09:00 horas,
para o O bjeto: C ontratação de serviços a serem prestados na locação de veículos, destinados
ao atendim ento das necessidades de diversas Secretarias do M unicípio de Várzea
Alegre CE. conform e especificações constantes no Edital C onvocatório.
Várzea A legre/CE. 03 de M arço de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA

Várzea Alegre CE, 2 de março de 2020.
ANTONIO FERNANDES DE LIMA
Secteláriu Municipal de Eduiaçio

O Secretário de EducjiçSo, Clénciar. e Tetnologia torna público aos interessados
que que no dia 06 de março de 2020, ès UOOh, na Sala da Comissão de licnaçSo
localizada a Au D» Epiláclu de Pinho v/n. Bairro Euftasino Neto, Anexo, Poranga CE, em
sessio públlra, dará continuidade ao Chamamento Público n» 2301.1/2020, cujo objeto é
a Aqultlçlo de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural destinados ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentaçío Escalar PNAE.
Poranga Ct, 28 de fevereiro de 2020
FRANCISCO ANTONIO CHAVES PORTELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
EXTRATO DE REGISTRO OE PREÇOS
Estralo da Ata de Registro de Preços N*, 007/2020SMS, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO
N® SRP PE2019/051SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, cujo Objeto é a seleçlo de
melhor Proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais Contratações para
aquIiiçSo dr Material Médico Hospitalar necessários para suprir as necessidades do
Hospital Municipal Eudaslo iiarroso. Unidade de Pronta Atendimento (UPA) e Unidades
Básicas de Saúde, de responsabilidade do Secretaria Municipal de Saúde do Mumdpio de
Quixadá CONTRATADAS 01 ORTOMED COMERCIO 0E ARTIGOS MÉDICOS E
ODONrOlOGICOS EIRELI, Inscrita sob n< CNPJ: U 015 M 1/0001-40. com o valor total de RS
1.016.252,02 (um mllhSo, dezesseis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dois centavos);
02 ALANE VASCONCELD5 UCHOA ME. Inscrita sob n« CNPJ: 28.32S.730/0001-B1. com o
valor total de KS 614.8b0.S9 (seiscentos » quatorze mil, oitocentos • sessenta reais ■
cinquenta n novo centavos); 03. HOSPITALMED EIREU, inscrita sob n* CNPJ:
2*5 B68.059/0001 -88, com o valor total de RS 44.773,50 (quarenta e quatro mH. setecentos
e setenta c três reais e cinquenta centavos); 04. PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LIDA
ME Inscrita sob n® CNPI 19.659.691/0001-68, com o valor total de RS 932.630,00
(novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta reais), 05 CENTRAI DAS FRALDAS
DISTRIBUIDORA LTDA. Inscrtta sob n" CNPJ: 2b 436.406/0001-05. com o valor total de RS
178 931,83 (cento e setenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e tfêí
centavos), 06. NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Inscrita sob n«
CNPI 26 383.079/0001-70, com o valor total de RS 524 997.74 (quinhentas * vinte e
quatro mil, novecentos e noventa «: sete reais r setenta e quatro centavos); 07 MSB
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Inscrita sob n* CNPJ: 05 696.303/0001 04, com o
valor total de RS 221.28b.90 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e
noventa centavos), 08 D 8. V COMCROO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI. inscrita sob n«
CNPI 05 964 983/0001-08, com D valor total de RS 250.000.00 (duzentos e cinquenta rnll
reais), 09 PROHOSPITAL COMERCIO HO! ANDA ITDA, Inscrita sob n» CNPJ:
09.485,5M/0001-71, com o valor total de RS 14.246,36 (quatorze mil, duzentos k quarenta
<• seis reais t trinta e sen centavos). Oats d< assinatura: 28 de fevereiro de 2020 Vigência.
12 (doze| meses. Assina pela CONTRATANTE. Juliana Capistrano CAmara - Secretaria
Municipal de Saúde Assinam pelas CONTRATANTADAS 01 ORTOMED COMERCIO DE
ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI, representada pelo Sr. Rodrigo Fluza Goulart
(Administrador); 02. ALANE VASCONCELOS UCHOA ME. representada pela Sra. Alan*
Vasconcelos Uchoa (Administradora); 03 HOSPITAIMED EIHEU, representada pela Sra.
Mana do Carmo de Lima e Silva (Administradora); 04 PROMIX COMFRCIAL HOSPITALAR
LTDA ME, representada pelo Sr. frederlco Kaüé Nobre de Melo (Socio), 05. CENTRAL DAS
FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA, representada pelu Sr losé Sales D Almeida (Sócio
Administrador), 06. NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
representada pelo Sr laia Luiz Nogueira de Deus (Sócio); 07 MSB COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, representada pela 5ra Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos
(Sócia); 08. D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREU, representada pela Sra
Marig Deriange Pinheiro Man (Administradora). 09. PROHOSPfTAL COMERCIO HOLANDA
LIDA. representada paio Sr. Glauca Uasco Guedes Holanda (Sócio). Assina pelo ÓRGAO
GERFNCIADOR: Juliana Capfstrano Câmara - Secretaria Municipal de Saúde Em 28 de
fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RESULTADO OE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N» 2020.01 29 1
A CPL da Prefeitura Municipal de Qulxeló/CE, toma público, o |ulgamentn da
fase de habilitaçjo referente 4 Tomada de Preços n‘ 2020.01.29.1, sendo o seguinte:
Empresas H.ibiHUdas
Caldas Empreendimentos e Construções EIRELI - ME, FV
Construções EIRELI ME, Arthur Nunes do Freitas ME M A. dos Santas Cordeiro EtRELI
ME Contecnlco Cariri Orgamz3ç3o Empresarial Clrell, Tela Serviços e Eventos LTDA ME,
67 Construçoes, Serviços e Transporte EIREU ME, S & T Construçoes e lo c de Mgo de
Obra FIRFll MF, I Cimpgs Fmpreewlim»n|eí EIRfll - MF, S td n i ín g w b illi LTDA, FR
Locaçoes e Serviços EIRELI ME, Bruna Irise Saraiva Silva ME. A. I. L Construtora ITOA
ME, Uder Construçoes e Engenharia - CIRELI • ME, Gledsom Construções LTDA, Flay
Engenharia Emprenidimentos e Serv. EIREU ME, I A Comeiclo e Locação e Serviço - ME.
I de Fonte Rangel EIRELI - ME. T. C S. da Silva Construções EIREU ME, Matos & Almeida
Uda-Me e iPN Construções e Serviços Elrell, por cumprimento integral ks exigências
edltallctas Empresa Inabilitada Allamo Edgar Fernandes Rolim ME. por dcscurnprimento
■lo Item 3.2.21 da Edital, fora destacado que as empresas A.I.L Construtora LTDA • ME,
apresentou restrlçlo na comprovaçJo da regularidade fiscal, apresentando junto a sua
documentação CertldSo Negativa de Débitos Federais com validade vencida, sendo a ela
concedido o praio legal para regularização da documentaçáo, no caso de vir a se sagrar
vencedora do certame, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006. Maiores
informações na sede da ComlssSo de Ucftaçío. sito na Pua Pedro Gomes de Araújo, s/n*,
Centro, nesta Cidade de Qulxelõ/CE ou pelo telefone (881 3S79-1210.

QdUslò-C£, i lie marçu de 2020
LUI2 MOSES DE ABREU NETO
Presidente da Comissão Permanente de Udtaçâo

PREFEITURA MUNICIPAL DF VÁRZEA ALEGRE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 2020.02.04.1
Objrin Aqulsiçlo dr gêneros alimentícios destinados i composlçío da M erendi E«ol»r
de Escolas e Creches da Rede Publica de Ensirio do Município de VAnea Alegre/CE,
conforme nspocilicaçóes apresentadas no Edital Convocatório. Licitantes Vencedores, o
licitante SANCHOS COMÍROO DE GÉNCROS AUMENTÍCIOS LTDA Inscrito no CNPJ n®
U2.714.226/OOOl 80 classificada nos lotes lote 01, no valur global de R$ 236.470.00
(duzentos e trinta e seis mil quatrocentos e setenta reais), lote 02 no valor global de
RS 62 990,00 (se-.senta * doi» mil novecentos e noventa realsl. lote 04. no valor global
do RS 156.999,52 (cento e Cinquenta o sois mil novecentos r noventa e nove reais e
cinquenta e dois centavos), lote 05, no valor global de RS 114.996,00 (cento e quatorze
mil novecentos e noventa e seis reais), lote 06, no valor global de R$ 84.972,00 (oitenta
* quatro mil novecentos e setenta e dois reais), lote 08, no valor global de R$
49.800.00 (quarenta e nove mil oitocentos reais), lote 09. no valor global de RS
85.500.00 (oitenta e cinco mil quinhentos reais) e lote 10, no valor global de RS
39.495.00 (trinta e nove mil quatrocentos e PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME
Inscrito no CNPJ n® 32.434 478/0001-16 classificado nas lates: lote 03 e no valor global
de RS 143.440,00 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e quarenta reais) e lote
07, no valor global de RS 97.298.00 (noventa • sete rnll duzentos e noventa e oito
reais), de conformidade com a Mapa Comparativo de Preços acostado *os autos Data
da Homolngaçáo e Adjudicação: 02 de Março de 2020. Homologo a presente Udtaçlo
na forma da Lei n® 8.666/91 e Adjudico a seu objeto .tos respectivos vencedores
Kl* tfcxiimpmu poa*
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Irinal deAntonlo Fernandes de Uma - Ordenador de Despesas do Fundo Municipal
EducaçSo.

AVISO DE CHAMAMENTO PÜBUCO N® 2301.1/2020
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N» 42, terça-feira, 3 de março de 2CtíO

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ElETRÔNICO N» 2020.02.28 1
A Pregoeira Oficial do Município de V inca Alegre, Estado do Ceará. to>na
publico, que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrõnicg
ttfwsv.bll org.br. por Intermédio d.i Bolsa de Udtaçõcs do Brasil IBLL), certame llcltatorlo, na
modalidade Pregão n' 2020.02.28.1, do tipo eletrônico, cuja abjeta é » Contratação de
icrviços a serem prestados na locação de veículos, destinados ao atendimento das
necessidades de diversas Secretarias do Murilcipio de Várzea Alegre/Ct, confontie
especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com jbertur»
marrada para o dia 16 de Março de 2020, a partir das 09:00 horas. O Inicio de acolhimento
das propostas comerdais ocorrerá a partir do dia 04 de Março de 2020, ás 09.00 horas.
Maiores informações * entrega de editais nos endereços eletrônicos: www.bll org br,
wuw tre.rn.gov hr/lirltacoes. www.varzr.aalRgre.ce.gov.br. Informações aoderâo ser
obtidas ainda pelo telefone (88) 3541-2893
Várzea Alegre-CE, 2 de marçc de 2020,
__________________________________________________MARIA FERNANDA BEZERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AVISO DE UCITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N® 4/2020
Proc, n* 44.512/2019
A PMCI, strsves da CPL torna publica o realiração do ceriame lídtatôno'
Concorrência Pública n" 004/2020 - Proc n» 44.512/2019 Objeto: CONTRATAÇÃO OE
FMPRESA ESPEOALI2ADA EM SERVIÇOS DE FNGENHARIA CIVIl E ElÍTRICA PARA EXECUÇÃO
DO PROJETO DO PARQUE URBANO DA ILHA DA LUZ Data/horarlo limite para
recebimento/protocolo dos envelopes 08/04/2020 até as 09h45mln. Data/horário da
sessão piililita OH/04/2020 is 10h Local: Av Brahim António Sedar, n» 96, Centro / 2®
and. Sala de licitação. Centro Admln. "Hélio Carlos Manhies*, nesta cidade Edital
disponível em www.fachoelra.es.gav.hr/1ldtacao.
Cjchopiio de rtapemifim ES, 2 de março de 2020
LORENA VASQUES SILVEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
EXTRATO DE CONTRATO 0 36/2070
CONTRATADO LEANDRO MATOS DE SOUZA ME, CNPJ N® 04 854.471/0001 18.
ORJFTO: Prestaçío de serviços de Transporte Escolar no Município de Ecoporanga-ES par*
o ano letivo de 2020
Valor: RS 110.876.04
Vigência: 200 (duzentos) dias letivos (04/03/2020 3 03/03/2021).
Processo: 632/2020
ID: 2020 025E0700001.01.0002
AVISO OE ALTERAÇÃO
EDITAL CHAMADA PUBUCA PARA CREDENCIAMENTO N» 3/2020
Prefeitura municipal de Ecoporanaa / Secretaria Municipal de Finanças, torna
público a todos os interessados i RETIFICAÇÃO do Edital,
Objeto: Credenciamento de Instituições financeiras para prestação de serviços
bancários dc arrecadação o recolhimento de tributas c demais receitas públicas municipais,
através de documenta de arrrcadaçio municipal
DAM, em padrão FEBRABAN, por
Intermédio de suas agências, postas bancários e/ou cungêneres, com prestação de contas
por meio magnético dos valores arrecadados
Fica redcsjgnada a nova data de abertura para 1S/04/2020. Hora dc abertura:
09HOOmin
Processo: 1229/2019.
ID 2020.025E0700001.17.0001
0 edital retificado deverá ser retirado no site www.ecopor.mga.es.gov br após
ftiiá publiCáçAó. Uuauquer Informações poderão ser obtidas pelo e rnail.
lidtacaoffecoporanga es.gov br
Ecoporanga-ES, 2 de março de 2020
LUCAS ANTUNES DE SA
Presidente da CPL
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N* 1/2020
Objeto; Coritrataçáo de empresa especializada para construção da quadra de
esportes coberta no distrito de Santa luiia do Norte, Ecoporanga/ES.
Município de Ecoporanga, através da ComlssSo Permanente de Licitação, torna
público a todos os interessados que após |ulgado recurso administrativo, decidiu rever o
julgamento anterior proferido tornando habilitada a empresa- fONSTRUCTION PFRSDN
LTDA, contudo, mantém classificadas e habilitadas as empresas: CASA TRANSPORTES E
CONSTRUTORA EIREU, CONSTRUTORA DGF EIREU EPP e GL CONSTRUTORA EIREU
Marcando abertura da Proposta de Preços para dia 06/03/2020 as
09h;00mln
A Ata de Julgamento de Recurso estará disponível no site
www.ecoporangaes.gov.br. após essa pubilcaçSo Quaisquer Informações poderio ser
obtidas pelo e-mail: licltacaa@lecaporanga.es.gov.br
Processo: 232/2030
Ecoporanga-ES, 2 de março dc 2020
LUCAS ANTUNES DE SÂ
Presidente da CPL

PRFFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARl
EXTRATOS Dt CONTRATOS
Resumo do Contrato Administrativo de Trabalho Temporário, firmados com o Município
de Guurapari/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e
Cidadania - SETAC
Contralaçio em caráter temporário de profissional, para atuar no Munidpio de
Guaraparl/ES.
NVANO * CONTRATADO!A) - CARGO - PROCESSO • INÍCIO - VIGfNClA
032/2020 • 2ulmira Marlins Fernandes • Auxiliar dr Serviços Gerais • 26432/2019 06/02/2020 05/02/2021

©

Ceará , 03 dc Março de 2020 ■ Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará •
Representantes de Trabalhadoras Urbanas d» Setor .Privadü
Titular: Luana Aguiar Pinheiro
Suplente: Ana Maria Marques de Moraes Paiva
Representantes dc Mulheres Negras
Titular: Maria Elianc Rodrigues Mendes
Suplente: Mana luenc Rocha Vieira
Representantes de Mulheres Indígenas

ANO X | N" 2398

TFTs

O PREFEITO 1)0 MUNICÍPIO DE VÁRZEA A LEG
„
Hn Ceará nn uso de suas alnhiiirõrs leptn«; em cormnnnnrtn cnm n
Constituição Federal dc 1988, Emenda Constitucional n" 51/2006, Lei
Federal n" 11 350/2006, dc 5 dc outubro dc 2006. alterada pela Lei n"
13.595 de 05 de janeiro de 2018, a Lei Orgânica do Município e no
que couber da Lei Municipal n° I 040/2018 de 29 de maio dc 2018 do
município de Vár/ca Alegre/CE, resolve:
CONVOCAR os candidatos aprovados no Processo Seletivo Público
de Provas e Titulos. destinado a contratação de emprego dc Agente
Comunitário dc Saude (ACS), objeto do Edital N° 56/2019 de 20 dc
setembro dc 2019, homologado pelo Decreto n" 121/2020 (publicado
no DOM n° 2368 dc 20/01/2020), em consonância com o 4" F.dital de
Comocação (publicado no DOM nn 2383 de 10/02/2020), 5" Edital dc
Convocação (publicado no DOM n° 2391 dc 20/02/2020) e
relacionados no Anexo I deste Edital, com \ istas a nomeação e posse
para ocupar emprego público de Agente Comunitário dc Saúde (ACS)
dc Várzea Alegre.

Titular: Andreia Ruflno da Silva
Suplente: Maria do Socorro Rodrigues da Silva
R*-*P resen tante-s.de Mu lheres_.I.<Josas
Titular: Maria Gomes Ramos
Suplente: Francisca Vieira de Sousa Araujo
Representam es tie Mulheres Empresárias
Titular: Elianc Jucá Dantas dc Almeida
Suplente: Maria das Dores Matos dc Sousa
Representantes de Mulheres Servidoras Públicas

A nomeação c posse dos candidatos será realizada no dia 4 de março
de 2020 (terça-feira), às 18 horas, no Auditório da Secretaria dc
Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho localizada na Rua
Tenente Antônio Gonçalves s/n, bairro Jurcmal. neste município.

Titular Elianc Medeiros do Silva

Vár/ca Alegre/CE. em 02 dc março dc 2020

Suplente Eusclcnc Rodrigues Alves
Representantes tie Mulheres tie Associayòys Q m u n itârias
Titular: Maria dc Oliveira Viana
Suplente: Maria Luciana de Almeida Silva

JOSÉ HELDER M ÁXIMO DE CARV ALHO
Prefeito Municipal

Art. 2“ A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
pubticaçao.

ANEXO I
RELAÇÃO 1)05 CAINIJIDA I Uà C OIN VOC ADUà

Cumpra-se e Puhlique-sc.

CANDIDATOS

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BENEDITO - CE, cm
02 dc Março de 2020

CREUSA ROSA DE LIMA
TEREZA NILMA GALDINO FELIX
ELVIRA GREGÔRIO DE OLIVEIRA
RUTH CARLOS DE ALENCAR OLIVEIRA
CÍCERA VANÚB1A BATISTA COSTA
MÁRCIA LEANDRO VALÉRIO
MARIA DEUVAN1A DE SOUZA
ANA LETICIA DE MORAIS SILVA
ANTÓN1A SILVÂN1A ALCÂNTARA
JANAINY BRITO DE OLIVEIRA
ALINE DA SILVA SOUSA
ALICE MARIA DA SILVA
ELIONEIDE DOMINGOS DA SILVA
PEDRO VÍTOR FERREIRA MÁXIMO
LUCIVANIA DA SILVA ALENCAR
APARECIDA FERREIRA DE SOUSA
EDINA REZENDE DE ARAUJO
VAL ES KA DE MORAiS FE P.PAZ DE SENA
CÍCERA DÁCIA DE OLIVEIRA ALVES
NEUDIMAR PEREIRA DA SILVA
MARLA MON1SE VIEIRA DE MORAIS
MARIA DAS DORES GOMES CORREIA
MARIA ALINE ALVES SILVA

GADYEL QONÇALVES DE AGUIAR PAULA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ana Célia Damasceno Borges
Código ldentificador:7E0D7C16
ESTADO DO CEARÁ

1’K t.hLIIUKA MUNICIPAL DL 1ABULL1RO DU [NOKIE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AVISO DE CONTRARRAZÒES
ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO
NORTE AVISO CONTRARAZÕES. MODALIDADE:
Chamada Publica N " 001/2020-SEMEB. A Comissfio dc Licitação
toma público para conhecimento dos interessados que fica aberto o
prazo para apresentação das contrarrazôes ao recurso administrativo
interposto pela COOSEMCE - Cooperativa do Semiárido Cearense
contra o julgamento dos documentos dc habilitação c projeto dc venda
da chamada pública acima mencionada, c informa que os autos do
processo estão com vistas franqueadas aos interessados.

Publicado por:
F r n n r i c r n R a ti« !» Hf* M rvra is lú n in r

Código Identification!3EBOF67

Tabuleiro do Norte/CE. 02 de março de 2020.

SETO R DE LIC ITA Ç Ã O E CONVÊNIOS
AVISO DE LIC ITA Ç Ã O - PREG Ã O E LETR Ô N IC O N°

ANTÔNIO JEAN DA S1L VA.
Presidente da Comissão Permanente dc Licitação
Publicado por:
Antonio Jeon da Silva
Cotligo Klcntihcador.HIbh IU/?
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
GABINETE DO PREFEITO
F n iT ^ i DF c o n v o c a ç ã o p a r a n o m f a ç â o f p o s ^F
DO PROC ESSO SELETIVO PÚBLICO DE ACS

2020.02.28.1
Aviso de LicitacSo - Preuâo Eletrônico n° 2020.02.28.1. A
Pregoeira Oficial do Mumcípio dc Varzea Alegre, Estado do Ceará,
toma público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da
plataforma eletrônica www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa dc
Licitações do Brasil (BLL). certame licitatórío. na modalidade Pregão
n° 2020.02.28 I, do tipo eletrônico, cujo objeto é a Contratação dc
serviços a serem prestados na locação dc veículos, destinados ao
atendimento das necessidades dc diversas Secretarias do Município de
Várzea Alegre/CE, conforme especificações apresentadas junto ao

www diariomunicipal.com br/aprece
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Ceara, 03 dc Março de 2020 • Diáno Oficial dos Municípios do Estado do Ceará •
Edital Convocatório c seus anexos, com abertura mareada para o dia
16 de Março He ?()?() a nartir Ha<? 0900 horas O início He
acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 04 de
Março dc 2020. as 09:00 horas Maiores informações e entrega dc
edilats
nos
endereços
eletrônicos:
www.bll.org.br.
www,tce.cc.gov.br/licitacocs,
www varzeaolegre ce.gov.br.
Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3541 -2893.

ANO X | N" 2398

(cento e quarenta e três mil quatrocentos e quarenta reais) c loti
valor olobal He RS 97 ?98 00 (noventa e ceie mil dii/cntos e novel
oito reais), dc conformidade com o Mapa Comparativo dc Preços
acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei n"
8.666/93 e Adjudico o seu objeto aos respectivos vencedores Antoino Fernandes de Lima - Ordcnador dc Despesas do Fundo
Municipal de Educação Data da Homologação c Adjudicação: 02
dc Março dc 2020.

Várzea Alcarc/CE. 02 dc marco dc 2020
Várzea Alcgrc/CE. 02 dc Março de 2020.
MARIA FERNANDA BEZERRA
Pregoeira Oficial do Município
Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:279CFA7A

ANTONHJ FERNANDES DE U M A
Secretário Municipal dc Educação
Prefeitura dc Várzea Alcgrc/CE
Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Idcntificador:BDFlC69A

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N"
2020.02.04.1
Avi»o dc Homologação E ADJUDICAÇÃO Pregão Eletrônico n"
2020 02 04 I Obicto: Aquisição dc gcncros alimentícios destinados à
composição da Merenda Escolar dc Escolas e Creches da Rede
Púbbca dc Ensino do Municipio dc Várzea Alegre/CE, conforme
especificações apresentadas no Edital Convocatório Licitantes
Vencedores: o licitante SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA inscrito no CNPJ n" 02.714.226/0001-80
classificada nos lotes lote 01, no valor global de RS 236,470,00
(duzentos c tnnta c seis mil quatrocentos e setenta reais), lote 02 no
valor global de RS 62.990,00 (sessenta c dois mil novecentos c
noventa reais), lote W4, no valor global tie KA I5t>.9yyp2 (cento c
cinquenta c seis nul novecentos c noventa c nove reais c cinquenta c
dois centavos), lote 05, no valor global dc R$ 114.996,00 (cento e
quatorze mil novecentos e noventa e seis reais), lote 06. no valor
global de RS 84 972.00 (oitenta e quatro mil novecentos e setenta e
dois reais), lote 08, no valor global dc RS 49.800,00 (quarenta e nove
mil oitocentos reais ), lote 09, no valor global dc RS 85.500.00 (oitenta
e eineo mil qumlieiitos icuis) e lote 10, lio \uloi global dc RS
39.495,00 (trinta e nove mil quatrocentos e PEDRO RENATO
AGUIAR DE MELO - M£ inscnto no CNPJ n° 32 434 478/0001-16
classificado nos lotes lote 03 c no valor global dc RS 143.440,00

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
EXTRATO DO CONTRATO N" 2020.03.02.1
Extrato do Contrato n" 2020.03.02 1, referente á Licitação na
modalidade Tomada dc Preços n° 2019 11.29 I Partes: o Município
dc Várzea Alegre, através da Secretaria Municipal de Obras c a
empresa J CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI Obicto:
Contratação de serviços de engenhona para exccuçào das obras dc
recomposição de pavimentação cm pedra tosca e paralelepípedo no
Muuicipio de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes
no Edital Convocatório. Valor Total: RS 381.016.55 (trezentos e
oitenta c um mil dezesseis reais e cinquenta e emeo centavos). Prazo
de tvccucao: lL (doze) meses vmenem ao lo n tra to : 12 (doze)
rneses Signatários: Elonmarcos Cândido Correia c Joalyson da Silva
Campos.
Várzea Alegre/CE. 02 de Março de 2020
ELONMARCOS CÂNDIDO CORREIA
Secrotário Municipal dc Obras
Fuúiicaiio |#ui :
Jailson Rodrigues dc Oliveira
Código ldentificador:AC88FB9A

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 036/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 2020
Dispõe sobre a Nomeação dos Membros do Conselho Municipal dc Educação 2020/2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACOL\BA, THIAGO CAMPELO NOGUEIRA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do
Município, considerando o estabelecido na Lei 669/2000 de 20 dc junho de 2000. que instituiu o Conselho Municipal de Educação, cm consonância
com o disposto no capitulo IV do titulo IV da Lei Municipal

RESOLVE:
Art. I" - Nomear Os membros do Conselho Municipal de Educação 2020/2022.
Seguem em anexo a relação dos membros
SEOMKNTOS
REPRESENTANTE DA SEC'RHI \R1A DK EDUi 'ACÀO
REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAI
REPRESENTANTE DACAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS PUDLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REPRESENTANTE DAS ESCOLAS PARTICULARES
REPRESENTANTE DE PAIS F. ALUNOS
REPRESENTANTE DE ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL
REPRESENTANTE DC) CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MKMHSOS TITULAR KS
MARCELO OADELHA DA COSTA
FRANC1SCA EVERLANJA PINHEIRO DO NASC3M8NT
LEONISA BAROSO DF. AI.CANTARA OUVEIRA
JOSE HERLANO OUEDES DE QUEIROZ
ANTONIA MARIA MOREIRA TORRES
15AIAS BRAZ. EC ALMEIDA
EL1SEU BARROS DE 80IJBA NETO
I.UCIA DE FATIMA AI. VES FERREIRA
ANDRE FERNANDES DE OUVEIRA

MKMBKOS SUP1.KMKS
SRGMENTOS
REPRESENTANTE DO PODER EXECIJTTVO MUNICIPAL REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE
OEOROIA MAGNA RICARDO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOIAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAI

CIRO LUIS DE SOUSA QUEIROZ
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ÉRICO
FIRMO
0 FUTURO DA POLÍCIA
E DA SEGURANÇA
mtrttm .t*- [»tllrlau nitUtam imiuntai, ma* » *hnttUKlraçân ria» cnnarquAnrta» apnna« rom*\a. Ilniw
qurtau itu
u rrluvõo rnm n romantln solim

O

lrmiina coiiiu noo linnu dradr :«m-i ilti (rrtitm u « r ã »
clmlriacida». linatUiavAe» a « t r w admlnlxlt lufa» < quinlio
nAn ** rvwiiM an tatn d* multu» ria» ntivtndlmçfi»» nio teron
udn atendida* tU oito anra, o» pdtaau conargiilnun quaw
luilii iptr qnrrwn. O nnnnm ttu do númrru dr lionudiluik rtti
« u fea de 511.. i n d u m itürum» do
d» VlnftirU Naqw lr anu. a ifuiintlilmlr dr aaoaaalrait!» »íWu mukr da llKtórui
jlr mtSn hm -»mj. n rrcnrde 1« hnttdo rm <0*4, a mama <t»
inamr iW
> fruto» o» tempo» tot «npurada dn imwi. trm rwardoa
irúmm» em awjuenoa apo» « pamltiavAo.
Km-rtrado u umjUmi, f Uii|a e*dudlwH agir |wr» iftr M|urlr
dmnilubrn luto ur rrpttu. Fnquuntu n» poliria«. mtlltum. MP
miwat-um a trabalhar, a vtaMnaa aalu dn controle facvfie» ac
(ortalccaram « ntíujuworom tarttúrto», í prerton rrcnnqwr
a liMTiKtttiia. num iiími upnuit mau. U rrtaçfu» premam <rr
in-nnntniiilun u noweruo prpciaa «itwulrr o (|Uf actaitrrru
deutrodr «w Piifatu. Ctaiqirrmil«- u ral?<L Intiatlnlaiáu. l u a
f • trnjw ilti Kolartfldn C ará. Nân i toctivrl aubktllulr tndo» que
•«tacam panado» U>t4o. * nauaaaárto raaiiiaror eaara policiai»
Ima pum . Hidimvr. pelat puniçôe* prln isiillvr prdaj>otttcn dr
demautrar i|ur n camlnbo itftn é I) amoUiuminita Ma», pnwu
1 « «d n ajrt u luaal Wuçfci r )« • amainilr n iluili^i | w » ir l 0
1 ralailtin peta Im ilr r rtjmptrro r ■ rurudi. 1* prngaw

POLICIAIS mlUUras I
willaram «d trabalho imtrm I

0 TRATAMENTO AOS
TRABALHADORES QUE PROTESTAM
lün capitulo Importante em tudu w a W tpl ■ |**>Uira do
flawraa fedrrol Do pnntn dr vista daa açArs. afuiliu no t/Ur
dvwrta. t>< |»ntn da vttta potttkn, dn» pnaJaunamanto», tut
cnmpllcado. U miiuatrn itu Justipi r Síyiinnua hiblira. c iiiiu
Srrpo Mom dtisr qiw |ifílliiain unuHltualn» não |n im i «rr
imiialon como cmulnoaoe. Klr tem nuAo pu a atjuriri i)ur nõo
ciatMrtnum rrtmr» AtfuHo. i(ur m m n ira« crtmai <trvrm arr
traladm twnn iTtmtnnar», orfm pnltctaia ou nto. Hom» um
punhado dr crunrt nu rnntiiii
Gcartuna i k aatirr ar o ministro trrta aan u» aau-trm i i|uiurupuu buendaa puuwa Igual a adotada com o» puildata i|ur
Itimarjm MalattiAn de M in a Mltltar - ilumn. ilm qual* u i.
ns d nlm quartét» •ramrtit« noa munlflptr* R ni)a tomada
imprdi 0 timoonanumto da fuia^lti dr «rjpironfj laU ua.
rsamool a udadodr. Policuui i|ut nuitbrâ) tatnnrant uma
r*ctda. rMitoruir dnajlMiuu a Wtrrtarla ila IVturuçün IKnluii
inipetlliuln a» criança» dr tir aula.
IVr^ie. «c poUdal m ip ir qiianrl r runla não (nttiti.-.
arr tratado cn m alm lono. aAo mr | n r a r raxulwl dai
Ud trouuumito a wm -lrm i iptr Immlr |rttfirlnlaiU- qiir it.
v e m iirm pralitttni i U lin|aa-to du* prtmrtnNt açont t
Inmmpnrnwlmcntc maior que n da Ulltnm.

A BASE POLÍTICA 00 PRESIDENTE
O preaMcnta Jalr Mataanara na quinta-M n , pnllu qur u
Rowmarior Camilo Santana (t't’1 nrtvKfeaar cnni ' * policiam
parattaailnL 1'alou mnuanlo a nrftoauçao |» Dcama, ma» a
dKlanHAo atrtrvTMuI ua crarvarao». dni Inrça ao tnuvluientu.
qur rnuaoll a prnpoala naqiirla laalr IXinani In »■!» tr^a illaa
iitf luivrr rtiimdüitmin
Ma*, a I|U» gnaturla ilr nafaer < a* n pmodmtc trrta a m am a
poctura cito prrtrawirr» m ; grrvr Qui. pwtinmlmmtr. »apni
dr «nidicato uii»:uliutn h CtTT Praipu. d rm r rnoiiç» ami aula
<1*01 niinjiNiiiu mmiur dn qur flnu m i |iotlrtaiiirntn.
0 praudentr daram cnlc tala * nua taur lailtllcn. ao»
•imiutuanlr» M ». a tiwtltuKio Pr n « tn a < da Rmuilica nAo
podr tuai antritailu .in» nmna r drago*u» pnaooK do ucupant*
dr ocaalün da caiMru
Mtuaçõnt almllarea drnunulum trulam nito «rtitrOiaill r, ainda
q ur a a t u m dtvrrw a. Mn caan, R rrw d r pmlaamrck nem rata
«uK'ta um Impodtmcntn» prw tataa na hlerarqiita militar.

Alcolumbre diz a Bolsonaro
que não irá mais tolerar
ataques ao Congresso
I TENSÃO ENTRE PODERES IM P0SIT1V0 | Congresso têm
sessão hoje para v o ta r vetos ao orça m e nto im p o s itivo
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