
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1307.01/2016 - CPSMT

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,

PARA AQUISiÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,

PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESDO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, MEDIANTE PREGÃO
PRESENCIAL.

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá - CPSMT, através da Comissão Permanente

de Licitação, devidamente nomeada pela RESOLUÇÃO CPSMT Nº 001/2016, de 05 de
Janeiro de 2016, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e

local abaixo previstos, abrirá licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço

por item, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições

estabelecidas neste Edital, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e

suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, sob a condução do

PREGOEIRO Sérgio Veríssimo Loiola e sua EQUIPE DE APOIO composta por, Júlia Maria

Pereira Lima e Laurineide Gomes Loiola, nomeados pela RESOLUÇÃO CPSMT Nº 00212016,
de 05 de Janeiro de 2016.

DATA, HORÁRIO E LOCAL:

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pública

marcada para:

DIA 25 de Julho de 2016.

ÁS 09hOOmin.
Na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Abigail Cidrão, Nº 190,

bairro Colibris, Tauá-CE.

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE

TRANSCRiÇÃO OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

- ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

- MODELO DE DECLARAÇÃO

- MODELO DE PROCURAÇÃO

- MINUTA DE CONTRATO
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1.0- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem como objeto a Aquisição de material permanente, para

atendimento das necessidadesdo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá 

CPSMT, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

2.0- DAS RESTRiÇÕES E CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1- DAS RESTRiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

2.1.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão,

que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei de Licitações nº 8.666/93, de 21 de junho de

1993 e suas alterações posteriores e da Lei do Pregão nº 10.520, de 10 de julho de 2002.

2.1.2- Não poderá participar empresa com falência decretada;

2.1.3- Não será admitida a participação de interessados sob forma de consórcio ou grupo de

empresas;

2.1.4- Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da

licitante participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente

uma delas poderá participar do certame licitatório.

2.2- DAS CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

2.2.1- Poderá participar do pregão qualquer pessoa jurídica localizada em qualquer Unidade

da Federação, desde que atenda a todas as exigências constantes deste edital e seus

anexos.

2.2.2. Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei

Complementar nº 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42

a 45 da referida Lei é necessário, no ato do credenciamento do licitante, a apresentação de

Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 82 da lN n2 103/2007 do DNRC 

Departamento Nacional de Registro no Comércio.

2.2.3- Caso o proponente enquadrado na condição de microempresa ou empresa de pequeno

porte não apresente a ertidão, na forma do em anterior, este poderá participar do

procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos nefícios previstos nos arts. 42 a

45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

3.0- DOS ENVELOPES

3.1- A documentação necessária à Proposta de Preços, bem como à Habilitação, deverá ser

apresentada ao(à) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e

local indicados no preâmbulo deste Edital, conforme abaixo:

o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA)

ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N2 1307.0112016 - CPSMT.
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CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA)
ENVEI:.0PE N2 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL N21307.01/2016 - CPSMT.

3.2- É obrigatória a assinatura de quem de direito da proponente na PROPOSTA DE
PREÇOS.

3.3- Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços poderão ser apresentadas por

preposto da licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública ou

particular com firma reconhecida. A não apresentação não implicará em inabilitação. No

entanto, o(a) representante não poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver

sendo representada por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato

social e documento de identidade.

3.4- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas de

Preços de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração,

poderá representar mais de uma licitante junto à Comissão de Licitação, sob pena de

exclusão sumária das licitantes representadas.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02.

4.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:

4.1.1- Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia
autenticada em Cartório, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento

comprobatório deverá ser exibido exclusivamente em original;

4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese

do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de

declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo.

Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerada válido pelo

prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão;

4.2- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE Nº 01.

4.2.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em

duas vias datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecânico, eletrônico

ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.

4.3- AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA, CONTER:

4.3.1- A razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante;

4.3.2- Assinatura do(a) Representante Legal;

4.3.3- Indicação do prazo de validade das propostas, que não poderá ser inferior a 60

(sessenta) dias, contados da data da apresentação das mesmas;
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4.3.4- Preço unitário e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e

por extenso, já consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, taxas,

contribuições e demais encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital,

contendo suas respectivas marcas;

4.3.5- Planilha de Preços, contendo preços unitários e totais de todos os itens constantes do

ANEXO 11- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.

4.3.6- Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de

explicitar em sua proposta.

4.3.7- Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos por

extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor

unitário.

4.3.8- Declaração de que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que

serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da

data de recebimento da ordem de compra.

5.0- OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSISTIRÃO DE:

5.1- HABILITAÇÃO JURíDICA:

5.1.1- Cédula de identidade do(a) responsável legal ou signatário(a) da proposta.

5.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente

registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de

empresa individual, e no caso de sociedade por ações, acompanhado da ata da assembléia

que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato

constitutivo, acompanhado de prova da diretor(a)ia em exercício.

5.1.3- PROVA DE INSCRiÇÃO NA:

a) Fazenda Federal (CNPJ);

b) Fazenda Estadual (CGF);

c) Alvará de funcionamento.

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

5.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio

ou sede do licitante.

a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da

Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, emitida

nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03, de 22.11.2005.

b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de

Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
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c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de

Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.

5.2.2- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e;

5.2.3- Prova de situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, através

da Certidão Negativa de Débito - CND;

Obs: Para comprovação de regularidade com a Fazenda Federal e perante o Instituto

Nacional do Seguro Social-INSS a partir do dia 03/11/2014, serão considerados as certidões

de regularidade de débitos relativos a créditos tributários federais e à Dívida Ativa da

União(CND) emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da portaria conjunta RFB

/PGFN Nº. 1.751 de 02/10/2014, exceto se as certidões de regularidade anteriores ainda

estiverem vigentes na data do certame

5.2.4- Prova de situação regular junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme dispõe a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de

2011.

5.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.3.1- Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação e

firma reconhecida do assinante, acompanhado de documento contratual ou equivalente

(previsto no art. 62 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores) e de nota fiscal

correspondente, que comprove que o(a) licitante forneceu ou esteja fornecendo produtos

compatíveis em características com o objeto desta licitação.

5.4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 - Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande

circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social

encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as

respectivas demonstrações de Contas de Resultados. Os demais tipos societários deverão

apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial (inclusive, TERMOS DE ABERTURA

E ENCERRAMENTO do livro diário), devidamente registrado na Junta Comercial da sede do

licitante e assinado por contador habilitado, acompanhado da respectiva CRP (Certidão de

Regularidade Profissional), reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do

Livro Diário para verificação dos valores, assinados por contador habilitado.

5.4.1.1- A licitante com menos de 1 (um) ano de existência apresentará balanço de abertura,

devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado por profissional

credenciado na forma exigida no item 5.4.1 deste edital.

5.4.2- Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede

da proponente, Justiça Ordinária;

5.5 - OUTRAS EXIGÊNCIAS
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5.5.1- Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da CF/88,

conforme modelo n9 01 do anexo 11/.

5.5.2- Declaração de adimplência contratual expedida pela Consórcio Público de Saúde da

Microrregião de Tauá, com data de emissão até 01 (um) dia útil anterior à data de abertura do

certame, declarando que a Empresa encontra-se adimplente com este ógão.

5.5.3- Certidão Simplificada e a Específica expedida pela junta comercial da Sede do

Licitante, não superior a 30 (trinta) dias, tomando-se por base a data prevista para abertura do

certame, comprovando todos os atos da empresa (Inscrição, Enquadramento, alterações de

dados, etc).

6.0- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO

6.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um(a)

Pregoeiro(a), a ser realizada no endereço constante do Preâmbulo, de acordo com a

legislação aqui mencionada e com o conteúdo deste edital.

6.2- Antes do início da sessão, os(as) representantes das interessadas em participar do

certame, deverão se apresentar para credenciamento junto ao(à) Pregoeiro(a), devidamente

munidas de documentos que as credenciem a participar desta licitação, inclusive com

poderes para formulação de ofertas e lances verbais.

6.3- No dia e local designado neste edital, na presença dos(as) representantes das licitantes,

devidamente credenciados(as), e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a)

Pregoeiro(a) receberá, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos

fechos, as propostas de preço e a documentação exigida para a habilitação das licitantes,

registrando em ata a presença das participantes.

6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou

documento será aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do item 9.5 deste edital.

6.5- Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas fases do

procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por

sua representada.

6.5.1- Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

a) documento oficial de identidade;

b) documento que comprove a capacidade de representação, na forma da lei, inclusive com

outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances- verbais de preços e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.

c) Declaração que atende a todas as exigências requeridas para habilitação no referido

PREGÃO PRESENCIAL, na forma do modelo n9 02 do anexo 11/ deste edital.

d) Para fazer jus aos benefícios previstos na Lei nº 123/2006, a licitante terá que juntar aos

documentos a serem apresentados para credenciamento e, necessariamente no ato do

credenciamento, declaração de que se enquadra na condição de ME (Micro-Empresa) ou EPP

(Empresa de Pequeno Porte), emitida em papel timbrado da empresa pelo(s) sócio(s) que

�
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detenha(m) os poderes de administração da sociedade, conforme modelo nº 03 do Anexo III,

acompanhado da Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 82 da lN n2

103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comércio.

6.6- Caso o(a) representante seja sócio(a) da empresa licitante com poderes de

representação, sócio(a)-gerente, diretor(a) da licitante ou titular de firma individual, deverão

ser apresentados documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa

jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.7- Nos demais casos, deverão ser apresentados procuração por instrumento público ou

particular, este último com firma reconhecida em cartório e acompanhada de cópia do ato de

investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante,

etc.), conforme modelo constante do Anexo IV deste edital.

6.8- Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei

Complementar nQ 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42

a 45 da referida Lei, é necessário, a apresentação de Certidão expedida pela Junta

Comercial, nos termos do art. 82 da lN n2103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de

Registro no Comércio

6.9- Caso o proponente enquadrado na condição de microempresa ou empresa de pequeno

porte não apresente a Certidão, na forma do em anterior, este poderá participar do

procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos nefícios previstos nos arts. 42 a

45 da Lei Complementar n.Q 123/2006.

6.10- Estes documentos (originais ou cópias autenticadas em Cartório) deverão ser entregues

fora dos envelopes, para que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da

abertura dos envelopes "Propostas de Preços".

6.11- A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de

credenciamento do(a) preposto(a) não inabilitará a licitante, mas impedirá o oferecimento de

lances verbais pela licitante durante a sessão do pregão até que seja cumprido o disposto nos

itens 6.5 e 6.6 deste edital, quando for o caso.

6.12- No decorrer do procedimento licitatório, As licitantes poderão nomear representantes,

caso não os tenha feito, descredenciar ou substituir as já nomeadas, desde que apresente os

documentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, não será admitida a participação de

um mesmo(a) representante para mais de uma empresa licitante.

7.0- DOS PROCEDIMENTOS L1CITATÓRIOS

7.1- O Pregão será realizado pelo Sistema presencial.

7.2- O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas

etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecerá ao critério do MENOR

PREÇO POR ITEM.

7.2.1- A etapa de classificação de preços compreenderá a ordenação das propostas de todas

as licitantes, a classificação inicial das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, a

f
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oferta de lances verbais das licitantes proclamados para tal a classificação final das propostas

e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;

7.2.2- A etapa de habilitação, declaração da licitante vencedora e adjudicação compreenderá

a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de

Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das

exigências constantes do presente edital, bem como a declaração da licitante considerada

vencedora do certame e a adjudicação, sendo esta última feita caso não ocorra interposição

de recurso.

7.3- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pelo(a} Pregoeiro(a}.

7.4- Da reunião para recebimento, abertura e classificação das propostas e habilitação, será

lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas As licitantes, as propostas apresentadas,

as observações e impugnações feitas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem

ao julgamento da licitação, devendo ser assinadas pelo(a} Pregoeiro(a} e Equipe de Apoio e

por todos os(as) representantes presentes das licitantes ou por representantes entre eles

escolhidos, sendo o número mínimo de dois licitantes;

7.5- A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo(a} Pregoeiro(a) e

Equipe de Apoio, por qualquer meio de reprodução mecânica ou eletrônica, como a

fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie. O(A} Pregoeiro(a} comunicará

às licitantes qual o meio de gravação estará utilizando e os registros decorrentes desta

poderão ser utilizados para comprovação de atos e fatos nele contidos, sendo que será

arquivada por um período de 60 (sessenta) dias após a data da reunião.

7.6- A licitante vencedora será convocada a apresentar a proposta de preço definitiva,

devidamente ajustada, e a firmar o instrumento contratual, nos moldes da minuta de contrato

constante do Anexo V deste edital.

7.7- O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá se reservará ao direito de efetuar

diligências visando confirmar as informações apresentadas pela licitante sobre as

características dos produtos ofertados. Caso sejam encontradas discrepâncias entre

informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as

da proposta. Se inexeqüíveis, este fato implicará na desclassificação da proposta da licitante.

8.0- DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS

8.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todas as licitantes e o(a)

Pregoeiro(a) informará às participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de

preço para o fornecimento do(s) objeto(s} da presente licitação e os respectivos valores

ofertados.

8.2- O(a} Pregoeiro(a} fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente,

de todas as licitantes, classificando a licitante com proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e

aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até

10,0% (dez por cento) relativamente à de menor preço, para que seus(suas} representantes

participem dos lances verbais.
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8.2.1- Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições

definidas no item 8.2, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o máximo de

03 (três), para que seus(suas) representantes participem dos lances verbais, quaisquer que

sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

8.2.2- O(A) Pregoeiro(a) poderá consultar a todas as licitantes que apresentaram propostas

de preços superiores ao menor preço, se estas desejam participar da fase de lances verbais

com preço inferior ao já estabelecido nesta fase.

8.3- Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, que deverão

ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços decrescentes.

8.3.1- O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os(as) representantes das licitantes, de

forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor

preço e os demais, em ordem decrescente de preço.

8.3.2- Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha

sido anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.3.3- Caso não mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a etapa

competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.

8.3.4- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado(a) pelo(a) Pregoeiro(a),

implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando

sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.

8.3.5- Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificará a existência de

ME e EPP, para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo como

previsto no item 9.

8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das propostas,

o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e

valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.4.1- Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e os valores

estimados para a contratação.

8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem

que se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria

sessão do Pregão, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1.

8.5.1- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) aplicará os critérios para

desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:

8.5.1.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)

superior ao melhor preço.
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8.5.1.2- Para efeito do disposto no item 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da

seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco

minutos, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto

licitado;

II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma

do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na

hipótese do item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo

direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusão;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso I deste

Edital, será realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor

oferta.

8.5.1.3- Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edital, o

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.5.1.4- O disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.5.1.5- Após o desempate, poderá o(a) Pregoeiro(a) ainda negociar um melhor preço caso

ela não atinja o valor de referencia definido pela administração pública.

8.6- Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de declarado o

encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta não for aceitável ou no exame de oferta

subseqüente, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com a proponente para que

seja obtido preço melhor para a Administração.

8.7- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente

às penalidades constantes deste edital.

8.8- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no

Envelope n.o 01 (Proposta de Preço), ou os apresentarem em desacordo com o

estabelecido neste edital, ou com irregularidades, bem como os que apresentarem preços

excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, serão consideradas desclassificadas, não se

admitindo complementação posterior.

8.8.1- Considerar-se-ão preços manifestamente inexeqüíveis aqueles que forem simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos

respectivos encargos.

8.9- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na

proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações

contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém não exigidos,

prevalecerão as primeiras.

9.0- DA FASE DE HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO
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9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitável a

proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a abertura do envelope

referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.

9.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no

Envelope n2 02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o

estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serão consideradas inabilitados, não se

admitindo complementação posterior, salvo disposto no item 9.2.1.

9.2.1- Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, a

comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação

neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.2.1.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a proponente for

declarado o vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito

de certidão negativa.

9.2.1.3- A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.2.1.4- Será inabilitada a licitante que não atender às exigências deste edital referentes à

fase de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e

forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da documentação de

Regularidade Fiscal no prazo definido no item 9.2.1 acima.

9.3- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) Pregoeiro(a), caso não haja

intenção de interposição de recurso.

9.4- Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a)

Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente, permitida renegociação - item 8.6 do edital,

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação da habilitação da licitante, na

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até uma proposta que atenda integralmente

ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do

certame.

9.5- A licitante declarada vencedora do certame deverá apresentar, na própria sessão,

Proposta de Preço formal que ratifique o último lance ofertado, se for o caso. É facultado
ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados

da notificação realizada na audiência pública do Pregão;

9.6- Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes

credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a

f
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análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a

mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e pelos(as)

representante(s) credenciados(as) das licitantes presentes à sessão ou por representantes

entre eles escolhidos, sendo o número mínimo de dois licitantes.

9.7- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja

igualou inferior ao previsto para a aquisição dos produtos, será feita, pelo(a) Pregoeiro(a), a

adjudicação à licitante declarada vencedora do certame e encerrada a reunião.

Posteriormente, o processo, devidamente instruído, será encaminhado para a autoridade

competente para homologação e subseqüente contratação.

9.8- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas

vencedoras serão retirados pelos(as) representantes das licitantes na própria sessão. Os

remanescentes permanecerão em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente lacrados, durante

20 (vinte) dias corridos à disposição das licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados,

serão destruídos.

10.0-005 RECURSOS

10.1- Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer

licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com

registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três)

dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos autos.

10.1.1- O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo.

10.1.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da

sessão do Pregão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da

licitação pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora.

10.1.3- A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata,

facultado ao(à) Pregoeiro(a) o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.

10.2- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

10.3- Os autos do processo administrativo permanecerão na Comissão de Licitação, com

vista franqueada aos interessados.

10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a)

Secretária de Saúde homologará o procedimento Iicitatório e adjudicará o objeto à(s)

licitante(s) declarada(s) vencedora(s) do certame, determinando a contratação da

adjudicatária.

10.5- Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

11.0- DA CONTRATAÇÃO

11.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de

{
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contrato específico, celebrado entre o Município, representado pelo(a) Secretária de Saúde,

doravante denominado CONTRATANTE, e a licitante vencedora, doravante denominada

Contratada, que observará os termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, deste

edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame prévio da assessoria

jurídica dO Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá-Ce.

11.2- A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da devida

convocação, para celebrar o referido Contrato, nos moldes da minuta de contrato constante

do Anexo V deste edital. Em caso de recusa injustificada, ser-Ihe-á aplicado o disposto no

item 18.7 deste instrumento convocatório.

11.3- Se a licitante vencedora não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é

facultado ao(à) Secretária de Saúde convocar as licitantes remanescentes, respeitada a

ordem de classificação final das propostas, conforme previsto no item 8.4 deste edital, para

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,

inclusive quanto aos preços (descontos), ou revogar a licitação.

11.4- Incumbirá ao(à) CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do

Contrato na imprensa oficial do município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se

adotará com relação aos possíveis termos aditivos.

11.5- A licitante adjudicatária se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação.

11.6- O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65

da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

12.0- DO PRAZO DE DURAÇÃO

12.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de

dezembro de 2016, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93,

de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

13.0- DAS OBRIGAÇÕES DO(A} CONTRATANTE

13.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual,

consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

13.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;

13.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do

objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;

13.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais /Faturas

devidamente atestadas pelo(a) Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá,

conforme o acordado.

14.0- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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14.1- Entregar o objeto do Contrato, na Sede do(a) Consórcio Público de Saúde da

Microrregião de Tauá, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste

Pregão Presencial, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 5

(cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado

nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

14.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;

14.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas

pelo(a) Contratante, arcando com eventuais prejuízos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou

prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;

14.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de

Licitação, até 02 (dois) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega,

explicitadas as razões e devidamente fundamentados;

14.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado

o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pelo(a) Consórcio Público de Saúde da

Microrregião de Tauá, não serão considerados como inadimplemento contratual.

15.0- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

15.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no 9 1º, art. 65,

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

_ 16.0- DA RESCISÃO DO CONTRATO

16.1- A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do(a) CONTRATANTE, nos casos enumerados nos

incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência

da Administração;

16.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem

que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares

comprovados, quando os houver sofrido;

16.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências

previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

17.0- DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO
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17.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura

correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo(a) Consórcio Público

de Saúde da Microrregião de Tauá, que atestará a entrega do objeto licitado;

17.2- Caso a Fatura seja aprovada pelo(a) Consórcio Público de Saúde da Microrregião de

Tauá, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela

Contratada.

18.0- DAS PENALIDADES

18.1- A 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 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 no edital e no termo de contrato e das demais com i nações legais.

18.2- 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.º 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 das atividades

do(a) 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 Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal 

DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo(a) Contratante:

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos

produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou

condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na

reincidência;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer

produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05

(cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

CPSMT, por prazo não superior a 05 (cinco) 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
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com base no inciso anterior.

18.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à

ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos

incisos I, II e III do item 18.2 supra e 1 O (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso

IV do mesmo item.

18.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05

(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. 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.

18.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 18.2 supra, poderão ser aplicadas às

empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em

virtude de atos ilícitos praticados;

c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos.

18.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 18.2 supra poderão ser aplicadas

juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do(a) interessado(a)

no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

18.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro

do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará

sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais

penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

18.8- As sanções previstas no item 18.7 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.

19.0- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do

Tesouro Municipal, sob a(s) dotação(ões) orçamentária(s) nº 10.301.0001.2.002 - POLI e/ou

10.301.0001.2.003 - CEO elemento(s) de despesa(s) nº 44.93.52.00.

20.0- DISPOSiÇÕES GERAIS

20.1- Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente edital, por irregularidade,

protocolando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do

Pregão, no endereço especificado no preâmbulo deste edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a)

decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

20.2- Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que não

{
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protocolar o pedido, em conformidade com o disposto neste edital, até o segundo dia útil que

anteceder à data de realização do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito

de recurso.

20.3- A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

20.4- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a

realização do certame.

20.5- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da

Administração, sem comprometimento da segurança da Contratação. Os casos omissos

poderão ser resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessão.

20.6- O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento

da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão

da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão.

20.7- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

contratação.

20.8- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação

de documentação referente ao presente edital.

20.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de

contagem e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos

em dia de expediente normal no Município, exceto quando for expressamente estabelecido

em contrário.

20.10- O(A) Secretária de Saúde poderá revogar a presente licitação por razões de interesse

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente

para tal conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de

terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93, não cabendo às licitantes direito a

indenização.

20.11- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

20.12- Na hipótese de não haver expediente na data marcada para o recebimento dos

envelopes contendo a documentação e proposta, a data da abertura ficará transferida para o

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.

20.13- Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre o

disposto no presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão

Permanente de Licitação, até 05 (cinco) dias corridos, anteriores à data fixada para a

realização do Pregão, que serão respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o

prazo de consulta, por meio de circular encaminhada somente aos que se cadastrarem

mediante Termo de Retirada de Edital. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone

número,OXX-3437.3477.
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20.14- As impugnações referidas nos itens 20.1 e 20.2 e os recursos mencionados no item

10 deste edital, eventualmente interpostos, serão dirigidos ao(à) Secretária de Saúde, por

intermédio do(a) Pregoeiro(a), e protocolado, exclusivamente, no endereço mencionado no

Preâmbulo deste edital.

20.15- Cópias do edital e anexos serão fornecidas, mediante Termo de Retirada de Edital,

nos dias úteis, nos horários de atendimento ao público, das 08:00 às 12:00 horas, na sala da

Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço constante do preâmbulo deste

edital. Outras informações poderão ser obtidas, também, através do seguinte telefone: OXX

3437.3477.

20.16- As interessadas, ao participarem deste pregão, expressam, automaticamente, sua total

concordância aos termos deste Edital, não podendo alegar, posteriormente, desinformações

suas ou de seus(suas) representantes.

20.17- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação nos

termos da legislação pertinente.

21.0- DO FORO

21.1- Fica eleito o foro da Comarca de Tauá-Ce, para dirimir toda e qualquer controvérsia

oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando

se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Tauá-Ce, 13 de Julho de 2016.

-=SÉ��LA�
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND
QUANTIDADE

CEO POLI TOTAL

AMPLIFICADOR DE SOM: POTENCIA

MUSICAL: 400 WATTS POTÊNCIA RMS : 200
WATTS EM 4 OHMS SENDO 100 WATTS RMS

POR CANAL BAIXA DISTORÇÃO
HARMÔNICA, TRANSFORMADOR TOROIDAL

1
(BAIXO RUíDO), PROTEÇÃO DE POTÊNCIA

UNO 1 4 5
CONTRA CURTO CIRCUITO OU

SOBRECARGA NA SAíDA VU-METER TURBO
COOLER LED, INDICADOR DE NíVEL DE
SAíDA, DIMENSÕES: ALTURA: 100 MM

LARGURA: 485 MM PROFUNDIDADE:

303MM,PESO APROXIMADO: 4,8 KG.

2
ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS EM AÇO

UNO 1 1
PARA COZINHA

3
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM

UNO 4 4
CHAVE EM AÇO

4
ARMARIO COM 2 PORTAS EM AÇO COM

UNO 2 2
CHAVE

5 ASPIRADOR DE PÓ 1200 W 220 V - 1,5 L UNO 1 2 3

6 CAIXA DE SOM 05 CSR 70 M BRANCA UNO 2 8 10

FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO

CONTA COM BASE SOFTSLlDE CERÂMICA
QUE É MAIS RESISTENTE, NÃO RISCA E
DESLIZA MAIS FACILMENTE, POIS POSSUI

7
RELEVOS QUE ALINHAM AS FIBRAS DO

UNO 2 1 3
TECIDO. TEM SISTEMA DE AUTOLlMPEZA

QUE ELIMINA TODA A ÁGUA DO

RESERVATÓRIO ATRAVÉS DOS ORIFíCIOS
DE VAPOR, PROMOVENDO A LIMPEZA DE

TODO SISTEMA.

8
GELADEIRA 350 LITROS 01 PORTA FROS

UNO 1 1
FREE

9
BEBEDOURO DE AGUA COM COMPRESSOR

UNO 2 2 4
GELÁGUA EGC35B BRANCO

10
LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL ALTA

UNO 1 1
ROTAÇÃO INOX 2 LITROS

11
LIQUIDIFICADOR PRETO 4 VELOCIDADES

UNO 1 1
1,5 LITROS
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET

COR PRETO, MODELO MFP M125 A COM

FUNÇÕES DE SCANNER, COPIADORA E
IMPRESSORA. CONECTIVIDADE PORTA USB

DE ALTA VELOCIDADE, CICLO DE

TRABALHO MENSAL ATÉ 2.000 PÁGINAS,
COMPATTíVEL COM TONNER LASER JET 83
A PRETO ITENS INCLUSOS: 01

12 MULTIFUNCIONAL 01 TONNER PRETO PRÉ _ UND
INSTALADO INTRODUTÓRIO, GUI DE
INSTALAÇÃO, GUIA DE INTRODUÇÃO, GUIA
DO USUARIO, FOLHETO DE SUPORTE, GUIA

DE GARANTIA, DOCUMENTAÇÃO E
SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD, CABO

DE ALIMENTAÇÃO E CABO USB (APENAS
AP)

13 MAQUINA DE LAVAR 10 KG UND

14 BIRÔ DE 1,20 M NAS CORES PRETO E CINZA UND
COM 02 GAVETAS

15 IMPRESSORA LASER JET P 1102 CE 651 A UND

MESA DE SOM 05 CANAIS: A MESA DE SOM

BEHRINGER XENYX 502 COMPACTA DE 5

CANAIS QUE SE ENCAIXA DENTRO DE

QUALQUER ORÇAMENTO. O MIXER POSSUI

UMA ENTRADA DE MICROFONE ÚNICO E 5
ENTRADAS DE NíVEL DE LINHA. ENTRADAS

DE 2/3 E 4/5 SÃO ESTÉREO EMPARELHADO
16 PARA USO COM TECLADOS JOGADOR, / UND

GRAVADORES E OUTROS DISPOSITIVOS

ESTÉREO. UM ESTÉREO I / O ADICIONAL É
FORNECIDA PARA CONECTAR

DISPOSITIVOS DE FITA E CD. O COMPACTO

502 É ADEQUADO PARA A GRAVAÇÃO DO
PROJETO, EDiÇÃO DE VíDEO DOMÉSTICO,
PEQUENOS SISTEMAS DE PA.

NET TOP MINI PC - MINI PC W8.1 PR COM

INTEL CELERON DUAL-CORE 2.41 GHZ,

MEMÓRIA 2GB, HD 500GB, WIRELESS,
WINDOWS 7 PRO TRANSMISSOR DE ÁUDIO

17 SEM FIO P21 P10 TRANSMISSOR POSSUI O UND

PINO COM ROSCA PARA NÃO TER
PROBLEMA DE SE SOLTAR O CABO,

DISTÂNCIA: APROXIMADAMENTE 50MTS
(VARIA,CONFORME PILHAS E LOCAL).

18 TELEVISOR DE 32" COM ENTRADA EM HDMI UND

E USB, RESOLUCÃO 1366X768 EM LCD

19 TÁBUA DE PASSAR ROUPA DE MADEIRA UND

1 3 4

1

2

2

6

8

1

8

10

1 4 5

1 4 5

1

2

6 7

2
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20
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TURBO EM

UND 2 6 8
MATERIAL CROMADO

21
FOGÃO DE 04 BOCAS TAMPA EM INOX COM

UND 1 1
ACENDIMENTO MANUAL

ULTRABOOK - PROCESSADOR INTEL CORE

17, 8 GB DE MEMÓRIA RAM, PLACA DE
VíDEO NVIDIA@ GEFORCE@ 940M GRAPHICS

22 COM 2GB. A TELA DE LED 15.6" TEM UND 1 1 2

FORMATO 16:9 TEM RESOLUÇÃO HD (1366 X
768 PIXELS) E TECNOLOGIA

ANTIREFLEXIVA. COM HD DE 1TB,

APARELHO CELULAR NA COR PRETO

CONTENDO BATERIA E FONE DE OUVIDO,

DESBLOQUEADO COM TECLADO

23
NUMÉRICO. C_ONFIGURAÇÃO DE

UND 2 2
CHAMADAS: CARTAO SIM, IDENTIFICAÇ�O
DE CHAMADA, RECUSA DE IDENTIFICAÇAO

E VIVA-VOZ; - MENSAGENS: ENVIO DE SMS,

MMS E RECEPÇÃO DE SMS.

24
TABLET 8 GB WI-FI TELA DE 7" ANDROID 4.4

UND 1 1
PROCESSADOR QUAD CORE 1.3 GHZ

BEBE CONFORTO EM MATERIAL PLASTICO

25 CONFORTÁVEL REVESTIDO COM TECIDO UND 2 2

DE ALTA QUALIDADE DE O A 13 KG

CADEIRA PARA REFEiÇÃO ALTA COM BASE
26 EM FERRO REVESTIVO DE MATERIAL UND 1 1

PLÁSTICO ATÉ 15 KG

27
BALANÇA DIGITAL INFANTIL CAPACIDADE

UND 1 1
ATÉ 15 KG
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ANEXO 11- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local, 25 de Julho de 2016.

À
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá

Comissão Permanente de Licitação

e Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo,

referente ao PREGÃO PRESENCIAL N2 1307.01/2016 - CPSMT, cujo objeto é a Aquisição de
material permanente, para atendimento das necessidadesdo Consórcio Público de Saúde da

Microrregião de Tauá - CPSMT, conforme especificações em anexo, parte integrante deste

processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento

dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para

participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas

neste edital.

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID aTDE
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

01

02

03

...

TOTAL

PROPONENTE:

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF N2:

REPRESENTANTE:

CPF N2:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome do(a) Representante Legal

CPF nº _
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ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÃO

MODELO Nº01

(Juntar aos documentos requeridos para habilitação)

DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DA PROPONENTE), declara para os devidos fins que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de

28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de

16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos.

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

Local e data

Nome do(a) Representante Legal

CPFNº _
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III - FL. 02
MODELOS DE DECLARAÇÃO

MODELO N202

(Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)

DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE}, DECLARA, para os devidos fins e sob as
penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação no PREGÃO

PRESENCIAL Nº 1307.01/2016 - CPSMT, cujo objeto é a Aquisição de material permanente,

para atendimento das necessidadesdo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá

CPSMT, conforme especificações em anexo, e que se submete, de pleno acordo, a todos os

termos e condições previstas no instrumento convocatrório.

Local e data

Nome do representante Legal

CPFNº _

MODELO N203

(Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)

DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE}, DECLARA, para os devidos fins e sob as
penas da Lei, que está inscrita na Receita Federal, na condição de (citar se: Micro Empresa

ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP).

Local e data

Nome do representante Legal

CPFNº _
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ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Nome e qualificação.

OUTORGADO: Nome e qualificação.

PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto o Consórcio

Público de Saúde da Microrregião de Tauá, no processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº
1307.01/2016 - CPSMT, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregão os

envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária,

como também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atas

pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessário ao

fiel cumprimento deste mandato.

Local e data

Nome do(a) Representante Legal

CPFNº _

(RECONHECER A FIRMA DO OUTORGANTE EM CARTÓRIO)
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 _

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ, COM A EMPRESA
................................................ , PARA O FIM QUE A

SEGUIR SE DECLARA:

o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá, pessoa jurídica de direito público

interno, através do(a), em sua sede no(a) Rua Abigail Cidrão, Nº 190, bairro Colibris, Tauá

CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 12.116.566/0001-62, neste ato representado(a) pelo(a)

Secretário Executivo do CPSMT, Sr(a). José Ariston Alves de Lima, doravante denominado

de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa , com endereço

na , nº , bairro , em

....................... , Estado do , inscrita no CNPJ sob o nº ,

representada por , CPF nº , ao fim

assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão

Presencial nº , Processo nº , em conformidade com o que

preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a

Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas

normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei

Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Federal n2 10.520, de 17/07/2002,

devidamente homologado Secretario Executivo do CPSMT.

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a Aquisição de material permanente, para

atendimento das necessidadesdo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá 

CPSMT, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1- O(A) CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o

valor global de R$ ( ), conforme planilha em anexo.

CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE

4.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual,

consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;
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4.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do

objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;

4.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais /Faturas

devidamente atestadas pelo(a) Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá,

conforme o acordado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1- Entregar o objeto do Contrato, na Sede do(a) Consórcio Público de Saúde da

Microrregião de Tauá, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste

Pregão Presencial, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 5

(cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado

nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

5.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;

5.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo(a)

Contratante, arcando com eventuais prejuízos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou

prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;

5.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação,

até 02 (dois) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as

razões e devidamente fundamentados;

5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pelo(a) Consórcio Público de Saúde da

Microrregião de Tauá, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1- O contrato terá o prazo de vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de

dezembro de 2016, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93

e suas alterações posteriores.

6.2- O objeto da licitação será recebido pelo(a) liquidante do(a) Consórcio Público de Saúde

da Microrregião de Tauá, mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias),

fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura

correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo(a) Consórcio Público

de Saúde da Microrregião de Tauá, que atestará a entrega do objeto licitado;

7.2- Caso a fatura seja aprovada pelo(a) Consórcio Público de Saúde da Microrregião de

Tauá, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela

Contratada.

f
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CLAÚSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do

Tesouro Municipal, sob a(s) dotação(ões) orçamentária(s) nº 10.301.0001.2.002 - POLI e/ou

10.301.0001.2.003 - CEO elemento(s) de despesa(s) nº 44.93.52.00.

CLAÚSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

9.1- Os preços somente poderão ser reajustados após o período de 12 (doze) meses, a

contar da data da apresentação das propostas de preços, com base na variação percentual

acumulada no período sob análise, do IGP-M (índice Geral de Preços do Mercado), ou outro
equivalente caso este venha a ser extinto ou substituído;

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no S 1º, art. 65,

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1- A 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 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 no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

11.2- 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.º 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 das atividades

do(a) 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 Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal 

DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo(a) Contratante:

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos

produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por in!ração a qualquer cláusula ou �
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condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na

reincidência;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer

produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05

(cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

CPSMT, por prazo não superior a 05 (cinco) 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.

11.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à

ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos

incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso

IV do mesmo item.

11.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05

(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. 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.

11.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas às

empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em

virtude de atos ilícitos praticados;

c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas

juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do(a) interessado(a)

no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro

do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará

sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais

penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

11.8- As sanções previstas no item 11.7 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.

(
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1- A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do(a) CONTRATANTE, nos casos enumerados nos

incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência

da Administração;

12.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem

que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares

comprovados, quando os houver sofrido;

12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências

previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e

exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Tauá-Ce, para conhecimento das questões

relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes

contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e

legais efeitos.

Tauá-Ce, de de 20 .

José Ariston Alves de Lima

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CPSMT

CONTRATANTE

Nome do(a) Representante da

Empresa

Nome da Empresa

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _

Nome:

CPF:

2. _

Nome:

CPF:
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lEstado do Ceara. Pmfeitura Mun;cipill de itaiting." . E-xtrato de Ratificação dê Adesâo a Ata
lde Registro. de Preços. O Secretarie �e EÓ�Jçaçãc do Muo=cipio do.) ltaitlnga. v-am pu�iicar

lRATlfICAÇAO. (-eferente ao PrC<Cess-o Admii,;stf<1:ivo de Ades.'io a Registro de Preços nO

!0407.01l2016ICARONA sob 010'"00 n'. 004/2J'€'C.l\RONA. origi�áric do Pregão Presencial n'
\20160225 PPú1-SRP. parE! Registro de Preços. ;; Ata (lo. 2ü16.C3,2�,01-PMC, r$eren�e ao

�procasso nrig:nár1o n<l. 201-6D225.ppm-5R.?do Munlôpio de CroatâJCE. Sendo parte o Muniçj'pio
Ide Itafti,.,�a, através da Secretaria de Edu.caç�o - 6'930 não parttcpante. Fundaowotaçáo L2gal:

!Art 15. inClSO II da Lei Federa�"o 8.566193 e suas �iteraçõcs posteriores. Objclo: aquislç;30 de

]equip£lmentos pemlanentepara a1ender as necesskiades. da Secretariade E&>Jcação Municípiode

\ltaitingalCE é na preposta da Cootratada. Data da Ratíficaçao: 11107l20t6.lt:altínga- CE. em 13

ide Julho de 2016. Francísco Roberto da Silv.. - Secretino de EQueaçio.

tEstado do Ceará.;,. Prefeitura Municipal de Horizonte. Extrato de Julgamento. Fase de

\Habilltaçao - Tomad:i de Preços NO 2016.06:13.1. A C�ssão Pcrmânentú: de- LicitaÇào do

iMunicípio de HOrizonte torna ptlbii<;õo resuitadc do Julgamento da !a$e de habifitaçác dai TO:"T'.ada

'd� Pr�s NQ 2016.06.13.1. cujo objelc é a contr2taç.âo de empresa para execu!ar Sef'ÚçDS G2

!re.ViI3hza.;ãO �e �aça$ .em �i�ers3s íocalld3des do Murncipi(l de H()rizonte, COnf'..)rm� �rojeto
baslco, A Comlssao analr$ou mlnuaosamente os documentos apreseota<1os, fr�nte as eXlgenC!as

leditalíci(:i$. e diante da análise. apf�n.l.ou rcsúltaóo nos seguintes termos: Está Habilítaria ii
lsegLiinte Empr�sa; Construtora Paris LTO.l\. - ME. po, ter !.'llfnprido as normas edítalidas e as

ín<>rmas ca lei F�ljer<tf �J.C 8.666;93. PortantO fica aoonç o prazo recursal. conforme preceitua ;:)

[artigo 109. indso l.letra a, d3 La. �ed!Jral N" 8.£56l93. Caso não haja interposiçãocte recurso, fica

�ée$.1e ja. marcDda a data de abertlJ....acas propostas de j)rOÇQs pa.ra o dia 25 de Juiho de2016, âs

:08h;OOmin. Maiores informações ccrn a CPL HorizontelCE. Francis.c(t Patrícia Alves de

lAlmeida-Presidente da CPl.

EstadO do Ceará � ConsOrcio PúbUco de Saúde da Micron'egião de Camocim • Aviso de
Adiamento. A Comissão de Licitação do C?SMCAM, comunica que o Pregão Presencial N*

01612016- PP.que$&realizaria às 08:30 l\Oras do dia i3 ele julhode2016. na Sa1a da Comi$.$ãCl de

lícitaçôes. situada à Roa Paissandú. sIn'" - Centro, Gamocím-CE,licttaçào na modalidade Pregão,

dO �pO Menor Preço, visando a contrataçãode empresa espec�a1izada na prestação de seMços de

COiela. transporte e irn:::ineração dos Resídu�s dos -ser'Jiços de Saude - RSS cole18dos na UPAde

Camocâm. gefenc.:ado pelO Consórcio Pút>lico de Saude c:a M!erorregiAo de Camodm-ee. nos

têfmoS do Decreto Estadual rf. 3.555!2000. Let Coc1plementar -n�. 1 23i06 . Leis Federais 10.520102

e 8�6ô6f93. Foi adiado panl c dia 26 de julho de 2016 às 09;00 horas. no mesmo endereço

supracitado, dev;db alteraçOes feitas conforme Interposição de Recúrso 'llO editai e anexos.•

ir..forma:'nos por fim que o Edital e seus Ane:xos estão à diSPOSição dos interessados no endereço

SL:Pf3. de 2" à 6" feira, no horáno das 08:0Q às 12:00 h<Jras. ond'e poderã� 9-ej consultados

jgrat-oítamente ou no silewv.'W,tcm.ce,go-.:.hr. Camocim.CE-, 12. de julho de 2016. GUvan Uma da

��!��.:.�:.��t��!!.�.º!.���.��!.���.��.�.�.' _ .

� .. -.. -....-.. - _.,..v!.... "'+"!'''ü IJ ""lU:> l:!dJdUd uJelaeJ anO

eJlllJaqOJ ep OX! ap SeJouulSa seu sepelelSul Se)!eJlol\OlOJ

seJeld se a :e!llJaua a en8\! ap o�iez!lnn e opueZ!WIlO

'epuªp!Ja !!u!! ap 9 anb 'o�il!Ja:lPJilJ ap ewaJs!s ° :ogieJado

eu a !!JnlaJ!nbJ" eu S!eJOleU SOSJOJaJ ap oluaWel!a"oJde

JOlllaw olad Ola" o.uaW!JalluoJaJ O "epo8aJe) eJsau 0331
nl�c n 13\"'1'\-1) �IIDJ nn ft.:.C''''',' ftt.�•• ,t ...... � _ .. ...__•••_ ....... _�

e e
O1ÀRIO 00 NOROESTE

FQfn ALElA. CEARA QUARTA FEi;1,\. 13 DEjULHO OE 2016

lr:����:����{�:E=i'!:���j�������£r-�;�E�l�'::��!�r.;�����;:�;ggl
horas. nos eras uu;is il0óS eS:�l j:ubiicaç-ão. ouna site: Ih....�wtcn'.ce.gcv,�)ri�;cit,,�-:�oes. ltapíuna, 11

deJ\.Ilhode 2016. E",'aoiGe Menta Ferreira da Sílva-Pregoeira

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barroquínha • Aviso de Licitação � Pregio

Presencial para Registro de Preços N' OO,004l2016-PP, A Pregoeira do MJnieipio de

Bilnoqu:nh..l - CE tonld. publico p;}faconhecirnento dos !r:tcre::-ssadcs Que, no próx;rno dia 28 de

Julho de 2015 i;!� í.l9-00hs. n:a sarje da Coml�:,,'sao cm Pregões da Prefeitura de Barroquínha.

locaií'zada na Ktl4l Onze de Maio, 739, Centro, 8atroquint1a .CE. estará realizando Licitação, na

Modalidade Pregão Presenciai. cuJo Ob{eto é a seleçâo d�J empresa paro registre de pre<"�

para futuros e eventuaiS lornecimgn;os de café da manhã, lanche e rafeíçJo para atender as

necessidades das di�'ersas Unidades Gestoras do Munidpio de Barr(."Qu�'lhaiCE. tudo

codomle especific.:.iÇt1êS contidas noTarmo de Referência corstanta dos .i\ne�os do Edital. o

qual encontre-se dispooivef no enó-ereçoacint8, no horário de 08:00h-s ás 12:00ns e 14:C'Ohs as

17:00hs. Barroquinha-CE.12 de Jufhode 2016. Rosicléia da Silva Magalhães. ?regoeira-.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de BatroQuinhi: • Aviso de Uc'ita:ção - Pregâo

Presencial NO, 09.004f2016--PP. A Pre:goeira do Mllnit::fpio ce BarrOQuínha - Ce toma püblico

para conhecimento dos ínteressados que no próximo dia 26 de Julho de 2016 às os:rOOhS-. l".a

Sede oc; Comissão de Pregoos da PrefíHt'... ra de Barroquinha localizada à Rija 11 ê-e Maio, NC

739, Centro. BarrOQulni'la -CE, e.sta.tárealizandolicítação na MOdalidade Pregào Presenôal.

cujo Objeto e aqu�sição de Ul11 veíc\ilo autorno-tor. zero quilómeüo, tipo passeio, paca atenderas

necessidades do PSF, de interfJs-sé da Secretaria Municipal dr" S(Jdde do Munícipm de

l'e.arroqUinh;.J/CE. tudo confoooo es:pedfiçaç� contidas no Termo de Referência cons�an(Hdos.

Ane.<os do Edital, o qual enconft'a.,.Sê disponival no endereço acima citado, no horário de

NlOQhs: às. 12:00h.s e das 14:00hs às 17:00hs. Barroquínha • CE, 12 de Julho de 2016.

Rosieléia da SUva Maga!hãe',5. Pregoeira.

�tado do Ceari- Prêfeltu:a Municipal d98ano - Aviso de Prosseguímento • Tomada de
Preços nO 2016.05.16.1. A. cOtr.issão Penn-anente de Licitação da Prefeitura 1\1uniCipal tie
Barro/CE. no uso de suas atribuições legais. tema público. para conhecirnento_dos Interessados"

q-ueestarádando pros6êQlJimento ao cer"r.a-rne lkita1óno. na modahdade Tomada dePteços i1;1I

201S.QS.16.1:nes1e dia 14 de juthc de 2015. âs 09:00 horas. onde serão abertos os erll/eJopes

co.ltendo as propostas oom�ais dos lic\tan:es habilitados, Maiores lnlonnaçôcs na sede da
Comissão de Licitação, situada na Rua JOsé Leite Cabral. n' 246. Centro, na cidade de aarro/Ce.

no hQ'!"áno de 08:00 ás 12:00 hora$. ou atr-�véSdo telefone (68) 3554-1612. BarrO/CE� 12 de julho

de 2016. Marcelo PereÍt'3 de Oliveíra. Presidente da Comissão Permanente de licitação.

Estado do Ceará • Prefeltur� Municipal de Barro - Chamada Pública N' 00212016. A

Prefeí1uraMunicipal de BarrtJfCE, at:1wés da Secretária Municipal de Saõce. vem realizar

Chamada Pública N° 00212016 para contr8tação de entidade de direito privado sem fins

lucrati....os, qualificada como Organização Social na área de atuação de atenção em saude. no

âmbito do Município de Sarro/CE, para a gestão. operacionalização e execução dos serViÇOs de

saúde no Hospital Municipal Santo Antonio da ck1acle de SarrotCE:. conforme lei mullicipal n::

395f2016, de 15 de atHil de 2016, com recebimef1to dos envelopes contendo a documentação

pa� habilitação e programa de trabalho marcadO para ° dia 26 dejult10 de 2016. as 09hOOmín

(nove hOtas). na sede da secretaria- Municipal de Saúde, sítuada à Trav. Raimundo In3áo SJN

Gangorra - Barro/CE. Telefone: (88l3554-1720. Sarr'OlCE, 12 de julho de 2016. Olívia Maria

Fei�a H�!!��!:.�.!�����.��.��.�_�_�.��.�..�:���=_. .__.._.__.. _
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Estado do Cêarã � Prefeitura Municipal de Novo Oriente. ACcmiss;);ç. d(: Lú;itaçào torna público

que no próximo (ii.3 27 (�e jlJihO de 2916 ãs DRDO horas.. estar� abr1:1do ljcitaçA:) na moda-lldad-e

Progão Presenc:a! N'� GMPPO':1i16, cujo objeto é AQuisíçâo de gêr.c-ro-s éHimenticiosemãterl?1 de

4xpediente e HmPt1l.d. para aIender as nEiçe5Sidaóes da Unidades Ad(l'ljnjstmtiv�s de Nova

Oriefl!e, Novo O,.ienttt-JCE: 1'3 de juihode 2016. NeiaAr-aujo deSQul2l: - Presidente da CPL

Estado do ceará. Prefeitura Munieipalde Morrinhos. A Comissão Permanente de Ucitação

comunica ,:li empn;5<'l par'tü::ipa;1tê ;jo ProcesSo: Toma1a de Pfe-ÇOS N.:I. 0706.01j�Otô. cujo

obj�to Ó conlr8f.a�'ao t1i� ernrHe;,;a para eXCClJtar os servíCIJs de perfv-raÇ8o e inslalaçãode poços

em Curralinho, Alto P,]<:lgf�. Espinho dos lopt�s, lnstans. Bom Prin.cipio, Beia Vista. Pilõos,

Guariba$l'\o Município de X.4ofrinhos: �CE:Que. decorrido i'tazc reC'-Jrsa! p:'evisto no ar!. 109,

inciso l. -alínea "éJ�:'> ;Jre�id::.mte da Ccmissao de Uc:tação comunic:a que será dada continuidade

ao cerlame e no próximo cHa 15 de Julho de 2016, ás 14hQOmin, S9r;io abertos: os envelopes

contendo as propostas. de preços dáS ert!Pfesas- habifiladás. Matores mforrnaçoes (88):J.6S5

1130.12 deJulhode 2016, Jorge Lua da Rocha.

Estado do Cear-â . Prefeitura d� Marangu-ape - Aviso de licitação - Pregão Presencial N"

DG.014f2016.PPRP. .A. Pregoeir(i OfICiai daPrefei!ura de- Mar;tngi.lape-Ce-ará t:xna público para

c{)'\'lhedmento dos if\tercss::;dos que. no próximo dia 27 de Julho de 2016, às 9h. na �e-de da

Comissão Central de llcltaçjQ e Pregões da Prefeitura de Marar,guape, localizada no Centro

Administrativo Gov, Virgitio Tàvora _H Prêiç::l Senm:for A!fl1irPínto, 217, Ccnlr�)- M(lr(H19U��.CE.

estara realizando licitaçau, na modalidad�Pregão Pre.wnciaJ, cujo cbje-to ê O Registro j�

Preços visando a aquisição de material de co..,sumo, permanente, ferramentas e afin.s

des1inados ao Se!or de Manutenção da UmpeU'l PúhucadJl$ecretaria' de Infraestrutura do
MuniC-ipio de Marangu..l� ,. Ce, tudo cfJtlformeespecifít.ações contidas 11(') Termo de Referê.ãCia

constante dos Anê}f,CS do Edrtal. oquatse encontra díspanível no endereço acima. no horarto-áe

8h as 12h.À Pregoelra.

Estado- do Ceara - Prefeitura Municipa1 de Itarema - Edftal de Citação de servidor. O,

Premente da C�1rnjs:;ão de Proc-essc Adm1nistrab',,"O Disctp-ii!'l3r ín-stiu"dda pe� Portaría_ N"'1

Ut16,Q1,04.00S -� GAR. de 0".01.2.015, na usado suas atribuiç5es e tendo (!:rnv:sta o díSpO'$1!) noj

Art166 da lei Municipal N� 210, de 06 de dezembro de 2001 ,que dispOe sobre o Regime Juridíco j

dos Seriidores Publicos Municipais. das autarquias'e das Fundaç�s P0Wi!;Gls CI TA. pelO prEl�nte :

Edita! OS servidort:."S abaixo {Nome. ca'yo e m;.;triciJl.a}. por se cnceNrar em 10("..1;1 inr.:arto e r-.ão!

saQido. para. !""!o prazo de- 15 {quhze} dias. a: parti, <ia pubiicação deste E{lit"1i. comparecer na:
Praça Nossa Senhora de Fatima. 48. Centro, 1> and?)f. Saia do JuridíC(l. no Paço �...1Uf'JiClpal àe- i

Ua;erna{CE} a fim de Hprescr;la'" defesa escrita no processo ad"'r�inlstrativc disciphnar N" 'W16111, !

a que respor.�, sec pena de reveiia. Relação por: Nome. MatOt."UiB - Cargo AHa Maria AlveS!1

Oliveira �050633-3. -02Ô .Au�iliar OeAdI1'Ünístraça.O:.AnaAlic.e D� Paj�1io,,:ralljo� '1'0202-8 �G23

Aux. se!".... GeraIs: Ana Carohne Siqueifa Rios � 091012-0 - 1-3%. Cltu,g,ào Dentisw; Eliungela

Holanda UfTta .D605Q9.7 .023 .Aux. de Serv. Gerais; Francisco Rogeno de O�lVelr,;'t ,. 010609-7 �

029- Vigia: ,JOãe Va�n\ir X;if"ier de Suusa - 01024.4..0.111 • Piof. Ens, Fundamental i. ltareina.

Cearão 05 de julho de 2016. Fr�nclsco Fernando Santan� Gregório - Pre3ide.�!���_��P,A.O.
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DIÁRIOOFICIALDOESTADO FORTALEZA, 13 DEJULHO DE 2016 u

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá - CPSMT. A Comissão Permanente de Licitação do Consórci!,:)
Público de Saúde da Microrregião de Tauá - CPSMT, localizada na Rua Abigail Cidrão, N° 190, bairro Colibris, em Tauá-Ce, toma público que se

encontra à disposição dos interessados o edital do Pregão Presencial N° 1307.0112016 - CPSMT, cujo objeto é a Aquisição de material

permanente, para atendimento das necessidadesdo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá - CPSMT, que realizar-se-á no dia 25/07/

2016, às 09:00 Horas. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público,

das 08:00hs. às 12:00 hs, e no site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Tauá-Ce, 13 de Julho de 2016. Sérgio Verisslmo Loiola - Presidente da

Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barroquinha - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 09.004/2016-PP. A Pregoeira do

Município de Barroquinha - Ce toma público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 26 de Julho de 2016 às 09:00hs, na Sede da

Comissão de Pregões da Prefeitura de Barroquinha localizada à Rua II de Maio, N° 739, Centro, Barroquinha - CE, estará realizando Licitação na

Modalidade Pregão Presencial, cujo Objeto é aquisição de um veículo automotor, zero quilômetro, tipo passeio, para atender as necessidades do PSF,

de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barroquinha/CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência

constante dos Anexos do Edital, o qual encontra-se disponivel no endereço acima citado, no horário de 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs.

Rarroquinha - CE, 12 de Julho de 2016. Rosicléia da Silva Magalhães - Pregoeira.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barroqulnha - Aviso de Licitação - Pregão Presencial para Registro de Preços N° 00.004/

2016-PP. A Pregoeira do Município de Barroquinha - CE toma público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 28 de Julho de 2016

às 09:00hs, na sede da Comissão de Pregões da Prefeitura de Barroquinha, localizada na Rua Onze de Maio, 739, Centro, Barroquinha - CE, estará

realizando Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, cujo Objeto é a seleção de empresa para registro de preços para futuros e eventuais

fornecimentos de café da manhã, lanche e refeição para atender as necessidades das diversas Unidades Gestoras do Município de Barroquinha/CE,

tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante dos Anexos do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima,

no horário de 08:00hs às 12:00hs e 14:00hs às 17:00hs. Barroquinha- CE, 12 de Julho de 2016. Roslcléia da Silva Magalhães -Pregoeira.

•
*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE LICITAÇÃO, O Pregoeiro da Prefeitura do Município de
QUlXADÁ-CE, toma público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 27 de Julho de 2016, às 14:00hs, na Sede da Prefeitura
Municipal de Quixadá, localizada à Travessa José Jorge Matias Lobo, N° 13 - Campo Velho, QUIXADÁ-CE, estará realizando licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nO 060/2016, com o seguinte objeto, Aquisição de Bandeiras, Rosetas e Mastros, para atender as
necessidades da Secretaria de Educação, conforme Anexo 1.0 edital se encontra na íntegra na Sede da Comissão de Pregões, localizada à Travessa

José Jorge Matias Lobo, N° 13 - Campo Velho, QUlXADÁ-CE, fone: 088-3412-6211, no horário de 08:00h às 12:00h. Em 11 de Julho de 2016.
Derlan Pinheiro Lima - Pregoeiro.

*** *** ***

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Acopiara - Extrato de Aditivo ao Contrato. Contratante: Cãmara Municipal de Acopiara 

Contratada: José Ferreira Lima Eventos ME, com sede à Rua Pedro Alves, 97, Centro, Acopiara - Ce, inscrita no CNPJ sob o nO 05.539.266/0001

20, representada pelo Sr. José Ferreira Lima; Câmara Municipal de Acopiara (Jourdan Teixeira Costa - Presidente). Objeto: Contratação de Empresa

especializada, para os serviços de divulgação das ações do legislativo municipal e coberturas de eventos do mesmo, no âmbito do Gabinete da

Presidência da Câmara Municipal de Acopiara - CE - Modalidade de Licitação: Pregão Presencial N" 2015.01.26.01-CMA. Fundamento Legal: Art.

57, ínciso II da Lei n°. 8666/93 e suas alterações posteriores. Prazo de Vigência: A partir do dia 30 de Dezembro de 2015 até 31 de Dezembro de

2016. Data da Assinatura: 30/1212015. Acoplara(CE), 30 de Dezembro de 2015. Antônla Luzimar Moreira Silva - Pregoeira.
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*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - EXTRATO DO CONTRATO N° 2016.07.08.0001-S0URB. Contratante:

Municipio de Ubajara - Secretaria de Obras, Urbanismos e Serviços Urbanos. Contratada: FP Construtora Lida - ME. Objeto: Recuperação do Prédio

onde funciona a Garagem dos Transportes, Localizado à Rua Gonçalo Martíns Fernandes, Bairro Dep. Grijalva F. da Costa, Ubajara/CE. Modalidade

de licitação: Tomada de Preços nO 005/2016 - SOURE. Fundamentação Legal: Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor global:

RS 35.953,10 (Trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos). Dotação orçamentária e elemento: 0501.15.122.0068.\.006

- 4.4.90.51.00. Prazo de vigência: 30 (trinta) dias. Foro: Comarca de Ubajara-Ceará. Data da assinatura do Contrato: 08 de Julho de 2016.

Signatários: José Ribamar Alves de Souza - Secretário de Obras, Urbanismos e Serviços Urbanos e Francisco de Aguiar Prado - Sócio da Contratada.

*** *** ***

.:stado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca. A Comissão de Licitação toma público que a partir das 09:00 horas do dia 13 de

julho de 2016 estará disponivel para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico N" SS-PE002/16, cujo objeto é

a Aquisição de equipamentos/material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal São Sebastião do Município de Pedra Branca.

Data de Abertura das Propostas: 25.07.2016 das 08:10 às 11:00 horas. Data da Disputa de Preços:25.07.2016 às 11:00 horas (Horário de Brasilia

DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na Rua Furtunato Silva, s/n, Centro, Pedra Branca/CE, ou através do site

www.bll.org.br. Pedra Branca, 13.07.2016. Vhanessa Mendes Melo - Presidente da CPL.

*** *** ***

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Caridade - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no próximo

dia 29 de julho de 2016, às 08h30min, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço nO 1207.01/2016, cujo objeto: Prestação de

serviços de consultoria, assessoria jurídica e acompanhamento de processos judiciais e administrativos em segunda instancia de interesse da Câmara

Municipal de Caridade/CE. O edital completo estará a disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nO horário de 08:00 às J2:00h,

no endereço da Câmara, à Avenida Coronel Francisco Linhares, s/n - Centro, Caridade - CE c no site: www.tcm.ce.gov.br/licitacocs. Vicente de

Paulo da Silva Lopes, Presidente da CPL.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Pregão Presencial N° 037/2016-E. A Comissão de Licitação de Cruz - CE, toma público

para conhecimento dos ínteressados que, no próximo dia 28 de Julho de 2016, às 09:00 hs na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça dos

Três Poderes, sln, Aningas - Município de Cruz - CEP: 62.595-000, haverá a sessão para recebimento da documentação de Proposta de Preços e

Habilitação, referente ao Pregão Presencial - N° 03712016-E, cujo objeto é aquisição de higiene, limpeza e utensílios destinados à Secretaria de

Educação do Município de Cruz - CE. O edital poderá ser adquirido junto à CPL, a partir da publicação deste aviso, no horário de 08:00h às 12:ooh

ou através do site www.tcm.ce.gov.br/licitações. Francisca Neuza da Cunha Martínez -Pregoeira. Cruz/C�:, 11 de Julho de 2016.

*** *** ***


