
Prefeitura Municipal de Altaneir 
GOVERNO MUNICIPAL 

CNPJ n° 07.385.503/0001-71 

EDITAL CONVOCATÓRIO 
Pregão Eletrônico n°2021.05.28.1 

Ia Parte: PREAMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA sito a Rua Dep. Furtado Leite, n° 272 - Centro, Altaneira - 
Ceará, por intermédio do Pregoeiro e Membros da equipe de apoio designados pela Portaria n° 012/2021, de 
04 de Janeiro de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo 
indicados  sera  realizada licitação na modalidade PREGA0 ELETRÔNICO,  do tipo MENOR PREÇO  que  sera  
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  sera  no  site  blIcompras.com. 

2a Parte: DAS CLAUSULAS EDITALiCIAS 

1.0 DO OBJETO  
1.1 A presente licitação tem por objeto Contratação de serviços a serem prestados na locação de um 
caminhão tipo prancha, com capacidade  minima  de 22 toneladas, com condutor, manutenção e combustível 
por conta da contratante, destinado ao atendimento da Secretaria de Infraestrutura deste Município de 
Altaneira/CE, conforme anexos, partes integrantes deste edital. 

2.0 DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO. 
2.1. 0 edital esta disponível gratuitamente nos sítios: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes  e blIcompras.com. 

2.2. 0 certame  sera  realizado no endereço eletrônico: 
blIcompras.com. 

3.0. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME  
3.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01 de Junho de 2021 as 08:30 horas. 
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 de Junho de 2021, as 08:30 horas. 
3.3. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14 de Junho de 2021, as 09:00 horas. 
3.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema  sera  observado o 
horário de Brasilia/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  sera  remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e oito horas) a contar 
da respectiva data. 

4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO  
4.1. A Prefeitura Municipal de Altaneira esta localizada na Rua Dep. Furtado Leite, n° 272 - Centro — 
Altaneira/CE, CEP. 63.195-000, telefone: (88) 3548-1185. 

5.0 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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5.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias constante no quadro 
abaixo: 

Orgão—T Unid. O,g.  
07 1- 01 

Projeto/Atividade Elemento de Despesa 
04.122.0037.2.075.0000   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 
blIcompras.com. 
6.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sitio eletrônico constante no subitem 2.2. deste 
edital. 
6.1.2. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (blIcompras.com) 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@blIcompras.com.  
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 Pais, 
cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Altaneira, 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 PUBLICAS. 
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar no Sistema 
blIcompras.com  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; 
6.7.10. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação. 

7.0. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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7.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do sistema da Bolsa de Licitações do 
Brasil, no sitio eletrônico www.blIcompras.com, os documentos de habilitação exigidos neste Edital. Com  
relação e proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada na plataforma, com a descrição do objeto 
ofertado e seus respectivos preços, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, não 
sendo necessário o envio da proposta inicial como arquivo digitalizado em anexo. 
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. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha, obtidas junto e Bolsa de Licitações do Brasil (blIcompras.com). 
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, § 1°, 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 REFERENCIA 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. 0 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 blIcompras.com. 
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo  Onus  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 realiza* 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 (blIcompras.com), 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. 

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. 
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8.2. Os pregos 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. 0 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 prego cotado poderá ultrapassar o limite máximo discriminado Anexo I - 
TERMO DE REFERENCIA presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, na fase de lances, o 
lance final deverá atingir prego 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 aquele 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 pregos unitários 
e total dos itens superiores aos preços no Anexo I (Termo de Referência). 
8.6. 0 sistema disponibilizara campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

9.0. DA ETAPA DE LANCES  
9.1. 0(A) pregoeiro(a) dará inicio 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,  sera  considerado o valor global do lote. 
9.2.1. Na fase de lances, o lance final devera atingir prego 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 no 
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, o sistema blIcompras.com  fará o sorteio. 
9.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. 0 sistema não identificara 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. 
9.4.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por um tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão pública  sera  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. 0 modo de disputa adotado para este certame  sera  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. 
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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 editalicio 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 prego 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 pequeno 
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. 
9.11. A ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que s6 poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
9.12.0 sistema informará a proposta de menor preço ao encerrara fase de disputa. 

10.0 DO LICITANTE ARREMATANTE E DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA  
10.1. 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 prego, 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, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
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contratação no edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do  art.  7° e no § 9° 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  e-
mail  (licialtaneira.eletronico@hotmail.com)  a proposta de pregos 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. 0 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 (blIcompras.com), 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  
11.1. A proposta deverá ser apresentada em via única original, com os pregos ajustados ao menor lance, nos 
termos do Anexo ll - Proposta de pregos 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 eiou fabricante do produto e demais informações relativas ao bem ofertado. 
11.1.1. 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. 0 licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao determinado no edital. 
11.4. Na cotação do prego 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. 
11.6. 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. 

12.0 DA HABILITAÇÃO  
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 domicilio; 
d) Prova de regularidade fiscal junto á Fazenda Estadual de seu domicilio; 
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 (FGTS); 
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; 
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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 Pais, 
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) jurídica(s) de direito público ou privado; 
0.1) Nos casos de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser apresentado com 
firma devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhado de documento de identificação do 
signatário para confrontação da assinatura; 
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.  70 
da Constituição Federal. 
12.2. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma 
que não conste previsão em legislação especifica, os referidos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 
(noventa) dias, contados até a data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado, 
conforme legislação do órgão expedidor. 
12.2.1. Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovações de 
inscrições. 

Observação: Os documentos que não possuam campo especifico para a sua anexação junto a plataforma 
eletrônica blIcompras.com,  poderão ser anexados no campo OUTROS DOCUMENTOS. 

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 pregos registrados em ata. 
14.1.2. A proposta final para o lote não poderá conter item com valor superior ao estimado pela 
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 pregos. 
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14.1.3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir prego 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 prego devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de 
Referência. 
14.1.4. Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se o licitante desatender as 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. 0 licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no  art.  44, § 2°, da Lei 
Complementar n° 123/2006, no dia e hora designados pelo(a) pregoeiro(a),  sera  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 pregos superiores dos ITENS/LOTES aos constantes no Termo de Referência no processo em 
epígrafe, após a fase de lances ou comprovadamente inexequíveis. 
15.2. A desclassificação  sera  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 a pregoeira, até 
3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, exclusivamente por meio eletrônico, 
no endereço licialtaneira.eletronicohotmail.com,  informando o número deste pregão no sistema do 
blIcompras.com  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  aqueles 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 
blIcompras.com, ou pelo  e-mail  licialtaneira.eletronicoAhotmail.com.  
16.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão  sera  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(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a mesma no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento desta. 
16.10. Acolhida a impugnação contra o edital,  sera  designada nova data para a realização do certame, exceto 
se a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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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 blIcompras.com, ou pelo  e-mail  
licialtaneira.eletronicoAhotmail.com.  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, 
sendo-lhes 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 A 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 Altaneira e será 
descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Altaneira, 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 
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 As 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: 
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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 
data da comunicação formal da rejeição; 
Ill — suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Altaneira, 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 é ampla defesa, 
garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e Ill do item 19.3 supra 
e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item. 
19.5 0 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 Divida Ativa do Município e 
cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
19.6 As sanções previstas nos incisos Ill e IV do item 19.3 supra, poderão ser aplicadas és empresas que, em 
razão do contrato objeto desta licitação: 
I — praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
II — demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos 
ilicitos praticados; 
Ill — 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 é multa de 5% (cinco por 
cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar 
descumprimento total da obrigação assumida. 
19.9 As sanções previstas no item 19.8 supra não se aplicam és 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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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 período, desde que solicitado durante o seu 
transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito. 
20.2. Na assinatura do contrato  sera  exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas neste 
edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação. 
20.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste edital, ou recusar-
se a assinar o contrato, poderá ser convidado outro licitante pelo(a) pregoeiro(a), desde que respeitada 
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 
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 revoga-
la 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. 0 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  sera  devolvida ao licitante, ainda que se trate de 
originais. 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de inicio 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 Altaneira. 
21.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
21.7. 0 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 devera 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  sera  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 
licialtaneira.eletronicoAhotmail.com,  ou no próprio  chat  da plataforma do blIcompras.com  "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. 
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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 ás 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 Altaneira, 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 Pregos 
ANEXO Ill - Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menor 
ANEXO IV - Minuta do Contrato 

Altaneira/CE, 28 de maio de 2021. 

Pregoeira Oficial 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N°2021.05.28.1 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

1 - OBJETO 
1.1 - Contratação de serviços a serem prestados na locação de um caminhão tipo prancha, com capacidade  minima  de 
22 toneladas, com condutor, manutenção e combustível por conta da contratante, destinado ao atendimento da 
Secretaria de Infraestrutura deste Município de Altaneira/CE. 

2 - JUSTIFICATIVA: 
2.1 - A referida contratação faz-se necessária tendo em vista as necessidades da Secretaria de lnfraestrutura do 
Município de Altaneira/CE, no que se refere ao atendimento dos serviços prestados. 

3- DESCRIÇÕES DOS VEÍCULOS E ORÇAMENTO BÁSICO: 
3.1 - Quantidades e especificações mínimas, a ver: 

Lote: 01 - Locação de caminhão prancha 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor Estimado Valor Total 
01 Locação de caminhão tipo prancha, com capacidade  minima  para 

22 toneladas, com condutor, manutenção e combustivel por conta 
da contratante 

MÊS 6 16.290,00 97.740,00 

Total: 97.740,00 

3.2 - O veículos utilizado para execução dos serviços deverá preencher todos os requisitos de segurança contidos no 
Código Nacional de Transito, além de comprovação e atualização de Licença do DETRAN (CRLV) e Seguro 
Obrigatório, devendo ainda ser mantido, o veiculo, em perfeito estado de conservação, funcionamento e higiene. 
3.2.1 - Os veículos poderão prestar serviços a todas as secretarias deste município, tendo como responsável a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
3.3 - 0 regime de execução dos serviços 6 o indireto. 
3.4 - 0 veiculo futuramente contratado de forma mensal, deverá permanecer em disponibilidade exclusiva para 
execução dos serviços junto a(s) Secretaria(s) competente(s). 
3.5 - 0 valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 97.740,00 (noventa e sete mil setecentos e quarenta 
reais), de acordo com pesquisas de preços realizadas pelo Município de Altaneira com empresas atuantes no ramo do 
objeto licitado. 

4- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DO REAJUSTAMENTO 
4.1 - 0 Pagamento  sera  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 IGPM-FGV, ou de outro indice que venha a 
substitui-lo oficialmente, acrescido de juros de 0,05 % ao dia, sobre o valor atualizado, e multa de 10%, e demais 
cominações legais, independentemente de 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 indice oficial da variação de preços, o IGP-M/FGV, ou outro 
que venha substitui-lo. 

5- PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
5.1 - 0 prazo de vigência do(s) futuro(s) contrato  sera  de 06 (seis) meses, contado a partir da assinatura do 
Instrumento Contratual, podendo ser prorrogado em conformidade com o  Art.  57, da Lei n° 8.666/93, convindo as partes 
contratantes. 

6- DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos na seguintes 
Dotação Orçamentaria: 
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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, obrigando-se 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 veiculo sem a devida documentação obrigatória atualizada (certificado de 
registro e licenciamento do veiculo, seguro obrigatório pago, carteira nacional de habilitação de acordo com as leis de 
trânsito vigentes). 

Altaneira/CE, 28 de Maio de 2021. 

amião Malaquias de Sousa  Junior  
Pregoeiro Oficial do Município 

DE ACORDO: 

 

Luiz  Pe ezerra Neto 
Ordenador de Despesas 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 
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ANEXO II II 
PROPOSTA PADRONIZADA 

A Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do Ceara. 

6 

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 as cláusulas e condições da modalidade Pregão n°2021.05.28.1. 

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 
vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na locação de um caminhão tipo prancha, com capacidade  minima  
de 22 toneladas, com condutor, manutenção e  combustive]  por conta da contratante, destinado ao atendimento da 
Secretaria de Infraestrutura deste Município de Altaneira-CE, conforme especificações apresentadas a seguir. 

Item Especificação  
Lote : 01-Locação de caminhão  srancha 

Unid. Qtde. Marca I Valor unitário I Valor Total 
0001 Locação de caminhão tipo prancha, com capacidade 

j  minima  para 22 toneladas, com condutor, kits  
manutenção e combustivel por conta da contratante  

Total: 

Valor Total da Proposta R$  

Proponente:  
Endereço:  
CNPJ/CPF:  
Data da Abertura:  
Horário:  
Prazo de Execução: Conforme Edital. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Data:  

Assinatura do Proponente 

Rua Furtado Leite, n° 272- Centro - Altaneira/CE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 - FONE: 8835481185 
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ANEXO  III  
Pregão Eletrônico N°2021.05.28.1 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO  ART.  7° DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA 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 Altaneira, no procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, 
que não incide na proibição contida no inciso XXXIII do  Art.  7° da Constituição da República Federativa do 
Brasil. 

Por ser verdade, firma a presente. 

Local, Data e Assinatura. 

Rua Furtado Leite, n° 272- Centro - Altaneira/CE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 -FONE: 8835481185 
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ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de Locação de Veiculo, que entre si fazem as partes: 0 Município de Altaneira, Estado do Ceará, 
Instituição de Direito Público Interno, através do(a) Secretaria Municipal de  
denominado daqui por diante de LOCATÁRIO, com endereço na(o) Rua Dep. Furtado Leite, n° 272, Centro, 
Altaneira/CE, inscrito no CNPJ n.° 07.385.503/0001-71, neste ato representado pelo(a) Sr(a). 

, Ordenador(a) de Despesas da Secretaria Municipal de 
, residente e domiciliado(a) nesta Cidade, e do outro lado a Empresa/Pessoa 

Física: , denominado de LOCADOR, com endereço na 
, 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: 

CLAUSULA 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 Pregão n° 
2021.05.28.1. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - Constitui o objeto do presente Instrumento a Contratação de serviços a serem prestados na locação de 
um caminhão tipo prancha, com capacidade  minima  de 22 toneladas, com condutor, manutenção e 
combustível por conta da contratante, destinado ao atendimento da Secretaria de Infraestrutura deste 
Município de Altaneira/CE, conforme descrições constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a 
contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

CLAUSULA TERCEIRA. DO REGIME DE ExEcugÃo 
3.1 — Os serviços serão prestados pelo LOCADOR diariamente, satisfeitas integralmente as necessidades 
objeto deste Contrato. 
3.2 — 0 regime de execução adotado é o indireto. 

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA E DO REAJUSTAMENTO 
4.1 — O objeto contratual tem o valor mensal de R$ ), totalizando o valor 
global de R$ ), a ser pago de conformidade com a execução dos 
serviços. 
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 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 IGPM-FGV, ou de outro 
índice que venha a substituí-lo oficialmente, acrescido de juros de 0,05 % ao dia, sobre o valor atualizado, e 
multa de 10%, e demais cominagões legais, independentemente de notificação. 
4.4 — 0 presente Contrato não será reajustado. 

Rua Furtado Leite, n*272 - Centro - Altaneira/CE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 - FONE: 8835481185 



Prefeitura Municipal de Altaneira. 
c)  FL NC  

GOVERNO MUNICIPAL 
CNI33 n° 07.385.503/0001-71 

vAlum-

ONEIRi 

CLAUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1 — 0 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. 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos 
na(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentaria(s): 

CLAUSULA 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, obrigando-se ainda a: 
- LOCATÁRIO 
7.2 — Fornecer todas as informações necessárias ao bom desempenho dos serviços Locados. 
7.3 — Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora locados, desde salário do motorista, encargos 
trabalhistas, previdenciarios e fiscais que venham a incidir sobre o presente contrato, bem como as infrações 
de trânsito. 
7.4 — Responsabiliza-se por todas as despesas com troca de óleo lubrificante, manutenção mecânica 
preventiva e corretiva, pneus, pegas e acessórios, enquanto o veiculo estiver a serviço desta municipalidade. 
7.5 — Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento, assim como arcar com as despesas 
referentes ao abastecimento de combustível dos veículos. 
-LOCADOR 
7.6 — 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. 
7.7 — 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. 
7.8 - Manter a LOCATÁRIA informada sobre o andamento dos serviços, informando-a sempre que se 
registrem ocorrências extraordinárias. 
7.9- Em caso de 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 veiculo. 
7.10 • 0 LOCADOR devera arcar com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento do veiculo 
alugado, bem como fornecer ao LOCATÁRIO a documentação correspondente atualizada. 

CLAUSULA OITAVA - 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 veiculo sem a devida documentação obrigatória atualizada 
(certificado de registro e licenciamento do veiculo, seguro obrigatório pago, carteira nacional de habilitação de 
acordo com as leis de trânsito vigentes). 

CLAUSULA NONA — DO INADIMPLEMENTO 
9.1 - O lnadimplemento 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,  sera  comunicado pela parte 
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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. 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
10.1 — 0 LOCADOR pagará ao LOCATÁRIO a titulo de multa pelo não 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, consequentemente, prejuízo para os 
beneficiários, multa correspondente à 3% (três por cento), calculada sobre o montante a ser pago 
mensalmente ao LOCADOR. 
10.3— lnexecução 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 subitem anterior, o LOCATÁRIO fica 
desobrigado do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa pelo LOCADOR. 
10.4 — 0 LOCADOR, pela sua inadimplência no cumprimento do Contrato, enquanto durar o vinculo 
contratual, estará sujeito as 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. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 — O não 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 - 0 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 clausulas por qualquer uma das partes; 
11.2.3 — Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) 
dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
11.2.4 — No caso de não 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 subitem anterior. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 — Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas mediante 
Termo Aditivo. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 — Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 50  (quinto) dia útil do mês 
subseqüente ao de sua assinatura. 
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 — Declaram as partes que este Contrato corresponde A manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - 0 Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de 
Altaneira/CE. 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas. 

Altaneira/CE,  

Ordenador(a) de Despesas 
Secretaria Municipal de  

CONTRATANTE/LOCATÁRIO 

CONTRATADA/LOCADORA 

TESTEMUNHAS: 

1 CPF  

2. CPF  
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COMPROVANTE(S) DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão n° 2021.05.28.1 
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AVISO DE LICITACAO 

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2021.05.28.1 

0 Pregoeiro Oficial do Município de Altaneira, Estado do Ceará, torna público, que estará 
realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica https://blicompras.com, por 
intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão n° 
2021.05.28.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na 
locação de um caminhão tipo prancha, com capacidade  minima  de 22 toneladas, com 
condutor, manutenção e combustível por conta da contratante, destinado ao atendimento da 
Secretaria de Infraestrutura deste Município de Altaneira-CE, com abertura marcada para o dia 
14 de Junho de 2021, a partir das 08:30 horas. 0 inicio de acolhimento das propostas comerciais 
ocorrerá a partir do dia 01 de junho de 2021, As 08:30 horas. Maiores informações e entrega de 
editais no endereço eletrônico: https://bllcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do 
Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3548-1185 / 88 992062200. 

Altaneira/CE, 28 de Maio de 2021 

Damido rias de Sousa  Junior  
Pregoeiro(a) Oficial do Município 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão N° 2021.05.28.1 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria 
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei n° 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITACAO  na modalidade 
Pregão N°2021.05.28.1, cuja abertura está prevista para o dia 14 de Junho de 2021 is 08:30 
horas, para o Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na locação de um caminhão 
tipo prancha, com capacidade  minima  de 22 toneladas, com condutor, manutenção e 
combustível por conta da contratante, destinado ao atendimento da Secretaria de 
Infraestrutura deste Município de Altaneira-CE, conforme especificações constantes no 
Edital Convocatório. 

Altaneira/CE, 28 de Maio de 2021. 

ammo  M as de Sousa  Junior  
Responsável pela Publicação 

Rua Furtado Leite, n° 272 - Centro - ALTANEIRA/CE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 - FONE: 8835481185 
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IPIRANGA AGROPECUÁRIA S.A. — IAGROPESA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE E  AGO  CONJUNTA. 

A Presidente da IPIRANGA AGROPECUÁRIA S.A. — IAGROPESA — 
CNPJ 07010804/0001-10, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social, convoca os acionistas, em pleno gozo de seus direitos sociais, para 
se reunirem em Assembleias Geral Extraordinária e Ordinária que realizar-
se  Ito  através da Plataforma Digital SKYPE (Através do  Link  https:// 
join.skype.com/npY0  I BEbmWyn) devido a pandemia que assola todo o 
mundo c, cm especial o nosso estado/pais, no dia 11 de junho  dc  2021, is 
15:00 horas. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á cm primeira 
convocação is 15:00 horas, com a presença de 2/3 dos acionistas, cm 
segunda convocação As 15:30 horas, no mesmo dia, com qualquer presença 
de acionistas. A Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação 
realizar-se-á is 16:30 horas, com a presença de 2/3 dos associados, cm 
segunda convocação As 17:00 horas, no mesmo dia, com qualquer presença 
dos acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
Pauta da AGE: I. Autorizar a Diretoria da IAGROPESA vender as fazendas 
Ipiranga Parte I e Ipiranga Parte II e definir os preços mínimos para venda 
de cada fazenda,separadamente. II. Definir quanto a participação - Qualquer 
cidadão ou cidadã pode apresentar propostas, inclusive os familiares c 
acionistas em todos seus níveis.  III.  Recomendar que o processo de venda 
seja conduzida por pessoa juridica devidamente constituída e com prestação 
de serviços anteriores na regularização da IPIRANGA AGROPECUARIA 
S.A. — IAGROPESA IV. Decidir que no caso  dc  não se alcançar os pregos 
mínimos para venda de cada fazenda conforme item I, fica a DIRETORIA 
autorizada a buscar novas alternativas como dividir a fazenda Ipiranga Parte 
I em glebas; procurar parceiro investidor para um loteamento na fazenda 
Ipiranga Parte II, ficando a IAGROPESA como terrenista. Pauta da  AGO:  
I — Prestação de Contas dos exercícios de 2019 e 2020 compreendendo: a) 
Parecer do Conselho Fiscal; b) aprovação dos balanços de 2019 e 2020; 
II — Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; Fortaleza, 20 de Maio de 
2021 Eliana Braga Marques Curadora do Diretor Presidente. 

••• ••• ••• 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI 
- EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N° 128/2021. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ICAPUÍ, 
LOCALIZADO A PRAÇA ADAUTO RÓSEO, 1229, CENTRO, ICAPUI, 
CE, CNPJ N° 10.393.593/0001-57, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, NESTE ATO 
REPRESENTADA POR SEU SECRETÁRIO, SR.  JOSE  FRANCISCO 
DA COSTA. CONTRATADA: MC CONSTRUÇÕES LTDA. - ME, CNPJ 
15.386.389/0001-22, COM SEDE NA RUA JEREMIAS MAIA, 690, CEP: 
63.475-000 — EXPEDITO DIÕGENES, NA CIDADE DE JAGUAR1BE, 
ESTADO DO CEARA. FUNDAMENTO LEGAL: PROCESSO DE 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS N° 
2020.11.24.01. OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DOS PESCADORES, RUA LUIZ 
GONZAGA, TRAV. QUITÉRIAS 01, TRAV. QUITÉRIAS 02 E RUA JOCA 
GALDINO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE. PREÇO: RS 405.089,76 
(QUATROCENTOS E CINCO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E 
SETENTA E SEIS CENTAVOS). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 
(OITO) MESES. PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES 
CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA RESPECTIVA 
ORDEM DE SERVIÇO. ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADO DO 
CEARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES/CONVÉNIO 
N°. 085/CIDADES/2020/PROCESSO N° 05765923/2020/MAPP: 
4779. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: N° 08.01.26.451.0901.1.040 
- ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.00. DATA: ICAPUI-CE, 19 DE 
ABRIL DE 2021. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. CONTRATADA: MC 
CONSTRUÇÕES LTDA. - MEICAPUf-CE, 19 DE ABRIL DE 202 1  JOSE'  
FRANCISCO DA COSTA SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E 
SANEAMENTO 

ESTADO DO CEARA— PREFEITURA MUNICIPA 
— AVISO DE LICITAÇÃO — CONCORRENCI 
26.05.01/2021. A PRESIDENTE DA COMISSÃO D 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE TORNA P013 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE, NO DIA 30 DE JUNHO 
DE 2021 AS 08HOOMIN, NA SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAGUARIBE LOCALIZADA NA RUA MARIA 
NIZINHA CAMPELO, N° 341, BAIRRO ALDEOTA - JAGUARIBE/ 
CE ESTARÁ REALIZANDO SESSÃO PARA RECEBIMENTO 
E ABERTURA DOS ENVELOPES COM DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS PARA 0 OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS 
DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA MIRANDA MAIA NO 
DISTRITO DE NOVA FLORESTA E NA CRECIIE IOLANDA PATRÍCIO 
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. 0 EDITAL E SEUS 
ANEXOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO ACIMA, 
DAS 07H3OMIN AS 12HOOMIN, OU ATRAVÉS DO  SITE:  WWW.TCE. 
CE.GOV.BR. JAGUARIBE/CE, 28 DE MAIO DE 2021.  MICHELLE  
MARIA MARTINS DE BARROS — PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO. 

••• ••• ••• 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE - 
AVISO DE CREDENCIAMENTO N 001/2021 — S.M.A. AVISO 
DE CREDENCIAMENTO IV 001/2021 — S.M.A. A Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação —  CPL,  toma público, que será realizado 
credenciamento para a Contratação de leiloeiros oficiais para prestação 
de serviços de recebimento, avaliação e alienação de bens moveis c 
imóveis. inserviveis ou de recuperação antieconômica de propriedade do 
Município de Várzea Alegre — CE, bem como de veículos aprecndimentos 
pelo Departamento Municipal de Transito — DEMUTRAN, conforme 
especificcações constantes no Instrumento Convocatório.Data e horário 
da Abertura: 14 de junho de 2021, is 09h00min. Em virtude do estado  
dc  calamidade pública diante da pandemia de Covid-I9, 0 recebimento 
será feito  dc  forma organizada, sendo permitida a entrada de apenas 
um representante por vez para efetuar a entrega, com o intuito de evitar 
aglomeração cm cumprimento ao Decreto Estadual. Os interessados poderão 
ler c obter o texto integral do edital c todas as informações sobre a licitação 
através dos endereços eletrônicos: www.varzeaalegre.ce.gov.br  c www.tee. 
ce.gov.br. Maiores infomiações:(88) 9 9839-7074. Várzea Alegre/CE, 28 
de Maio de 2021. Maria Fernanda Bezerra - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA 
- EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO 
ELETRONICO N° 2021.05.28.1. 0 Pregoeiro Oficial do Municipio 
de Altaneira, Estado do Ceará, toma público, que estará realizando, na 
sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica https://bIlcompras. 
com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame 
licitatório, na modalidade Pregão n° 2021.05.28.1, do tipo eletrônico, 
cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na locação de 
um caminhão tipo prancha, com capacidade  minima  de 22 toneladas, com 
condutor, manutenção c combustível por conta da contratante, destinado ao 
atendimento da Secretaria  dc  Infraestrutura deste Município de Altaneira-
CE, com abertura marcada para o dia 14 de Junho de 2021, a partir das 08:30 
horas. 0 inicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do 
dia 01 de junho de 2021, As 08:30 horas. Maiores informações e entrega 
de editais no endereço eletrônico: https://bIlcompras.com, por intermédio 
da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas 
ainda pelo telefone (88) 3548-1185 / 88 992062200. Altaneira/CE, 28 de 
Maio de 2021. Damião Malaquias de Sousa  Junior  — Pregoeiro Oficial 
do Município. 

COEMDIBRA — COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS 
DO GRUPO "M. DIAS BRANCO" LTDA. - CNPJ 35.033.257/0001-24 - 
NIftE 23.400.004.762 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO — Ficam convocados os senhores associados da 
COEMDIBRA — COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS 
DO GRUPO "M. DIAS BRANCO" LTDA., CNPJ 35.033.257/0001-24, 
N1RE 23.400.004.762, na conformidade do disposto no Estatuto Social 
(artigo 32), ao amparo do Artigo 1.078, da Lei n.° 10.406, de 10.01.2002 
(Código Civil Brasileiro), para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, nos termos seguintes: 1. DATA: 14 de junho de 2021.2. 
HORÁRIO: I. convocação: 09:00 horas; 2. convocação: 10:00 horas e 3.` 
convocação: 11:00 horas. 3. LOCAL: Sede social, na Rodovia BR 116, s/n, 
Km 18, Zona Urbana, municipio de Itaitinga, Ceara. 4. ORDEM DO DIA: 
Deliberar sobre os seguintes assuntos: a) eleição e posse dos componentes 
do Conselho de Administração (artigo 32 e 35 do Estatuto Social); e b) 
eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal (artigo 32 c 47 do 
Estatuto Social) 5. NÚMERO DE ASSOCIADOS NECESSARIOS A 
DETERMINAÇÃO DO QUORUM DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: 3.935 pessoas. Itaitinga, Ceará, 26 de 
maio de 2021. COEMDIBRA — COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
EMPREGADOS DO GRUPO M. DIAS BRANCO" LTDA. Marcos 
Antonio Borges Magalhães - Diretor Presidente. 

4.• • • • 4,  0**  

••• ••• ••• 

INSTITUTO DRAGÃO DO MAR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

ORIGEM IDM 
Pregão Eletrônico n°2021043/ IDM 

0 Instituto Dragão do Mar empresa privada, scm fins lucrativos, inscrita 
no CNPJ-MF sob o n° 02.455.125/0001-31, cm Fortaleza - CE convoca 
os interessados para participarem no dia 17/06/2021 As09h30min de 
Pregão Eletrônico objetivandoaquisições deserviços de manutenção de 
geradores,conforme condições estabelecidas em Edital disponível nos 
endereços eletrônicos: www.licitacoes,com.br, em Fortaleza26demaiode 
2021.  

Thais  Maria Coutinho Melo 
PREGOEIRA 

*** *** *** 

Ministério da Infraestrutura 
COMPANHIA DOCAS DO CEARA 

ERRATA 
A Companhia Docas do Ceará toma público que, a pedido da União, fica 
cancelada a Assembleia Geral Extraordinária da  CDC,  prevista para ser 
realizada is 10h do dia 02/06/2021. 

Fortaleza, 26 de maio  dc  2021 
Fábio Lavor Teixeira 

Presidente do Conselho de Administração 
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FOCO da empresa i na 
locação de unidades 

ao custo para captar o  alien-
te". Co, paralelo, o sócio. 
gestor da empresa diz con-
tinuae a captação orgânica, 
buscando atrair investidores 
com retornos de cerca de 1% 
do valor liquido do preço do 
imóvel a cada mér, -ganho 
superior ao de opções  ban-
caritas tradlcionala'. 

Outra frente de aumentar 
• blue  de imbvels é negociar 

com incorporadoras e cons-
trutoras, sorna dinâmica 
que Minis a partir da ven-
da dos imóveis na planta. 
Moura Dubeux, Pernambuco 
Construtora, fiSid e  Max  Plu-
ral silo alguns dos parceiros 
paste tipo de captação, que 
deve resultar em  mats  de • 
mil unidades novas a serem 
Incluldas na base da Carpe-
dien até 2024.  

asnr.oeciro.tataila  
SEGUNDA-FEIRA  
••••••112.• . /I 01 WY Di 

Carpediem negocia novas 
aquisições e projeta expansão 
em 2021 IALUGUEL POR TEMPORADAI  
Startup  aposta em retomada do turismo e investe para 
ampliar oferta de habitações 

Uma positivei terceira 
onda de CovId-ig e os poucos 
voos em operação entre os 
aeroportos do Nordeste não 
devem atrapalhar a retoma-
d• do turismo interno ainda 
em  soil  n• avaliação da po-
tiguar Carpediem  Home.  As 
reservas para os próximos 
meses registradas no banco 
de dados da  startup  de alu-
guel por temporada indicam 
aquemmento do mercado 
Interno e. para correspon-
der a esta demanda, o 56-
clo-gestor Samuel  Condit, hi  
negocia a aquisição de  mats  
duas empresas do ramo - 
uma delas no Ceara. 

Com foco no Nordeste, ele 
finalizou a compra da cea-
rense  Apart lo  na semana  pas-
Ruda  e, do inicio da pandernla 
até agora, conseguiu ampliar 
a base de imóveis para loca-
ção por temporada em  malt  
de quatro vexes, saindo de  Bo  
unidades em março do  anti  
passado para  so°  atualmen-
te. A projeção para o fim de 
2001 é ainda mais promisso-
ra de 600 unidades. 

O número representa uni 
salto de 626% na base de trod-
veis ofertados pela  startup,  que 
já plancla o fortalecimento do 
cal.: 'Provavelmente, a gente 
consiga avançar um novo  rou-
nd  que garanta o aporte de RS 
6,6 milhões uma expansão no 
Nordeste. 'Ruinaa do mundo 
lotelro estio olhando o Nor-

deste. queremos dar oportuni-
dade de emprego aqui'. 

Samuel não revela os  vs.  
mm das transações e  man-
tern an  próximos alsooa ainda 
em sigilo. mas justifica • ex-
pansio via aquisições como 
saudável, quando a compra 
de carteira  tern  valor igual 
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Especificação 

Locação de caminhão tipo 
prancha, com capacidade  minima  
para 22 toneladas, com condutor, 
manutenção e combustivel por 
conta da contratante  

Lote : 01 — Loca : o de caminhão prancha  
Qtde. Marca Valor unitário Unid. Valor Total 

Nits 6 WV RS 15.000,00 R$ 90.000,00 

R$ 90.000,00 (noventa mil reais) Total 

Item  

0001  

A 
ENGENHARIA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Altaneira, 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 ás cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 
2021.05.28.1. 

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 vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na locação de um caminhão tipo prancha, com 
capacidade  minima  de 22 toneladas, com condutor, manutenção e combustivel por conta da contratante, 
destinado ao atendimento da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Altaneira-CE, conforme 
especificações apresentadas a seguir. 

Valor Total da Proposta R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 

Proponente A.0 DE OLIVEIRA PEDROSA 

Endereço: Rua Joaquim Targino Costa, N°  1037, São José, Juazeiro do Norte/CE 
CNPJ/CPF: 31.390.232/0001-27 
Data da Abertura: 14/06/2021 
Horário. 09:00 
Prazo de Execução: Conforme Edital. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Juazeiro do Norte/CE. 15 de Junho de 2021 

44/r(7fr / 12 c7  
ANTONIO  CLEONA DE OLIVEIRA PEDROSA 

REPRESENTANTE LEGAL / CPF 286.070.218-00 
A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA 
CNPJ N°31.390.232/0001-27 

A.C. DE OLIVEIRA PEDROSA — 31.390.232/0001-27 
RUA: JOAQUIM TARGINO DA COSTA, NE' 1037,  SAO  JOSÉ, CEP 63.024-620, JUAZEIRO DO NORTE/CE 

1 k FONE: (88) 3546-1384 / (88) 9 9972-5910  
EMAIL:  CLEONAPEDROSA@GMAILCOM  



   

Prefeitura Municipal de Altaneira 
Governo Municipal 

CNPJ n° 07.385.503/0001-71 

1467@7469  

ATA ADJUDICAÇÃO 

Pregão n° 2021.05.28.1 

Rua Dep. Furtado Leite, n°272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA -CE 
ALTANEIRA-CE 

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.05.28.1 
Processo Administrativo N°2021.05.28.1 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: DAMIÃO MALAQUIAS DE SOUSA  JUNIOR  

Data de Publicação: 05/06/2021 06:47:17 

MOVIMENTOS DO PROCESSO 
07/06/2021 23:49:43 CADASTRO DE PROPOSTA TERRA AZUL SERVIÇOS EIRELI 

09/06/2021 13:07:48 CADASTRO DE PROPOSTA X7E EMPREENDIMENTO EIRELI 

•

12/06/2021 09:28:49 CADASTRO DE PROPOSTA A.0 ENGENHARIA & SERVIÇOS 

12/06/2021 17:10:05 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA A.0 ENGENHARIA & SERVIÇOS 

13/06/2021 09:51:49 CADASTRO DE PROPOSTA A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI 

13/06/2021 18:41:45 CADASTRO DE PROPOSTA BELIRARDO FERREIRA SILVA 

13/06/2021 21:34:23 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI 

14/06/2021 00:48:30 CADASTRO DE PROPOSTA DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

14/06/2021 07:52:20 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA BELIRARDO FERREIRA SILVA 

14/06/2021 07:56:32 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

14/06/2021 08:30:40 MENSAGEM PREGOEIRO 
Bom dia senhores licitantes.  
14/06/2021 08:30:59 MENSAGEM PREGOEIRO 
Daremos inicio ao tramite do Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n° 2021.05.28.1, cujo objeto é a Contratação de serviços a 
serem prestados na locação de um caminhão tipo prancha, com capacidade  minima  de 22 toneladas, com condutor, manutenção e 
combustivel por conta da contratante, destinado ao atendimento da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Altaneira/CE.  
14/06/2021 08:31:14 MENSAGEM PREGOEIRO 
A partir desse momento procederemos com abertura das propostas iniciais devidamente cadastradas na plataforma e em seguida 
faremos a devida análise das referidas. 

• 
14/06/2021 08:44:35 MENSAGEM PREGOEIRO 
A analise das propostas iniciais fora finalizada, estando todas em estrito atendimento aos termos do Edital.  
14/06/2021 08:44:48 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos que este Pregão esta sendo realizado em observância ao Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019.  
14/06/2021 08:45:22 MENSAGEM PREGOEIRO 
E importante ressaltar que a documentação de habilitação exigida no Edital Convocatório devera ser encaminhada exclusivamente 
por meio do sistema da Bolsa de Licitações do Brasil, no sitio eletrônico www.blIcompras.com, até a data e o horário estabelecidos 
para a abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação/desclassificação do licitante no caso do não atendimento, conforme item 
editalicio 7.13. 
14/06/2021 08:45:42 MENSAGEM PREGOEIRO 
Solicitamos que ao final da disputa de preços, os licitantes com melhores ofertas encaminhem, dentro do prazo de 02 (duas) horas, 
via  e-mail  (licialtaneira.eletronico@hotmail.com), as suas propostas finais e, se necessário, documentação complementar, nos termos 
do item editalicio 10.4.  
14/06/2021 08:46:29 MENSAGEM PREGOEIRO 
O não atendimento quanto a entrega da proposta final, dentro do prazo estabelecido, acarretara na desclassificação, sendo assim 
convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.4.1 do 
Edital. 
14/06/2021 08:46:53 MENSAGEM PREGOEIRO 
ATENÇÃO: Os casos de não remessa da proposta final, dentro do prazo estabelecido no Edital, poderão ser tidos como desídia, e 
serão levados a Procuradoria Jurídica do Municipio, para que venham a ser adotadas as medidas cabíveis, com abertura de 
processo administrativo, no sentido de que sejam aplicadas possíveis sanções administrativas.  
14/06/2021 08:46:59 MENSAGEM PREGOEIRO 
Assim, informamos que as 09h e 00min, iniciaremos a sessão de disputa de pregos. 
14/06/2021 09:00:06 MENSAGEM PREGOEIRO 
Bom dia novamente, nesse momento daremos inicio à sessão de disputa de preços, através da oferta de lances. 
14/06/2021 09:00:23 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos aos participantes que o modo de disputa adotado para este certame  sera  o "Aberto e Fechado", nos termos do  Art.  31, 
inciso  II c/c  Art.  33, do Decreto Federal n° 10.024/2019. 

Gerado em: 15/06/2021 10:21:18 1 de 6 



2 de 6 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA -CE 
ALTANEIRA-CE 

14/06/2021 09:00:43 MENSAGEM PREGOEIRO 
Solicitamos aos senhores participantes atenção quanto à oferta de lances, pois a mesma deverá ser realizada pelo valor global de 
cada um do lote. 
14/06/2021 09:01:00 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos ainda que na etapa fechada não ha a possibilidade de cancelamento de lances. 
14/06/2021 09:01:10 MENSAGEM PREGOEIRO 
Boa sorte a todos. 
14/06/2021 09:34:14 MENSAGEM PREGOEIRO 
Estamos verificando com o suporte um possivel problema técnico. 
14/06/2021 09:34:47 MENSAGEM PREGOEIRO 
Assim que esclarecido daremos andamento aos tramites do certame. 
14/06/2021 09:58:05 MENSAGEM PREGOEIRO 
0 Suporte informou que houve um erro no time da plataforma. 
14/06/2021 09:58:20 MENSAGEM PREGOEIRO 
Por esse motivo  sera  retroagida a fase. 
14/06/2021 09:59:24 MENSAGEM PREGOEIRO 
Nesse momento reiniciaremos a fase de disputa. 
14/06/2021 09:59:48 MENSAGEM PREGOEIRO 
lances ofertados não foram cancelados. 
14/06/2021 10:38:45 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos que a sessão de disputa de preços, através da oferta de lances, fora encerrada. 
14/06/2021 10:39:23 MENSAGEM PREGOEIRO 
Requisitamos aos participantes com melhores ofertas o encaminhamento dentro do prazo de 02 (duas) horas, via  e-mail  
(licialtaneira.eletronico@hotmail.com), das propostas finais, nos termos do item editalicio 10.4.  
14/06/2021 10:39:54 MENSAGEM PREGOEIRO 
Reforçamos que o prazo para envio das propostas finais começa a contar do horário da mensagem anteriormente postada, mais 
precisamente as 10h:39min:235eg, vindo a finalizarás 12h:39min:235eg.  
14/06/2021 10:40:37 MENSAGEM PREGOEIRO 
É importante ressaltar que na elaboração das propostas finais, o licitante com a melhor oferta devera observar que os valores 
apresentados somente serão aceitos se forem iguais ou inferiores aos valores de referência constantes no Orçamento elaborado 
pela Prefeitura, em atendimento ao que estabeleceu o item 8.4 do Edital.  
14/06/2021 10:41:42 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos que, após o recebimento das propostas finais e da competente análise da documentação de habilitação das empresas 
arrematantes, avançaremos para a fase recursal. 
14/06/2021 10:42:06 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos ainda que a divulgação do resultado da fase de habilitação e de proposta de preços  sera  feita por meio de mensagens 
postadas nas informações especificas do lote.  
14/06/2021 10:42:14 MENSAGEM PREGOEIRO 
Nesse momento, passaremos a analise da documentação de habilitação das empresas arrematantes.  
14/06/2021 11:35:34 MENSAGEM PREGOEIRO 
0 julgamento da fase de habilitação já se encontra divulgado nas informações especificas do lote. 
14/06/2021 11:53:21 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos que a sessão  sera  suspensa para intervalo de almoço, sendo retomada as 14h0Omin. 
14/06/2021 11:54:20 MENSAGEM PREGOEIRO 
Destacamos que a proposta final para o lote 1 já terá que ter sido enviada, quando da retomada da sessão, uma vez que já terá 
transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, concedido à empresa agora arrematante, sob pena de desclassificação.  
14/06/2021 14:01:35 MENSAGEM PREGOEIRO 
Boa tarde. 
14/06/2021 14:02:04 MENSAGEM PREGOEIRO 
Neste momento retomaremos os trabalhos do certame. 
14/06/2021 16:23:51 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos que, em virtude do horário, a sessão  sera  suspensa, retornando na terça-feira (15/06/2021), as 09:00 horas, onde 
concluiremos a análise da proposta final a ser apresentada para o lote 1, avançando logo em seguida para as demais fases 
processuais. 
14/06/2021 16:24:25 MENSAGEM PREGOEIRO 
Destacamos que a proposta final para o lote 1 já terá que ter sido enviada, quando da retomada da sessão, uma vez que já terá 
transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, concedido à empresa agora arrematante, sob pena de desclassificação.  
14/06/2021 16:24:37 MENSAGEM PREGOEIRO 
Reiteramos pela compreensão de todos os envolvidos. 

Gerado em: 15/06/2021 10:21:18 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA -CE 
ALTANEIRA-CE 

14/06/2021 16:24:52 MENSAGEM PREGOEIRO 
Assim, estamos marcados para retornarmos amanhã, as 9:00 horas. 
15/06/2021 09:06:45 MENSAGEM PREGOEIRO 
Bom dia a todos. 
15/06/2021 09:16:12 MENSAGEM PREGOEIRO 
Como marcado previamente, estamos retomando os trabalhos inerentes ao presente processo. 
15/06/2021 09:16:21 MENSAGEM PREGOEIRO 
Iremos, a partir desse momento, proceder com a conclusão da analise das propostas.  
15/06/2021 09:16:32 MENSAGEM PREGOEIRO 
Assim que concluirmos, divulgaremos o resultado da análise, e avançaremos para a fase de manifestação de possíveis recursos. 
15/06/2021 09:58:46 MENSAGEM PREGOEIRO 
0 julgamento das propostas de preços  finals  já se encontra divulgado nas informações específicas do lote.  
15/06/2021 09:58:54 MENSAGEM PREGOEIRO • Sendo assim, avançaremos para a fase de manifestação de possíveis recursos, conforme informado anteriormente. 
15/06/2021 10:20:57 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos que não houve manifestação de recursos por partes dos licitantes.  
15/06/2021 10:21:02 MENSAGEM PREGOEIRO 
Neste caso, o objeto do presente processo já pode ser adjudicado aos seus respectivos vencedores. 
15/06/2021 10:21:11 MENSAGEM PREGOEIRO 
Desta forma, ficam finalizados os trabalhos da presente sessão.  

LOTE 1 - ADJUDICADO 
Locação de caminhão prancha 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS 
Item: 1 Unidade: MES Marca: vw Modelo: 19-320 

Descrição: Locação de caminhão tipo prancha, com capacidade  minima  para 22 toneladas, com condutor, manutenção e combustível 
por conta da contratante 
Quantidade: 6 Valor  Unit.:  15.000,00 Valor Total: 90.000.00 

CLASSIFICAÇÃO 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 1 A.0 ENGENHARIA & SERVIÇOS 089 31.390.232/0001-27 96.000,00 90.000,00 Sim  

DESCLASSIFICADOS 

Razão Social Num Documento Oferta inicial Oferta Final ME 

INABILITADOS 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 

TERRA AZUL SERVIÇOS EIRELI 015 07.830.603/0001-60 60.000,00 60.000,00 Sim 

X7E EMPREENDIMENTO EIRELI 038 22.594.152/0001-00 60.000,00 60.000,00 Sim 

DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 029 13.226.955/0001-03 87.966,00 65.800,00 Sim 

A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE 036 22.818.188/0001-12 97.740,00 65.900,00 Sim 

BELIRARDO FERREIRA SILVA 025 22.456.063/0001-90 68.400,00 68.400,00 Sim 

MOVIMENTOS DO LOTE 

05/06/2021 06:47:16 PUBLICADO 

05/06/2021 07:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS 

14/06/2021 08:30:00 ANALISE DE PROPOSTAS 

14/06/2021 09:01:17 LANCE TERRA AZUL SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 015) 60.000,00 

14/06/2021 09:01:17 LANCE X7E EMPREENDIMENTO EIRELI (PARTICIPANTE 038) 60.000,00 

14/06/2021 09:01:17 LANCE A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI 97.740,00 

14/06/2021 09:01:17 LANCE BELIRARDO FERREIRA SILVA (PARTICIPANTE 025) 68.400,00 
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14/06/2021 09:01:17 LANCE DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 029) 87.966,00 

14/06/2021 09:01:17 LANCE A.0 ENGENHARIA & SERVIÇOS (PARTICIPANTE 089) 96.000,00 

14/06/2021 09:01:17 DISPUTA 

14/06/2021 09:02:33 LANCE A.0 ENGENHARIA & SERVIÇOS (PARTICIPANTE 089) 90.000,00 

14/06/2021 09:03:36 LANCE DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 029) 78.192,00 

14/06/2021 09:07:38 LANCE DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 029) 66.000,00 

14/06/2021 09:13:49 LANCE A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI 65.900,00 

14/06/2021 09:17:00 TEMPO RANDOMICO 

14/06/2021 09:17:59 LANCE DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 029) 65.800,00 

14/06/2021 09:18:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA • 0 detentor da melhor oferta atual 6: PARTICIPANTE 015  

14/06/2021 09:18:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. 0 sorteio entre eles foi realizado. 

14/06/2021 09:18:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 015, PARTICIPANTE 038, 
PARTICIPANTE 029, PARTICIPANTE 036 

14/06/2021 09:18:11 FECHADO 1 

14/06/2021 09:18:16 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 025, PARTICIPANTE 089 

14/06/2021 09:18:16 FECHADO 2 

14/06/2021 09:21:49 MENSAGEM A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI 

houve um erro no sistema, pulou para o fechado 2 sem nem ter indo para o fechado 1. Fiquei impedido de da o ultimo lance no 
fechado 1 

14/06/2021 09:22:04 MENSAGEM A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI 

Por favor retroagir a fase 

14/06/2021 09:23:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 

0 detentor da melhor oferta da etapa de lances 6 TERRA AZUL SERVIÇOS EIRELI 

14/06/2021 09:23:18 HABILITAÇÃO 

14/06/2021 09:24:57 MENSAGEM PREGOEIRO 

•
PARA PARTICIPANTE 036: Estou verificando o ocorrido.  

14/06/2021 09:58:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 
Retroação de disputa. Motivo: 0 Suporte informou que houve um erro no time da plataforma. 

14/06/2021 09:58:49 ANALISE DE PROPOSTAS 

14/06/2021 09:59:54 DISPUTA 

14/06/2021 10:14:54 TEMPO RAND6MICO 

14/06/2021 10:21:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 

0 detentor da melhor oferta atual 6: PARTICIPANTE 015 

14/06/2021 10:21:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. 0 sorteio entre eles foi realizado. 

14/06/2021 10:21:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 015, PARTICIPANTE 038, 
PARTICIPANTE 029, PARTICIPANTE 036 

14/06/2021 10:21:55 FECHADO 1 

14/06/2021 10:26:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 025, PARTICIPANTE 089 

14/06/2021 10:26:56 FECHADO 2 

14/06/2021 10:31:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 
0 detentor da melhor oferta da etapa de lances é TERRA AZUL SERVIÇOS EIRELI 

14/06/2021 10:31:57 HABILITAÇÃO 
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15/06/2021 09:18:46 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos que a empresa A.0 ENGENHARIA & SERVIÇOS, agora é detentora da melhor oferta para este lote, e que a mesma 
deverá encaminhar dentro do prazo de 02 (duas) horas, a contar do horário desta mensagem, proposta final para o referido, sob 
pena de desclassificação no caso do não atendimento. 
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14/06/2021 10:54:25 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO 

TERRA AZUL SERVIÇOS EIRELI inabilitado. Motivo: Inabilitada por não anexar a plataforma nenhum dos documentos exigidos no 
item 121 do Edital Convocatório. 

14/06/2021 10:54:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 

0 detentor da melhor oferta é X7E EMPREENDIMENTO EIRELI 

14/06/2021 10:54:54 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos que a empresa X7E EMPREENDIMENTO EIRELI, agora é detentora da melhor oferta para este lote, e que a mesma 
devera encaminhar dentro do prazo de 02 (duas) horas, a contar do horário desta mensagem, proposta final para o referido, sob 
pena de desclassificação no caso do não atendimento. 

14/06/2021 10:55:52 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO 

X7E EMPREENDIMENTO EIRELI inabilitado. Motivo: Inabilitada por não anexar a plataforma nenhum dos documentos exigidos no 
item 121 do Edital Convocatório.  

14/06/2021 10:55:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 

0 detentor da melhor oferta é DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

14/06/2021 10:57:42 MENSAGEM PREGOEIRO 

Informamos que a empresa DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, agora 6 detentora da melhor oferta para este lote, e que a 
mesma devera encaminhar dentro do prazo de 02 (duas) horas, a contar do horário desta mensagem, proposta final para o referido, 
sob pena de desclassificação no caso do não atendimento. 

14/06/2021 11:35:07 MENSAGEM PREGOEIRO 

Resultado da Etapa de Habilitação - A empresa DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA encontra-se habilitada, por cumprir 
integralmente os requisitos do Edital, no que concerne aos documentos de habilitação.  

14/06/2021 14:03:13 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO 

DESTAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentação através do  e-mail  da Proposta Final para este lote 
dentro do prazo estabelecido pelo Edital.  

14/06/2021 14:03:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 
0 detentor da melhor oferta 6 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI  

14/06/2021 14:03:40 MENSAGEM PREGOEIRO 
Informamos que a empresa A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI, agora é detentora da melhor 
oferta para este lote, e que a mesma devera encaminhar dentro do prazo de 02 (duas) horas, a contar do horário desta mensagem, 
proposta final para o referido, sob pena de desclassificação no caso do não atendimento. 

14/06/2021 14:27:03 MENSAGEM PREGOEIRO 
Resultado da Etapa de Habilitação - A empresa A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI encontra-se 
habilitada, por cumprir integralmente os requisitos do Edital, no que concerne aos documentos de habilitação.  • 14/06/2021 16:19:17 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO 

A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentação através do  e-mail  da 
Proposta Final para este lote dentro do prazo estabelecido pelo Edital.  

14/06/2021 16:19:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 

0 detentor da melhor oferta é BELIRARDO FERREIRA SILVA 

14/06/2021 16:20:07 MENSAGEM PREGOEIRO 

Informamos que a empresa BELIRARDO FERREIRA SILVA, agora é detentora da melhor oferta para este lote, e que a mesma 
deverá encaminhar dentro do prazo de 02 (duas) horas, a contar do horário desta mensagem, proposta final para o referido, sob 
pena de desclassificação no caso do não atendimento. 

15/06/2021 09:17:20 MENSAGEM PREGOEIRO 
Resultado da Etapa de Habilitação - A empresa BELIRARDO FERREIRA SILVA encontra-se habilitada, por cumprir integralmente os 
requisitos do Edital, no que concerne aos documentos de habilitação.  

15/06/2021 09:18:03 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO 

BELIRARDO FERREIRA SILVA inabilitado. Motivo: Não apresentação através do  e-mail  da Proposta Final para este lote dentro do 
prazo estabelecido pelo Edital.  

15/06/2021 09:18:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 
0 detentor da melhor oferta é A.0 ENGENHARIA & SERVIÇOS 
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15/06/2021 09:35:24 MENSAGEM PREGOEIRO 
Resultado da Etapa de Habilitação - A empresa A.0 ENGENHARIA & SERVIÇOS encontra-se habilitada, por cumprir integralmente 
os requisitos do Edital, no que concerne aos documentos de habilitação.  

15/06/2021 09:58:23 MENSAGEM PREGOEIRO 
Atestamos o recebimento da proposta final da empresa A.0 ENGENHARIA & SERVIÇOS para este lote, através do  e-mail,  a qual já 
fora devidamente analisada, encontrando-se classificada por atender aos requisitos do edital convocatório.  

15/06/2021 10:03:03 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS 

15/06/2021 10:18:03 EM ADJUDICAÇÃO 

15/06/2021 10:21:18 ADJUDICADO 

DM[AO MALAQUIAS DE  SOUSA  JUNIOR 

• 

• 
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4)  LOTE 1 

Item: 1 Unidade:  VIES  

90.000,00 Total: 90.000,00  

Marca: vw Modelo: 19-320 

Quant.: 1 Num: 089 

_pReeoen 
 

: AMI 0 MALAQUIAS DE  SOUSA  JUNIOR 
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VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N° 2021.05.28.1 
Processo Administrativo N°2021.05.28.1 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: DAMIÃO MALAQUIAS DE SOUSA  JUNIOR  

Data de Publicação: 05/06/2021 06:47:17 

TOTAL DO PROCESSO: 90.000,00 

A.0 ENGENHARIA & SERVIÇOS 31.390.232/0001-27 90.000,00 

Descrição: Locação de caminhão tipo prancha, com capacidade mínima para 22 toneladas, com condutor, manutenção 
e combustível por conta da contratante 

Quantidade: 6 Valor  Unit.:  15.000,00 Total Item: 90.000,00 

• 

Gerado em: 15/06/2021 10:21:18 1 de 1 
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Prefeitura Municipal de Beberibe/CE — Extrato de Resultado da Análise 
e Julgamento da Habilitação. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação torna público o resultado de julgamento de habilitação da 
Concorrência Pública N° 2021.04.29.001-CP-INFRA, do tipo Menor Preço, 
cujo objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de 
limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos; e nos serviços de conservação 
c manutenção da limpeza de vias c logradouros públicos cm  areas  sob 
jurisdição do município, bcm como no manejo no destino final de resíduos 
sólidos, conforme Projcto Básico em Anexo do Edital, HABILITADAS: LR 
Serviços e Construções Eireli Me — CNPJ N° 26.287.364/0001-98 para 
participar dos Lotes 01 e 02, TECNAL — Tecnologia Ambiental em Aterro 
Sanitários Ltda - CNPJ N°06.352.288/0001-40 para participar somente do 
Lote 01, Nova Construções, Incorporações e Locações Ltda — CNPJ N* 
03.565.704/0001-08 para participar dos Lotes 01 e 02. M Construções e 
Serviços Ltda — CNPJ N°02.823.335/0001-35, para os lotes 01 e 02; Vale 
Norte Construtora Ltda — CNPJ N°09.528.940/0001-22. para participar 
dos lotes 01 e 02; Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli — CNPJ 
N° 13.259.179/0001-48 para participar dos Lotes 01 e 02, por apresentar 
todos os itens de acordo com o Edital e INABILITADAS: Polytec 
Engenharia Ltda — EPP — CNPJ N° 14.186.609/0001-01, por descumprir 
o item 5.4.6.1; TECNAL — Tecnologia Ambiental em Aterro Sanitários 
Ltda — CNPJ N°06.352.288/0001-40, por descumprir o item 5.4.6.1; Alfa 
Prime Construções c Serviços Ltda — CNPJ N°05.521.295/0001-65, por 
dcscumprir os itcns 5.4.3.2, 5.4.5.1.1 e 5.4.6.1;  Agape  Construções & 
Incorporação Ltda — CNPJ N° 11.022.326/0001-36, por descumprir os 
itens 5.4.5.1.1 e 5.4.6.1; Limpax Construções & Serviços Ltda CNPJ N° 
07.270.402/0001-55 por descumprir o item 5.4.6.1; Construtora Nova 
Hidrolindia Eireli — CNPJ N° 22.675.190/0001-80, por descumprir 
o item 5.4.6.1; MJM Construções e Imobiliária Ltda ME — CNPJ N° 
08.799.640/0001-15, por descumprir o item 5.4.6.1; Construtora  Lazio  
Eireli - CNPJ N° 10.697.540/0001-20, por descumprir os itens 5.4.2.1, 
5.4.2.2, 5.4.3.2 e 5.4.6.1; ECOSERV Construções e Serviços Eireli — CNPJ 
N° 14.634.195/0001-36, por descumprir os itens 5.4.5.1.1 e 5.4.6.1, MXM 
Serviços e Locações Eireli — CNPJ N° 05.029.743/0001-08, por descumprir 
os itens 5.4.3.2 e 5.4.6.1; Serra Evolute Locação e Limpeza Ltda ME — CNPJ 
N°26.033.638/0001-12. por descumprir os itens 5.4.3.1 e 5.4.6.1; PX3 
Construções e Locações Eirele ME — CNPJ N°20.474.414/0001-60, por 
descumprir os itens 5.4.6.1 e 5.4.7.1; FG Mendonça Serviços e Construções 
Eireli ME — CNPJ N°13.281.294/0001-19, por descumprir os itens 5.4.5.1.1 
e 5.4.6.1; Nicópilis Construções, Locações c Serviço De Higieniz,ação 
Ltda — CNPJ N°08.983.499/0001-06, por descumprir os itens 5.4.5.1.1 
e 5.4.6.1; Farias Magalhães Serviços e Construções Eireli — CNPJ N° 
07.794.738/0001-17, por descumprir o item 5.4.6.1; WF Projetos Cálculos 
e Construções Ltda — CNPJ N°35.246.933/0001-48, por descumprir os itens 
5.4.1.6 e 5.4.6.1; Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de Mio de 
Obra Eireli ME — CNPJ N° 07.471.421/0001-40, por descumprir os itens 
5.4.6.1, 5.4.8.5 do edital. Através do presente, a Comissão Permanente de 
Licitação divulga o resultado da fase de habilitação, e abre o prazo recursal, 
previsto no  art.  109, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações, e coloca os 
autos a disposição dos interessados. Caso não haja interposição de recursos 
os envelopes das propostas de  preps  serão abertos no dia 24/06/2021, is 
14h, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Adson Costa Chaves. 

••• ••• ••• 

ESTADO DO CEARA — PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARIRIAÇU-CEARÁ —AVISO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL -A ORDENADORA DE DESPESAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CARIRIAÇU-CEARÁ, DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, TORNA 
PÚBLICO 0 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO N• 
2021.06.14.01 AO CONTRATO N. 2021.01.05.02, DECORRENTE 
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2020.11.27.01, CUJO OBJETO Ê. 
A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO 
DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO 
MUNICÍPIO DE CARIRLAÇU-CE (SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SACIDE), REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2021. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LIDA — 
ME. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 0 ADITIVO DO CONTRATO 
EM QUESTÃO ENCONTRA AMPARO NO ARTIGO 65, INCISO II, 
ALÍNEA "D" E PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO MESMO ARTIGO, 
DA LEI FEDERAL N.° 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
TAL ALTERAÇÃO CONTRATUAL MODIFICOU 0 VALOR GLOBAL 
ANTERIORMENTE PACTUADA PARA 0 OBJETO LICITADO. 
SOMANDO ASSIM AO VALOR UNITÁRIO CONTRATADO DA 
GASOLINA COMUM 0 PERCENTUAL DE 8,4% PASSANDO A 
CORRESPONDER 0 NOVO VALOR UNITÁRIO DE RS 5,90 (CINCO 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS). SOMANDO ASSIM AO VALOR 
UNITÁRIO CONTRATADO DO DIESEL COMUM 0 PERCENTUAL DE 
5,8% PASSANDO A CORRESPONDER 0 NOVO VALOR UNITÁRIO 
DE RS 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS). SOMANDO 
ASSIM AO VALOR UNITÁRIO CONTRATADO DO DIESEL SIO 0 
PERCENTUAL DE 12% PASSANDO A CORRESPONDER 0 NOVO 
VALOR UNITÁRIO DE RS 5,20 (CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS). 
ASSINA PELA CONTRATADA: MARIA DO SOCORRO MACEDO 
DOS SANTOS. ASSINA PELA CONTRATANTE: MAYSA  KELLY  
LEITE DE LAVOR. CARIRIAÇU-CEARÁ, EM 15 DE JUNHO DE 2021. 
MAYSA  KELLY  LEITE DE LAVOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

ESTADO DO CEARA — PREFEITURA  Mafia r 
CARIRIAÇU-CEARÁ — AVISO DE EXTRATO DE PlIBLICAÇ 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - A ORDE ORA DB 
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASS  
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARA, DO 
MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, TORNA PÚBLICO 0 EXTRATO 
DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO NI' 2021.06.14.03 AO 
CONTRATO N. 2021.01.05.01, DECORRENTE DO PREGÃO 
ELETRONICO N° 2020.11.27.01, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE 
VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE 
CARIRIAÇU-CE (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA 
— ME. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 0 ADITIVO DO CONTRATO 
EM 'QUESTÃO ENCONTRA AMPARO NO ARTIGO 65, INCISO II, 
ALÍNEA "D" E PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO MESMO ARTIGO, 
DA LEI FEDERAL N.° 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
TAL ALTERAÇÃO CONTRATUAL MODIFICOU 0 VALOR GLOBAL 
ANTERIORMENTE PACTUADA PARA 0 OBJETO LICITADO. 
SOMANDO ASSIM AO VALOR UNITÁRIO CONTRATADO DA 
GASOLINA COMUM O PERCENTUAL DE 8,4% PASSANDO A 
CORRESPONDER 0 NOVO VALOR UNITÁRIO DE RS 5,90 (CINCO 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS). SOMANDO ASSIM AO VALOR 
UNITÁRIO CONTRATADO DO DIESEL COMUM 0 PERCENTUAL DE 
5,8% PASSANDO A CORRESPONDER 0 NOVO VALOR UNITÁRIO 
DE RS 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS). SOMANDO 
ASSIM AO VALOR UNITÁRIO CONTRATADO DO DIESEL SIO 0 
PERCENTUAL DE 12% PASSANDO A CORRESPONDER 0 NOVO 
VALOR UNITÁRIO DE RS 5,20 (CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS). 
ASSINA PELA CONTRATADA: MARIA DO SOCORRO MACEDO 
DOS SANTOS. ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA ZELIA 
FEITOSA. CARIRIACU-CEARA, EM 15 DE JUNHO DE 2021. MARIA 
ZELIA FEITOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. 

••• *0. ••• 

ESTADO DO CEARA — PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARIRIAÇU-CEARÁ —AVISO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL -A ORDENADORA DE DESPESAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CARIRIAÇU-CEARA, DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, 
TORNA PÚBLICO 0 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO 
N• 2021.06.14.02 AO CONTRATO N. 2021.01.05.03, DECORRENTE 
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2020.11.27.01, CUJO OBJETO 
A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO 
DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO 
MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE (SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇA0), REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2021. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LIDA — 
ME. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 0 ADITIVO DO CONTRATO 
EM QUESTÃO ENCONTRA AMPARO NO ARTIGO 65, INCISO II, 
ALÍNEA "D" E PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO MESMO ARTIGO, 
DA LEI FEDERAL N.° 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
TAL ALTERAÇÃO CONTRATUAL MODIFICOU 0 VALOR GLOBAL 
ANTERIORMENTE PACTUADA PARA 0 OBJETO LICITADO. 
SOMANDO ASSIM AO VALOR UNITÁRIO CONTRATADO DA 
GASOLINA COMUM 0 PERCENTUAL DE 8,4% PASSANDO A 
CORRESPONDER 0 NOVO VALOR UNITÁRIO DE RS 5,90 (CINCO 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS). SOMANDO ASSIM AO VALOR 
UNITÁRIO CONTRATADO DO DIESEL COMUM 0 PERCENTUAL DE 
5,8% PASSANDO A CORRESPONDER 0 NOVO VALOR UNITÁRIO 
DE RS 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS). SOMANDO 
ASSIM AO VALOR UNITÁRIO CONTRATADO DO DIESEL SIO 
0 PERCENTUAL DE 12% PASSANDO A CORRESPONDER 0 
NOVO VALOR UNITÁRIO DE RS 5,20 (CINCO REAIS E VINTE 
CENTAVOS). ASSINA PELA CONTRATADA: MARIA DO SOCORRO 
MACEDO DOS SANTOS. ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA 
JOELIA CORREIA MARTINS. CARIRIAÇU-CEARÁ, EM 15 DE JUNHO 
DE 2021. MARIA JOELIA CORREIA MARTINS - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA 
- EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE JULGAMENTO — 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.05.28.1. 0 Pregoeiro Oficial da 
Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, toma público, que fora concluído o 
julgamento final do Pregão Eletrônico n° 2021.05.28.1, sendo o seguinte: 
A.0 DE OLIVEIRA PEDROSA, vencedora junto ao lote 1, por ter 
apresentado preços compatíveis com o orçamento, sendo a mesma declarada 
habilitada por cumprimento integral as exigências do Edital Convocatório. 
Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Dep. 
Furtado Leite, 272 — Ccntro, Altaneira/CE, pelo telefone (88) 992062200, 
no horário de 08:00 As 12:00 horas ou ainda através da plataforma eletrônica 
blIcompras.com. Altaneira/CE, 15 de Junho de 2021. Damião Malaquias 
de Sousa  Junior  - Pregoeiro Oficial do Município. 



É o PARECER. 

S.M.J. 

Altaneira - CE, ode 2021.  

0A)  Prefeitura Municipal de Altaneira 
Governo Municipal 

CNPJ n° 07.385.503/0001-71 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER 

Pregão N°2021.05.28.1 

Após análise minudente do processo licitatório tipo Pregão 
n° 2021.05.28.1, cujo objeto da licitação é a Contratação de serviços a 
serem prestados na locação de um caminhão tipo prancha, com capacidade  
minima  de 22 toneladas, com condutor, manutenção e combustível por 
conta da contratante, destinado ao atendimento da Secretaria de 
Infraestrutura deste Município de Altaneira-CE, conforme especificações 
apresentadas no Instrumento Convocatório, constatamos que está em 
consonância com os ditames da Lei n° 8.666/93 e suas demais alterações, 
assim como com o preconizado na Lei n° 10.520/2002, que regulamenta a 
modalidade PREGAO. 

Assim, como não encontramos vícios que possam nulificar 
o certame, opinamos no sentido de que se proceda a ADJUDICAÇÃO e 
HOMOLOGAÇÃO do presente processo licitatório, pois este se encontra em 
conformidade e com os parâmetros legais referentes à matéria em deslinde. 

Heleno B a  di  osta Neto 
OAB/ 4.627/CE 

Procurador Geral 

Rua Dep. Furtado Leite, n° 272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000 



34-6  
Prefeitura Municipal de Altaneira 

Governo Municipal 
CNPJ n° 07.385.503/0001-71 

- TERMO DE JULGAMENTO - 

Pregão N° 2021.05.28.1 

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na locação de um caminhão 
tipo prancha, com capacidade  minima  de 22 toneladas, com condutor, manutenção 
e combustível por conta da contratante, destinado ao atendimento da Secretaria de 
Infraestrutura deste Município de Altaneira-CE, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório. 

0(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Municipal de Altaneira, 

designada através da Portaria n.° 012/2021, de 01 de Janeiro de 2021, torna 

público para cumprimento das recomendações da Lei n° 8.666/93 e da Lei n° 

10.520/02, que fora concluído o julgamento final do Pregão N° 2021.05.28.1, 

declarando vencedor do certame a seguinte Licitante: a empresa/pessoa física A.0 

DE OLIVEIRA PEDROSA inscrito no CNPJ n° 31.390.232/0001-27 classificado(a) 

no(s) 01 - Locação de caminhão prancha, no valor global de R$ 90.000,00 (noventa 

mil reais), conforme Mapa de Apuração de Preços anexado aos autos. 

Altaneira/CE 21 de Junho de 2021. 

Comissão 

Função Nome Assinatura 

Pregoeiro Dam& Malaquias de Sousa  Junior  
.

- 

Apoio  Amanda  Luiza Nunes de Almeida 

Apoio Maria Micaelle da Silva Santos 

Rua Dep. Furtado Leite, n° 272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000 



Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

Pago da Prefeitura Muni de Altaneira - CE, 21 de Junho de 2021. 

Prefeitura Municipal de Altaneira 
Governo Municipal 

CNPJ n° 07.385.503/0001-71 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) Pregão Eletrônico no 

2021.05.28.1, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 

regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os 

devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao(s) respectivo(s) 

vencedor(es), a saber: a empresa A.0 DE OLIVEIRA PEDROSA inscrito no CNP] 

no 31.390.232/0001-27 classificado(a) no(s) 01 - Locação de caminhão 

prancha, no valor global de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme 

mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento 
contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Luiz Pedro Bezerra Neto 
Ordenador(a) de Despesas 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Rua Dep. Furtado Leite, n° 272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000 



Prefeitura Municipal de Altaneira 
Governo Municipal 

CNPJ n° 07.385.503/0001-71 
o  

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Altaneira 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão n° 2021.05.28.1. Objeto: Contratação de serviços a 
serem prestados na locação de um caminhão tipo prancha, com capacidade  minima  de 22 toneladas, 
com condutor, manutenção e combustível por conta da contratante, destinado ao atendimento da 
Secretaria de Infraestrutura deste Município de Altaneira-CE, conforme especificações apresentadas 
no Edital Convocatório. Licitante Vencedor:  o licitante A.0 DE OLIVEIRA PEDROSA inscrito 
no CNPJ n° 31.390.232/0001-27 classificado(a) no(s) 01 - Locação de caminhão prancha, no valor 
global de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços 
acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei n° 8.666/93 — Luiz Pedro 
Bezerra Neto - Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Data da Homologacão:  21 de Junho de 2021. 

Rua Dep. Furtado Leite, n° 272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000 



Prefeitura Municipal de Altaneira 
Governo Municipal 

CNPJ n° 07.385.503/0001-71 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado através de Afixação na Portaria desta 
Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), o Extrato referente a HOMOLOGAÇÃO 
do(a) Pregão n° 2021.05.28.1, cujo(s) vencedor(es) foi(ram) a(s) empresa(s)/pessoa(s) 
fisica(s): A.0 DE OLIVEIRA PEDROSA. 

Altaneira/CE, 21 de Junho de 2021. 

Damiao Malaquias de Sousa  Junior  
Responsável pela Publicação 

Rua Dep. Furtado Leite, n° 272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000 


