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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N° 2017.09.13.1 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preço 
para serviços de dedetização na área interna e externa dos 
prédios públicos, de interesse das diversas Secretarias do 
Município de Horizonte-CE. 

ORÇAIItvIIENTO: R$ 700.768,35 (Setecentos mil setecentos e 
sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos). 

o 

ABERTURA: 25 de Outubro de 2017 

HORÁRIO: 09h 00min. 

Diego Luí lfrandro Silva 
Com ruão Permanente 

de Licitação 
Presidente 

o 
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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.09.13.1 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de HORIZONTE, com sede na Av. Presiden e 
Castelo Branco, N°5100, Centro, HORIZONTE-CE, nomeada através da Portaria n°. 1.000/2017 de 10 de abril de 
2017, tona público para conhecimento dos interessados que até às 09h 00mb do dia 25 de Outubro de 2017, na 
sala de licitações, em sessão pública, dará início aos procedimentos de recebimento e abertura de documentos de 
habilitação e de propostas de preços da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA-SRP, julgamento 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, e CONTRATAÇÃO MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, NO 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, sendo interessadas as seguintes unidades gestoras do 
Município de Horizonte: Secretaria de Educação; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria de Esporte e Lazer; 
Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude; Secretaria do Trabalho e Assistência Social; Secretaria de Obras, 
Serviços Públicos e Urbanismo; Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Agropecuária; Secretaria de 
Planejamento e Administração; Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte; Gabinete do 

*prefeito, mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 8.666/93, alterada e 
consolidada, Decreto Municipal N° 012 de 03.01.11, Decreto N° 058 de 30.12.15, Lei 123/2006, Lei 147/2014 e suas 
alterações, Decreto Municipal N° 35 de 22 de Agosto de 2017 e demais legislação complementar em vigor. 

Objeto: 
Seleção de melhor proposta para Registo de Preço para serviços de dedetização na área 
interna e externa dos prédios públicos, de interesse das diversas Secretarias do Município 
de Horizonte-CE. 

Órgão Gerenciador: Secretaria de Planejamento e Administração 

órgãos 
Participantes: 

Secretaria de Educação; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria de Esporte e Lazer; 
Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude; Secretaria de Assistência Social e Trabalho; 
Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Agropecuária; Secretaria de Planejamento e Administração; 
Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte; Gabinete do Prefeito 

Critério de 
Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 

Espécie: Concorrência Pública para Registro de Preços 

Data e Hora de 
Abertura: 25 de Outubro de 2017 às 09 h 00min 

Validade da Ata de 
Registro de Preços: 12 (doze) meses 

Forma de 
Fornecimento: Indireta por demanda 

Fiscais de Contratos: 

Giberlândio José Honório Alves - Secretaria de Educação; Francisco Carlos da Silva - 
Fundo Municipal de Saúde; Tiago Viana de Sousa - Secretaria de Esporte e Lazer; 
Claudia Esteves da Silva - Secretaria de Cultura; José Aécio Nogueira Vasconcelos Junior 
- Secretaria de Assistência Social e Trabalho; Washington Luis Soares dos Santos - 
Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Vânia Dias Frota - Secretaria de 
Meio Ambiente; Jorge Luis Rodrigues e Silva - Secretaria de Planejamento e 
Administração; Gizele Soares de Araújo - Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e 
Transporte; Sara Rozita de Carvalho - Gabinete do Prefeito 
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Este edital se compõe das partes A e B, como a seguir apresentadas: 

PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação 
Onde estão estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do contrato. 

PARTE B - ANEXOS 
ANEXO 1 	- 
ANEXO li - 
ANEXO 	- 
ANEXO IV 
ANEXO V - 

Projeto Básico/Termo de Referência. 
Proposta Padronizada. 
Modelo de Declarações/Procuração. 

Minuta da Ata de Registro de Preços 
Minuta do Contrato. 

DE9NTCÕES:  

e,lempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste documento de 
licitação, ou em quaisquer de seus anexos, eles terão o significado determinado a seguir: 

A) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de HORIZONTE (PMH), através das unidades gestoras: Secretaria 
de Educação; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria de Esporte e lazer; Secretaria de Cultura, Turismo e 
Juventude; Secretaria do Trabalho e Assistência Social; Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; 
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agropecuária; Secretaria de Planejamento e Administração; 
Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte; Gabinete do Prefeito. 
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa/Proponente que apresenta proposta para o 
objeto desta licitação; 
C) CONTRATADA - Empresa/Proponente vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o 
Contrato. 
D) CPL - Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de HORIZONTE. 

Cópia do Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço supramencionado, sempre de segunda às 
sextas-feiras, das 07h30min às I2h00min, bem como no endereço eletrônico www.tcm.ce.gov.bt. 
1- DO OBJETO 

• .l. A presente licitação tem como objeto a Seleção de melhor proposta para Registro de Preço para serviços de 
dedetização na área interna e externa dos prédios públicos, de interesse das diversas Secretarias do Município 
de Horizonte-CE. 

2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

2.1 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas, localizadas em qualquer Unidade da Federação, 
constituídas sob um dos tipos societários ou sob a forma de sociedade simples (associações e fundações) - exceto 
sociedade cooperativa - devendo comprovar possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital para 
a execução do objeto licitado, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação. 
2.1.2 - Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores, representantes ou responsáveis técnicos 
comuns. 
2.1.3 - Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, diretores, 
representantes ou responsáveis técnicos entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do 
certame. 
2.1.4 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores, representantes ou responsáveis técnicos entre licitantes 
participantes após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão automaticamente 
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desclassificados do certame, independentemente do preço proposto. 
2.1.5 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrem em processo de falência ou de 
recuperação judicial; de dissolução; de fusão, cisão ou incorporação; ou ainda, que estejam cumprindo suspensão 
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Prefeitura de HORIZONTE/CE; ou 
que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes 
que se apresentem constituídos na forma de consórcio. 
2.1.6 O interessado em participar deverá conhecer todas as condições estipuladas no presente Edital para o 
cumprimento das obrigações do objeto da licitação e apresentar os documentos exigidos. A participação na presente 
licitação implicará na total aceitação a todos os termos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA e integral sujeição à 
legislação aplicável, notadamente à Lei 8.666/93, alterada e consolidada. 

2.2 - DO CREDENCIAMENTO 
2.2.1 - Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante que, devidamente munido de 
documentação hábil de credenciamento, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, 
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes 

.iresentar os seguintes documentos: 

2.2.1.1 - PESSOA JURÍDICA: 
a) Dosmento de idenq/kaçdo de fé pública com fotografia, expedido por órgão oficial; 
b) Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social/Estatuto Social/Registro de Firma Individual) em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por 
Ações, acompanhado dos documentos referentes à eleição de seus administradores; 
e) Procuração pública ou particular específica para a presente licitação, constituindo o representante, acompanhada 
de cópia do ato de investidura do outorgante que declare expressamente seus poderes para a devida outorga; Em se 
tratando de procuração particular, esta deverá vir com firma reconhecida em Cartório; 
d) Quando o representante for titular da Proponente deverá entregar cópia autenticada dos documentos exigidos na 
letra «a" e "b" deste item para comprovar tal condição. 

3- DA HABILITAÇÃO 
3.1 - A fase de habilitação consiste na apresentação de documentos de forma a comprovar a regularidade da 
proponente, conforme regulamenta o Art. 27 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
3.2 - Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, lacrado e opaco, tendo 
no frontispício os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.09.13.1 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: 

3.3 - O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente legíveis, dentro de 
seus prazos de validade para o dia e horários indicados no preambulo deste edital. 
3.4 - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA: 
3.4.1 - RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
3.4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus 
administradores; 
3.4.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
3.4.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
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3.4.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
3.4.1.5 - Documento Oficial de Identificação Válido (com foto) do sócio - administrador e/ou titular da empresa. 

3.4.2 - RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
3.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
3.4.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
3.4.2.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, inclusive contribuições 
sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014; 
3.4.2.4. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 
3.4.2.5. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
3.4.2.6. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
3.4.2.7. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

• ertidão Negativa, nos termos do Titulo Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de P de maio de 1943. 
3.4.2.8 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar n° 
123/2006 e Lei 147/2014 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal N° 35 de 22 de Agosto de 2017, que 
pretendam gozar dos beneficios previstos nas referidas Leis e decreto, deverão apresentar comprovante de Inscrição 
e de situação cadastral da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CPNJ e declaração que 
comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como de que inexistem fatos 
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação. 
3.4.2.8.1 - A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item 3.4.2.8 
deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada com plena 
veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal. 
3.4.2.9 - As Miaoempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
3.4.2. 10 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

63 .4.2.11 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou a revogação da licitação, conforme o caso. 

3.4.3 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCELRA: 
3.4.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa - vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios - podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, 
gerente ou diretor, registrado no órgão competente, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do 
Livro Diário, devidamente averbados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão 
equivalente; 
3.4.3.2 - Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
3.4.3.3 - A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de 
índices contábeis previstos neste edital; 
3.4.3.4 - Os índices que comprovarão a boa situação da licitante serão os seguintes: 
3.4.3.4.1 - Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0; 
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AC+RLP 
Índice de Liquidez Geral (LO) = 	-. 

PC + ELP 

Onde: 	AC é o Ativo Circulante 
PC é  Passivo Circulante 

RLP é o Realizável a Longo Prazo 
ELP é o Exigível a Longo Prazo 
3.4.3.4.2 - Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,0; 

AC 
índice de Liquidez Corrente (LC) = 

PC 

       

Onde: 	AC é o Ativo Circulante 
PC é õ Passivo Circulante 

        

.4.3.4.3 - Índice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,50; 

PC-i-ELP 
Índice de Endividamento Geral (EO) = 

AT 

Onde: 	PC é o Passivo Circulante 
ELP é o Exigível a Longo Prazo 

AT é o Ativo Total 

3.4.4 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
3.4.4.1. Certidão, Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica, na entidade competente (registro junto ao conselho 
profissional do seu responsável técnico), relativo às atividades de controle de vetores e pragas urbanas, 
desinsetização, desratização e similares, objeto da licitação (de acordo com a resolução RDC n° 52 de 06 de 
outubro de 2009 da agência nacional da vigilância sanitária); 
3.4.4.1.2. Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no 
•reâmbulo deste edital, composta de no mínimo 01 (um) profissional nível superior ou de nível médio 
profissionalizante, devidamente habilitado pelo respectivo conselho profissional, que é responsável diretamente: 
pela execução dos serviços; treinamento dos operadores; aquisição de produtos saneantes desinfestantes e 
equipamentos; orientação da forma correta de aplicação dos produtos no cumprimento das tarefas inerentes ao 
controle de vetores e pragas urbanas; e por possíveis danos que possam vir a ocorrer à saúde e ao ambiente, 
conforme art. 40, inciso X, RDC 52, de 06 de outubro de 2009 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária; 
3.4.4.1.3. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor, empregado ou 
contratado. A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: 
a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social/contrato social e seus aditivos. 
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto 
ao órgão competente. 
c) Se o profissional integrante da equipe técnica não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará 
mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou contrato de prestação de 
serviços devidamente assinado e celebrado na forma da lei. 
3.4.4.1.4. Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 
identificação e firma reconhecida do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de atividades 
compatível com o objeto da licitação; 
3.4.4.1.5. Alvará/Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária da Sede da Licitante 
3.4.4.1.6. Licença ambiental, válida, expedida pela autoridade arnbiental competente da comarca da licitante ou, no 
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caso da inexistência de autoridade ambiental local, pela autoridade ambiental competente estadual a que o 
município pertença. 
3.4.5 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
3.4.5.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU 
de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo (ANEXO 111) constante dos 
Anexos deste edital. 
3.4.5.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, conforme modelo 
(ANEXO li]) constante dos Anexos deste edital. 
3.4.5.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 
ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93), conforme 
modelo (ANEXO III) constante dos Anexos deste edital. 
3.5 No caso de licitantes devidamente cadastrados na Prefeitura de Horizonte, a documentação mencionada nos 
itens 3.4.1 a 3.4.3, poderá ser substituída pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à 
j'refeitura de Municipal de Horizonte, assegurado, neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados 
nele constantes, o qual deverá ser entregue acompanhado de todos os demais documentos tratados nos itens 3.4.4 e 
3.4.5 deste edital na qual não haja a possibilidade de substituição, tratada anteriormente, cuja autenticidade e prazo 
de validade serão analisados pelo Presidente. 
3.5.1. A documentação constante do Cadastro de Fornecedores do Município de Horizonte/CE deverá também 
encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto neste edital. 
3.6 . Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições anteriores serão 
eliminádos e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 
3.7 - Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, 
cópia autenticada por cartório competente ou cópia simples acompanhada do respectivo original a fim de ser 
verificada autenticidade pelo Presidente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação ou ainda 
por publicação em órgão da imprensa oficial. 
3.7.1 - A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. 
3.7.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que diversas 
reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 
3.7.3 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a 
exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
3.8 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-
ímile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 

ilustração das propostas de preço. 
3.9 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à 
habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 
3.10 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por 
tradutor juramentado. 
3.11 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do 
documento pela Internet, a CPL poderá verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica. 
3.11.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido 
documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, 
quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à CPL nas 
condições de autenticação exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo 
já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo 
se proceda. 
3.12 - Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade expressamente 
determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da 
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presente licitação. 
3.13 - Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as informações de seu bojo legíveis e 
inteligíveis, sob pena de serem desconsiderados pela Comissão Permanente de Licitação. 
3.14 - Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A", não sendo admitido posteriormente o 
recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento 
entregue à CPL. 
3.15 - A CPL poderá, também, solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, sendo a 
empresa/proponente obrigada a apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da 
solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada. 
3.16 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata. 

4- DA PROPOSTA DE PREÇO 

4.1- As propostas de preços deverão ser apresentadas em envelope fechado, lacrado e opaco, juntamente com o 
envelope de documentação, rubricado no fecho, contendo na parte externa o seguinte sobrescrito: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.09.13.1 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL: 

4.2 - As propostas de preços deverão ser confeccionadas em 01 (uma) via original, a máquina, impressão, ou a letra 
de forma, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e com o carimbo do 
responsável legal da empresa/proponente, rubricadas todas as páginas. 
a) Prazo de validade da proposta que será de 60 (sessenta) dias; 
b) Os preços unitários e totais em algarismos de cada item cotado, e o valor global da proposta em algarismos e por 
extenso, expressos em reais. 
4.3 - Os valores comidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que não 
contenham o símbolo da moeda (ES); 
4.4 - Os preços constantes das Propostas de Preços da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos 

• entavos; 
4.5 - Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, podendo a Comissão 
Permanente de Licitação proceder às correções necessárias; 
4.6 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de eito, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei; 
4.7 - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequíveis; 
1') não atenderam às exigências deste instrumento convocatório, apresentadas em condições ilegais, divergentes 
e/ou em conflito com as disposições deste edital; 
c) apresentarem proposta em função da oferta de outro competidor na licitação; 
d) apresentarem preço unitário inexistente, simbólico ou irrisório ou de valor zero, havido assim como aquele 
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei n° 8.666/93 e suas alterações; 
e) apresentarem preços unitários e/ou globais inexequíveis; 
P apresentarem quantitativos divergentes dos constantes no Anexo 1; 
Z) apresentarem folhas soltas, montagem reprográflca de orçamento, rasuras, entrelinhas, emendas, ou defeito 
gráfico que dificultem ou impossibilite a leitura e/ou o entendimento de texto e planilha; 
!è) Propostas que não atendam ao item 4 do edital. 
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5- DOS PROCEDIMENTOS 

5.1 - Os Envelopes "A" - Documentos de Habilitação e "B" - Proposta de Preços, todos fechados, serão recebidos 
pela Comissão no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital. 
5.2 - Após o(a) Presidente(a) da Comissão receber os Envelopes "A" e "8" e declarar encerrado o prazo de 
recebimento dos Envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos outros documentos que não os 
existentes nos referidos envelopes. 
5.3 - Não serão considerados motivos para inabilitação ou desclassificação, a critério da Comissão Permanente de 
Licitação, simples omissões ou irregularidades formais na documentação de habilitação e proposta, desde que 
sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento e não comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo do procedimento licitatório. 
5.4 - Serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitação. A Comissão examinará 
os aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a idoneidade e a validade dos documentos, além de 
conferir se as cópias porventura apresentadas estão devidamente autenticadas por cartório competente. 
5.4.1 -Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no envelope "A", 
• u apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital. 
5.5 - Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão, e, em seguida, postos à 
disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem. 
5.6 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o seu 
acatamento ou não. 
5.7 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente(a) da Comissão fará diretamente a intimação 
dos atos relacionados com a habilitação e inabilitação das licitantes, fundamentando a sua decisão e registrando os 
fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes declararem intenção de interpor recurso, a fim de que conste em 
ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado na presença da 
Comissão. 
5.8 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item anterior 
será feita através de afixação no flanelógrafo da Prefeitura, meio de publicação oficial do Município, iniciando-se, 
no dia útil seguinte à publicação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previstos em lei para a entrega à Comissão das 
razões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessão será suspensa. 
5.9 - Decorridos os prazos para apresentação das razões e contrarrazões recursais e proferida a decisão sobre os 
recursos interpostos, a Comissão marcará a data e horário em que dará prosseguimento ao procedimento licitatório, 
cuja comunicação às licitantes será feita com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, 
através do meio de publicação oficial do Município. 
.10 - Inexistindo recurso ou após proferida a decisão sobre o recurso interposto, a Comissão dará prosseguimento 

ao procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante inabilitada, mediante recibo, o 
envelope fechado que diz conter a Proposta de Preços. 
5.11 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido envelope, que 
deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data da 
sessão de prosseguimento do procedimento licitatório. 
5.12 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comissão conferirá se foram entregues no referido 
envelope a Proposta e demais documentos solicitados no item 4 deste edital. 
5.13 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO das propostas de preços. A Comissão examinará os 
aspectos formais das propostas. O não atendimento às exigências fixadas neste Edital será motivo de 
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, com exceção do disposto no item 5.3. 
5.14 - A Comissão não considerará como erro as diferenças porventura existentes nos centavos, decorrentes de 
operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças nos centavos não ultrapasse o valor em real 
correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor global do orçamento da licitante. 
5.15 -A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das licitantes classificadas pela ordem crescente dos 
preços nelas apresentados; 
5.16 - Caso duas ou mais licitantes classificadas apresentem suas propostas com preços iguais, a Comis4 fará 
sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos neste capítulo.
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5.17 - Caso a proponente com proposta de preços classificada em 1° (primeiro) lugar não seja Microempresa (ME) 
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), a Comissão procederá de acordo com os subitens a seguir: 
5.17.1 - Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência para a Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo a licitante estar presente à sessão pública de divulgação do 
julgamento da análise das propostas de preços para poder exercer mencionado direito. 
5.17.1.1 - Caso haja suspensão da sessão na data inicialmente estabelecida, a Comissão marcará previamente nova 
data de prosseguimento, ficando a cargo da licitante a obrigatoriedade de comparecimento para o uso deste 
beneficio. 
5.17.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
S. 17.3 - Para efeito do disposto no subitem 5.17.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte forma: 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro lugar e 
consequentemente declarada vencedora do certame. 
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão 

nvocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.17.2, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito. 
S. 17.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido no subirem 5.17.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata. 
5.17.5 - A pregoeira deverá conceder margem de preferência de até 100/5 (dez por cento) da melhor proposta válida 
para a contratação de microempresa e empresas de pequeno porte sediadas em Horizonte/CE, de acordo com o 
Art. 24 do Decreto Municipal N° 35 de 22 de agosto de 2017. 
5.17.5;1 - A margem de preferência não autoriza a contratação por preço acima da média de mercado, apurada 
para fins de abertura da licitação 
5.17.6 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
5.17.7 - Ocorrendo a situação prevista no subitem 5.17.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitação da Comissão. Todos os atos 
deverão constar da ata dos trabalhos. 
5.18 - A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capítulo, suspenderá a sessão a fim 
de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos licitantes que participam 
da licitação. 
.19 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente(a) da Comissão fará diretamente a intimação 

dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisão e registrando os atos em ata. 
Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intenção de interpor ou não recurso, a fim de que 
conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado ou 
interessados na presença da Comissão. 
5.20 - Caso os prepostos das licitantes não estejam presentes à sessão, a intimação dos atos referidos no irem 
anterior será feita através de afixação no flanelógrafo da Prefeitura, meio de publicação oficial do Município, 
iniciando-se, no dia útil seguinte à publicação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega à 
Comissão das razões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessão será suspensa. 
5.21 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo(a) Presidente(a) da Comissão, na 
presença dos prepostos das licitantes. 
5.22 - A Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinício para outra ocasião, 
fazendo constar esta decisão da ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não abertos deverão ser rubricados 
pelos membros e pelos licitantes interessados. 
5.23 - A Comissão poderá solicitar pareceres técnicos e suspenda a sessão para realizar diligências a fim de obter 
melhores subsídios para as suas decisões, para analisar os Documentos de Habilitação e as Propostas. 
5.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a conclusão do 
procedimento. 
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5.25 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes "A" e "B" e 
suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local, podendo, 
no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma 
do início. 
5.26 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem 
baseada nas propostas das demais licitantes. 
5.27 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este último. 
5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em não havendo 
intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 
5.29 - Após concluída a fase de habilitação e abertos os envelopes contendo as Propostas, não cabe desclassificar a 
proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só conhecido após o 
julgamento. 

6- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
'.1 . A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com classificação das 
licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram. 
6.2 . A Adjudicação desta licitação e a Homologação do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de preços 
seja classificada em primeiro lugar são da competência da unidade gestora competente. 
6.3 - A unidade gestora competente se reserva o direito de não homologar e revogar a presente licitação, por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e 
fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o direito à indenização. 

7- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ata de 
registro de preços, subscrita pelo Município de Horizonte/CE, através das unidades GESTORAS e o(s) licitante(s) 
vencedor(es), que observará os termos do Decreto Municipal N°012 de 03.01.11 e Decreto N°058 de 30.12.15, da 
Lei N°. 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes, bem como da Lei 123/2006 e 147/2014 e alterações 
posteriores e Decreto Municipal N° 35 de 22 de agosto de 2017. 
7.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da ata de registro de preços a ser celebrada. 
7.1.2. Os licitantes, além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer às 
disposições elencadas na ata de registro de preços. 
7.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Horizonte/CE convocará o licitante 
encedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as 

partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital. 
7.2.1. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços e apresentar Alvará de Funcionamento. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo 
aceito pelo Município de Horizonte/CE. 
7.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços e não apresentar o documento exigido no item 7.2.1 no prazo estabelecido, sujeitará a licitante a perda do 
direito ao registro do(s) preço(s) e à aplicação das penalidades previstas neste edital e na legislação pertinente. 
7.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços e/ou não apresentar o documento exigido no 
item 7.2.1 no prazo estabelecido é facultado à Administração Municipal convocar os licitantes remanescentes, 
respeitada a ordem de classificação final das propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de 
melhores preços, preservado o interesse público e respeitados os valores estimados para a contratação prevista na 
planilha de custos dos autos do processo. 
7.2.4. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de serviço ou outro instrumento 
hábil, conforme o art. 62 da Lei n° 8.666/93. 
7.3. Incumbirá à Administração providenciar a publicação do extrato da ata de registro de preços nos quadros de 
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aviso dos órgãos públicos municipais. 
7.4. A ata de registro de preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto no Decreto Municipal N° 
012 de 03.01.11 e Decreto N°058de 30.12.15. 
7.5. A ata de registro de preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá pelo 
prazo de 12 (DOZE) MESES, improrrogáveis. 
7.6. A ata de registro de preços não obriga o Município de Horizonte/CE a firmar qualquer contratação, nem ao 
menos nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisições/serviços do(s) objetos(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições. 
7.7. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, 
quando o Município de Horizonte/CE optar pela aquisição/serviço do objeto cujo preço está registrado, por outro 
meio legalmente permitido, que não a ata de registro de preços, e o preço cotado neste for igual ou superior ao 
registrado. 
78. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos do Município de 
Horizonte/CE e ficarão à disposição durante a vigência da ata de registro de preços. 
.9. O Município de Horizonte/CE monitorará os preços registrados, avaliará o mercado constantemente e poderá 

rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de 
[ato que eleve os custos dos bens registrados. 
7.9.1. O Município de Horizonte/CE convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao 
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
7.10. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja fluistrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tomar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
7.11. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e 
aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 
7.12. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Município de Horizonte/CE para determinado item. 
7.13. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município de Horizonte/CE poderá 
convocar os demais fornecedores classificados para formalizarem o registro de seus preços, nas mesmas condições 
do 10  colocado ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela. 
7.14. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência poderá ser 

tilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 
7.14.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
7.15. Poderão ser firmados contratos devzrentes da ata de registro de preços, que serão tratados de forma 
autônoma e se submeterão a todas as disposições constantes da Lei N°. 8.666/93, inclusive quanto às prorrogações, 
alterações e rescisões. 
7.16- A recusa injustificada da detentora do registro em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-a à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global de sua proposta de preços. 
7.17 - É facultado à Prefeitura Municipal de HORIZONTE, quando o convocado não assinar termo do contrato no 
prazo e nas condições estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitação. 

8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1. DAS ORDENS DE SERVIÇOS: Os serviços licitados/contratados serão executados mediante expedição de 
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ORDENS DE SERVIÇOS,  por parte da administração ao licitante vencedor, que indicarão os quantitativos a 
serem executados, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade 
financeira da Contratante. 
8.1.1. A ordem de serviços emitida conterá os serviços pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser enviada 
ao beneficiário do registro no seu endereço fisico ou via fac-símile ao seu número de telefone ou, ainda, remetida 
via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro de fornecedores ou da própria ata de 
registro de preços. 
8.1.2. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de serviços, o fornecedor deverá executar os 
serviços no local, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o atesto declarando a entrega 
dos bens. 
8.1.3. O aceite dos serviços pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de 
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo deste edital quanto aos serviços 
executados. 
8.2. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO:  Os sei-viços deverão ser se iniciados no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento da Ordem de Serviços. 

2.1. Para os serviços objeto deste certame, deverá ser emitida fatura e nota fiscal em nome do Município de 
orizonte/CE. 

8.2.1.1. As informações necessárias para emiQo da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junta ao órgão 
solicitante. 
8.2.2. No caso de constatação da inadequação dos serviços executados às normas e exigências especificadas neste 
edital e na proposta de preços vencedora a Administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis, na forma da lei e deste instrumento. 
8.2.3. As prorrogações de prazo serão concedidas somente mediante justificativa, permissivo legal e conveniência 
atestada pelo Município de Horizonte/CE. 
8.3. Os serviços deverão ser executados, observando rigorosamente as condições contidas no termo de referência, 
nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta de preços, bem ainda às normas vigentes, 
assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem 
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive 
com relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
d) A execução do contrato deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços dos órgãos 
solicitantes. 
8.4. A execução do contrato serão acompanhada e fiscalizadas pelos Servidores Giberlândio José Honório Alves - 
Secretaria de Educação; Francisco Carlos da Silva . Fundo Municipal de Saúde; Tiago Viana de Sousa - Secretaria 
de Esporte e Lazer; Claudia Esteves da Silva - Secretaria de Cultura; José Aécio Nogueira Vasconcelos Junior - 
Secretaria do Trabalho e Assistência Social; Washington Luís Soares dos Santos - Secretaria de Obras, Serviços 
Públicos e Urbanismo; Vânia Dias Frota - Secretaria de Meio Ambiente; Jorge Luis Rodrigues e Silva - Secretaria 
de Planejamento e Administração; Gizele Soares de Araújo - Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e 
Transporte; Sara Rozita de Carvalho - Gabinete do Prefeito especialmente designado, pela unidade Gestora, de 
acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei N°. 8.666/93, doravante denominado FISCAL DE CONTRATO. 
8.4.1. O Fiscal de contrato ora nominado poderá ser alterado a qualquer momento, justificadamente, caso haja 
necessidade por pai-te da(s) contratante(s). 
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9- DA FONTE DE RECURSOS 
9.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE HORIZONTE/CE, nas seguintes dotações orçamentárias: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Recursos Ordinário/Destinados a Educação;FNDE-FUNDEB 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. - RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE — RECURSOS DO SUS; 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA - Recursos 
Ordinários; 
GABINETE DO PREFEITO - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRANSITO E TRANSPORTE - Recursos Ordinários; 

10- DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO 
• o.l - À Prefeitura Municipal de HORIZONTE caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nos 

serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1°, da Lei 
n.° 8.666/93. 

11- DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO 
11.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil deverá ser apresentada á unidade 
gestora competente, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência 
e atestação; 
11.2 - A contratada deverá apresentar junto com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da 
Despesa/Fiscal de Contrato, as certidões de regularidade das obrigações fiscais federais, estaduais, municipais, 
FGTS e CNDT todas atualizadas; 
11.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e recibo, até 30 
(trinta) dias após a sua certificação pelo Gestor da Despesa/Fiscal de Contrato; 
11.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na 
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 
11.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será 
cientificada, a fim de que tome as devidas providências. 
11.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado; 
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma 
prejudicar a CONTRATANTE; 
c) inadimpléncia da CONTRATADA na execução dos serviços. 
11.7 - Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-
M), ou outro índice que vier a substituí-lo, ou a repa.ctuação do preço do Contrato, desde que observado o 
interregno mínimo de um ano, a contar da data da apresentação da proposta. 
11.8 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos 
do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 

12- DOS RECURSOS 
12.1 - Das decisões proferidas pela CPL caberão recursos tios termos do art. 109 da Lei n.° 8.666/93. 
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12.2 -  Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, e 
serão interpostos mediante petição datilografada, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da 
recorrente (que comprovará sua condição como tal), no devido prazo legal, não sendo conhecidos os que forem 
interpostos fora deste. Os recursos serão recebidos na sede da Comissão Permanente de Licitação, por qualquer um 
de seus membros, ou no Setor de Protocolo desta Prefeitura. 
12.3 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 
12.3.1 A intimação dos licitantes será feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da íntegra do ato no 
flanelógrafo da Prefeitura de Horizonte. 
12.4 - A autoridade que praticou o ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, fazer o recurso subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo & 5 (cinco) dias úteis. 
12.5 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao 
interessado. 
12.6 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

nsecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

13- DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
13.1 - A licitante que, convocada pela Prefeitura Municipal de HORIZONTE para assinar o instrumento de 
contrato, se recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela Contratante, 
estará sujeita à suspensão temporária de participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de 
HORIZONTE, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
13.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora prevista no presente 
Edital, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. À Contratada será aplicada, ainda, a pena de 
SUSPENSÃO de participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de HORIZONTE, pelo prazo de 
2 (dois) anos, período durante o qual estará impedida de contratar com o Município de HORIZONTE. 
13.3 - No caso do licitante ou contratado ser reincidente, será declarado inidõneo para licitar e contratar com o 
Município de HORIZONTE. 
13.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela Administração Municipal à licitante vencedora desta 
licitação ou à contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos: 
13.4.1 - de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de advertência e de suspensão; 
13.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com o Município de HORIZONTE. 

3.5 - As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município 
de HORIZONTE poderão ser aplicadas juntamente com as de multa prevista neste Edital; 
13.6 - As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de 
HORIZONTE poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que, em razão dos contratos 
firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal: 
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
b) tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
13.7 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de HORIZONTE pelos prejuízos causados e após 
decorrido o prazo de suspensão aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a sanção. 
13.8 - A declaração de inidoneidade é da competência exclusiva da unidade gestora competente. 
13.9 - DAS MULTAS 
13.9.1 - A Administração poderá aplicar as seguintes multas, sem prejuízo de outras previstas: 
a) 20,00% sobre o valor adjudicado no caso da licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 
ou o Instrumento Contratual; 
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b) 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução dos serviços, caso 
seja inferior a 30 (trinta) dias; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por atraso na execução dos serviços superior a 30 (trinta) dias; 
d) 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, 
sem piejuízos de outras penalidades previstas em lei; 
e) 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, 
no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Contratante; 
O 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem 
técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 
13.10 - A Contratada será notificada da aplicação de multa pela Administração Municipal, tendo, a partir da 
notificação, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na Tesouraria da Prefeitura 
Municipal. O pagamento dos serviços não será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for 
imposta. 
13.11 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou independentemente. 
13.12 - A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: .3.12.1 - advertência; 

3.12.2 - multa de até 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 
13.12.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
13. 12.4 . declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida 
sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no item anterior. 

14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 - As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de HORIZONTE, sito na Av. Presidente Castelo Branco, N°  5100, Centro, HORIZONTE, 
Ceará, através do fone (85) 3336.6022, de segunda à sexta-feira, no horário de 07h30min às 12h00min. 
14.2 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da 
Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no §lQ  doart. 113. 
14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
14.4- Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à autoridade 
competente: 
a) Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo na forma da Lei; 
b) Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado. 
14.5 - A autoridade competente deve anular esta licitação, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
14.6 - Fica eleito o foro de HORIZONTE (CE) para dirimir qualquer dúvida na execução deste Edital. 

HORIZONTE/CE, 18 de Setembro de 2017 

Diego Li 1kïçidro Silva 
Preside te da CPI, 

Av. Présidente Castelo Branco, n°  5100 • Centro • CEP 62.080-060 	
HorizonteCe 	www.horlwnte ce govbr 

CNPJ 23.555396/000146 • PABX (85) 3336.6045 	 lu 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

Projeto Básico/Termo de Referência 

1. OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preço para serviços de dedetização na área interna e 
externa dos prédios públicos, de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte-CE. 

2. JUSTIFICATIVA: Considerando a necessidade de manter em pleno funcionamento as instalações dessa 
instituição, sem a presença indesejável de insetos e roedores, proporcionando assim ambiente agradável para o 
desempenho das atividades essenciais e administrativas em diversas áreas, sendo áreas internas e externas em 
prédios públicos de competências das diversas Secretarias do município, em cumprimento às normas e padrões 
de higiene ambiental definidos pela Legislação federal, estadual e/ou municipal regulada através de suas 
Secretarias de Saúde e Vigilância Sanitária. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
3.1.1. DOS SERVIÇOS: 
Serviços de desinsetização/desratizaçào, conforme as seguintes especificações: 

•
A contratada deverá realizar serviço de dedetização nos locais especificados no item 14; 
3.1.2 As dedetizações deverão ser executadas de modo a exterminar totalmente, nas áreas internas e externas 
dos prédios e englobará os serviços abaixo discriminados: 
• Desinsecização: exterminação de todo e qualquer tipo de inseto (baratas, pernilongos, etc); 
• Desratização: exterminação de roedores (ratos); 
• Descupinizaçâo: exterminação de cupins, com identificação dos focos, internos e externos, aparentes ou não, 
do cupim. 
3.1.3 A parte interna inclui: paredes, divisórias, pisos, teto, ralos, caixas de gordura, etc. 
3,1.4 A parte externa inclui: paredes, pisos, caixas de gordura, fossas, portões, árvores, calçadas e sumidouros 
(ou similares se houver); 
3.1.5 A empresa somente poderá utilizar produtos desinfestantes domissanitários devidamente registrados na 
ANVISA, observada a técnica de aplicação e concentração máxima especificada, atendendo as instruções do 
fabricante, contidas no rótulo e obedecendo a legislação pertinente; 
3.1.6 A empresa deverá emitir Relatório de Execução ou outro documento que comprove a execução dos 
serviços indicando: 
• o nome do produto utilizado; 
• princípio ativo; 
• metodologia de aplicação, 
• seu antídoto, 

W 	• n° de registro no Ministério da Saúde. 
3.1.5 O relatório, de que trata o item anterior, deverá ser emitido em duas vias e assinado pelos fiscais designados, no 
local de execução dos serviços. Uma via deverá fixada em local visível imediatamente à execução dos trabalhos e a outra 
via deverá acompanharem a nota fiscal para pagamento; 
a) Os serviços serão realizados em horários diurnos e noturnos conforme cronograma definido pela CONTRATANTE; 

3.2 . LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.2.1 - Os serviços serão executados nos locais determinados pela Unidade Gestora, iniciando no prazo máximo de 05 
(cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviços. 

3.3 . DETALHAMENTO DO SERVIÇO DESINSETIZAÇÂO/DESRÀTIZAÇÂO: 

3.3.1 - Para Combater Insetos em geral: 
3.3.1.1 . Utilizar ao longo das instalações internas e externas solução de inseticida biodegradável, inodoro e de ação 
residual, com a finalidade de impedir a instalação e proliferação dos insetos; 
3.3.1.2 - Complementar o trabalho com aplicação de substâncias atóxicas nos ambientes internos e externos e seus 
iopativos compartimentos. Os produtos serão aplicados sem que as pessoas necessitem desocupar o ambiente, exceto em 
casos extraordinários após autorização dos fiscais do contrato; 
3.3.1.3 . Aplicar o inseticida nas superfícies horizontais e verticais, pequenas frestas e fenda; no interior de interruptores e 
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tomadas; sob mesas, balcões, gavetas, gabinetes de pia, e onde necessário; 
3.3.2 - Para Combater Roedores: 
3.3.2.1 - Realizar o controle de roedores por meio da instalação de dispositivos permanentes que acondicionam as iscas 
raticidas, txados ao longo das instalações externas e/ou internas do prédio; 
3.3.2.2 - Proteger com dispositivos as iscas raticidas de intempéries e evitando que pessoas ou animais tenham contato 
com as substâncias químicas empregadas no controle (iscas). 
3.3.3 - Fornecer após realização de serviços Laudo Técnico e Certificado do mês, da desinsetização, desratização, 
contendo relatório das atividades realizadas, discriminação dos produtos utilizados e diluição, níveis de infestação, 
medidas corretivas, descarte de embalagens e outras informações necessárias. 

4. REQUISITOS MÍNIMOS: 
São requisitos mínimos à participação no certame: 
4.1. Certidão, Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica, na entidade competente (registro junto ao conselho profissional do 
seu responsável técnico), relativo às atividades de controle de vetores e pragas urbanas, desinsetização, desratização e 
similares, objeto da licitação (de acordo com a resolução RDC n° 52 de 06 de outubro de 2009 da agência nacional da 
vigilância sanitária); 
4.1.1. Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preambulo deste 

• edital, composta de no mínimo 01 (um) profissional nível superior ou & nível médio profissionalizante, devidamente 
habilitado pelo respectivo conselho profissional, que é responsável diretamente: pela execução dos serviços; treinamento 
dos operadores; aquisição de produtos saneanres desinfestantes e equipamentos; orientação da forma correta de aplicação 
dos produtos no cumprimento das tarefas inerentes ao controle de vetores e pragas urbanas; e por possíveis danos que 
possam vir a ocorrer à saúde e ao ambiente, conforme art. 4°, inciso X, RDC 52, de 06 de outubro de 2009 da Agência 
Nacional da Vigilância Sanitária; 
4.1.1.1.1. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor, empregado ou 
contratado. A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: 
a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social/contrato social e seus aditivos. 
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao 
órgão competente. 
c) Se o profissional integrante da equipe técnica não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a 
apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou contrato de prestação de serviços 
devidamente assinado e celebrado na forma da lei. 
4.2. Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação e 
firma reconhecida do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de atividades compatível com o 
objeto da licitação; 
4.3. Alvará/Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária da Sede da Licitante 
4.4. Licença/inscrição Sanitária e ambiental, válida, expedido pela autoridade sanitária ou ambiental competente da 
comarca da licitante ou, no caso da inexistência de autoridade sanitária. e ambiental local, pela autoridade sanitária e 
aihbiental competente estadual a que o município pertença. 

6. LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
6.1. Os serviços presenciais contratados deverão ser prestados no Município de Horizonte/CE, correndo todos os 
eventuais custos relativos a passagens, hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, seguros e demais despesas 
necessárias à execução dos serviços às expensas da contratada; 
6.2. Os serviços licitados deverão ser iniciados no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da expedição de ORDEM DE 
SERVIÇOS pela Administração no local determinado pela unidade gestora. 

7. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. A ata de registro de preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá pelo prazo 
de 12 (DOZE) MESES, improrrogáveis. 

8. PAGAMENTO: 
8.1. O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços licitados, de conformidade com as notas 
fiscais/Muras devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal do contrato, acompanhadas das Certidões 
Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do contratado, todas 
atualizadas, observadas as condições da proposta. 
8.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste 

AI. Présidente castelo Branco, n° 5100 • Centro • CEP 62.880-060 
CNPJ 23.555.196/0001.86- PABX (SS) 3336.6045 

  

:9 
o 

%t?tsiiva 
Comtssão Pe fonte 

de Licitação 
Presidente 

  



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

subitem, observadas as disposições editalicias, através de 
de cheque nominal. 

crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através 

9. FONTE DE RECURSO: 
9.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZONTE/CE - RECURSOS: 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Recursos Ordinário/Destinados a Educação;FNDE-FUNDEB 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. - RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE - RECURSOS Do SUS; 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA - Recursos Ordinários; 
GABINETE DO PREFEITO - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - Recursos Ordinários; 
SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - Recursos Ordinários; 

10. FISCAL DO CONTRATO: 
10.1. A Fiscalização dos Contratos será exercida pelos servidores: Giberlândio José Honório Alves - Secretaria de 
Educação; Francisco Carlos da Silva - Fundo Municipal de Saúde; Tiago Viana de Sousa - Secretaria de Esporte e Lazer; 
Claudia Esteves da Silva - Secretaria de Cultura; José Aécio Nogueira Vasconcelos Junior - Secretaria do Trabalho e 
Assistência Social; Washington Luís Soares dos Santos - Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Vânia Dias 
Frota * Secretaria de Meio Ambiente; Jorge Luis Rodrigues e Silva - Secretaria de Planejamento e Administração; Gizele 
Soares de Araújo - Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte; Sara Rozita de Carvalho- Gabinete do 
Prefeito, especialmente designado pelos Ordenadores de Despesas, os quais deverão exercer em toda sua plenitude a ação 
de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

1. 	Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
rI. 	Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a todas as informações, 

instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata o projeto básico/termo de 
referência, parte integrante do contrato; 

III. Disponibilizar local adequado para a execução dos serviços; 
IV. Efetuar o pagamento conforme clausula convencionada no instrumento contratual. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no projeto básico/termo de referência, parte 
integrante do contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética; 

b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações se 
obrigam a atender prontamente; 

c) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias sua e de seu pessoal contratado na execução das 
atividades externas próprias, assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, 
derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais 
passivos, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção 
individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registos, 
autenticações do contrato, etc, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela(o) contratada(o) 
a inexistência de qualquer vínculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante; 

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser firmado; 
e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 

autorização da contratante; 
» Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrição e 

urbanidade na relação interpessoal; 
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g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos 
estabelecidos; 

h) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na execução, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 
8.666/93. 

i) A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do 
contratante; 

j) Em nenhuma hipótese serão concedidas prontgações de prazo de execução dos serviços; 
k) A contratada deverá realizar quantos reforços forem necessários dentro do prazo de 90 dias de cada 

aplicação, como garantia dos serviços. 

13. VALOR DO INVESTIMENTO: 

13.1. O Valor Global Estimado é de R$ 700.768,35 (setecentos mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos). 
OBS.: O valor constante do presente orçamento foi calculado tendo-se como base o preço médio após pesquisa de preços 

• praticada no mercado. 

14. ITENS DO OBJETO: 

SECRETARIA EDUCAÇÃO 

___ __ Unidades a serem 
Dedcdzadas Especificação AC - Área 

Construída 

valor 
Unitário Unitário 

Quant. de 
Visitas 
dedetização 

Quantidade 
Total (M2) VALOR TOTAL 

1.  EMEF Jorge Pereira 
da Rocha 

Serviço de 
dedetização 

na à~ 
interna e 

externa de 
prédios 

públicos  Pata 
o Combate  de:  

Baiatas. 
Domésticas, 
Francesinha, 
voadoras e de 

esgoto; 
Roedores 

Camundongo, 
Guabirus, 

pato de 
Telhado 
Rato de 

Esgoto; • 
Traças; de 
Grãos, de 
Livros ede 
R0UPaS;* 

Cupins: de  
madeira seca, 
arboricolas, 
montículo 

subteirâneo; 
* 

Escorpião; * 

• Grilos; * Moscas:  Branca, das 
frutas, de 
banheiro, 

doméstica; 
Lacralas;* 
Formigas 
Cortadeira, 

ÁC-.293& 1,83 4 1172 Ri 	2.144,76 

2.  EMEF Domifihia 
Assunção Menezes AC-352m' 1,83 4 1.408 R$ 	2.516,64 

3.  EMEF Joaquim 
Antonio da Silva 

AC-301,4 
ai' 1,83 4 1205,6 Ri 	2.206,25 

4.  EMEF Raimundo 
Domingos de Sousa AC331in' 1,83 4 1.324 R.$ 	2.422,92 

S. EMEF SebastiAo 
LOPCS de Oliveira AC-521 m' 1,83 4 2.084 Ri 	3.813,72 

6.  EME? Dionlzia 
Rocha de Morais AC - 590m- 1,83 4 2.360 Ri 	4.318,80 

7.  EMEF Manoel 
Felipe dos Santos AC -. 909 ai' 1,83 4 3.636 Ri 	6.653,88 

S. EMEF Mana 
Pinheiro da Silva AC-795m' 183 4 3.180 Ri 	5.819,40 

9. EMEF Maria Luiza 
B. Chaves 

 AC 
1563.03m' 1,83 4 6.252,12 Ri 	11.441,38 

lo. EMEF Marina 
Peneira de Almeida 

AC- 1202,10 
ml 1,83 4 4.808,40 Ri 	8.799,37 

II. EMEF João Antonio 
da Silva 

AC- 
1510,5m' 1,83 4 6.042 Ri 	11.056,86 

12.  
- 

EMEF Olimpio 
Nogueira Lopes AC- 1151 m' 1,83 4 4.604 Ri 	8.425,32 

13.  EMEFDepurado 
Ulisses Guimarães AC-1534m2  1,83 4 6.136 Ri 	11.228,88 

14.  EMEFEuclidia 
Pereira de 

AC- 1725,74 1,83 4 6.902,96 R.$ 	12.632,42 
15.  EMEF Fernando 

Augusto Nogueira Ac- 1708 ml 1,83 A 6.832 Ri 	12.502,56 
16.  EMEF Francisca 

Gadelha Pires 
AC - 1009,71 1,83 4 4.039,08 Ri 	7.391,52 

11.. EMEFFrancisca 
Monteiro & Oliveira ni AC-1931' 1,83 4 7.724 Ri 	14.134,92 

18.  EMEF Lauriza 
Vieira Lima AC-1913m' 1,83 4 7.652 Ri 	14.003,16 

19.  EMEFMariaJosé 
de Sousa AC-1621m' 1,83 4 6.508 Ri 	11.909,64 

20.  EMEF Maria AC- 1,83 4 7.451,04 Ri 	13.646,38 
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Teodora Evangelista Doméstica e 
Cosia 	de fogo; e 

as EMEF Lourenço outras Prag 
Pereira dos Santos 	Voadoras. 

1864.26m' 

Ri 8.047,90 2!. AC- 4 	4.397.76 1,83 1099.44m' 

Ri 7.649,40 22. EMEF Geovania 
Albano de Almeida 

AC- 1045m' 4 	 4.180 1,83 

Ri 26.241,47 23. EMEF Francisco 
Xavier de Freitas 

AC - 3584.90 1,83 4 	14.339,60 

Ri 26.241,47 24. EMEF Dione Maria 
Bezerra Pessoa 

AC -3584,90 4 

4 

4 

4 

1,83 

12.144 Ri 22.223,52 25, EMEF José Eduardo 
de Sousa 

AC- 3036 m' 1,83 

Ri 44.833,54 26. EMEF José Aldemir 
da Silva 

AC -6124,80 
1,83 

12.393,60 Ri 22.680,29 EMEF Maria 
Regina da Silva 

AC - 3098,4 27, 1,83 

1,83 4 AC - 2031m' 8.124 
EMEF Prol. 

Raimunda Duarte 
Teixeira 

28. 

Ri 1.089,95 29, CEI Maria Irene 
Amora de Sousa 

AC- 148.90 1,83 4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Tu' 

1.316 30. Brinquedoteca 
Planalto Horizonte 

AC-•329m' 1,83 

496 Ri 	907,68 31. Brinquedoteca 
Zumbi AC- 124r& 1,83 

Ri 	647,82 354 32. CE! Anna Rebeca de 
S. Pereira 

AC - 88,5 m' 1,83 

884 Ri 1.617,72 33. CEI Eufrasina 
Martins dos Santos 

AC-221m 1,83 

Ri 1.240,74 AC- 169,5 34. CEI Dona Sinhá 1,83 & 
2588 Ri 4.736,04 35. CEI Maria José 

Alva da Silva 
AC - 647 m' 1,83 

2588 Ri 4.736,04 CEI Mariana Lino 
da Conceição 

36. AC - 647m' 1,83 

Ri 2.452,20 1.340 37. CEI Nosso 
Amiguinho 

AC-335m' 1,83 

Ri 2.415,60 1.320 CEI Francisca 
Erniira Kholer 

38. AC-330m' 1,83 

2.588 Ri 4.736,04 CEI José Antonio da 
Silva . Prol.* Sena 

39. AC-647m' 1,83 

Ri 4.736,04 40. AC - 647 m' CEI Cleonice Pires 1,83 

1,83 4 AC - 675,83 2.703,32 Ri 4.947,08 
CEI Francisca 

Rocha Silva . Dona 
Nenzinha 

41. 

Ri 4.736,04 2.588 CEI Alda de 
Carvalho Bento 

42, AC -647 m' 1,83 

1.832 Ri 3.352,56 43. CEI Maria do 
Carmo de Oliveira 

AC - 458 m' 1,83 

Ri 4.626,24 2.528 44. CEI Maria Elizicte 
Carneiro Martins AC-632m' 1,83 

Ri 7.642,08 45. CEI Maria Carmem 
Lúcia 

AC- 1044& 1,83 

4.176 Ri 7.642,08 46. CEI Stelia Maria 
Naspolini 

Ri 12.853,92 CEI Nelsa Navilha 
Orcndcne Bartelle 

47, 7,024 

1,83 4 AC - 700 & 2.800 R$ 5.124,00 
Centro Educacional 
de Jovens e Adultos 

de Horizonte - 
CEJAH 

48. 

1,83 4 AC-757,65 3.030.60 Ri 5.546,00 

Centro de 
Atendimento Clinico 

e Educacional 
CACE Maria de 

Nazaré Domingos  

49, 

Sede da Secretaria de 
Educação  

50. Ri 6.432,45 3515 
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AC-199m1  1 	1,83 4 796 

52. AC- 148,90 
1,83 595,6 4 

Almoxarifado 
Central 

Almoxarifado da 
Alimentação Escolar 

ES 1.456,68 

ES 1.089,95 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Irem 
Unidades a serem 

Dedetindas Especllicaçáo AC - Área 
Conmulda  

Valor 
Unitário 

(M9 

~r. de 
Visitas 

para 
dcdetizaçlo 

Quantidade 
Total (M') VALOR TOTAL 

1 . 
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Aningas 

Serviço de 
dedetização 

na área  
interna e 

externa de 
prédios 

Públicos para 
combate de 

Baratas: 
Domésticas, 
&ançcsinha, 

voadoras e de 
esgoto 

Roedores: 
Camundongo, 
guabirus, rato 
de telhado e 

raro de 
esgoto, 

Traças: de 
grãos, de 

papeis, e de 
roupas. 

Cupins: de 
madeira seca, 
arborícolas, 
montículo e 
subterráneo, 

Aranhas, 
escorpião, 
Lagartas, 

grilos. Mocas. 
Branca, das 

banheiro 
domésticas. 

lacrais, 
formigas 

cortadeiras, 
domésticas e 
de fogo, entre 
outras pragas2011Dm' 

voadoras  

AC- 
310,44m11,83 5 1.552,20 R$ 	2.840,53 

' 

Unidade Básica & 
estratégia Saúde da 
Família de Buenos Aires 
1 

AC- 201,20m' 1,83 5 1.006 ES 	1.840,98 

3.  

Unidade Básica de 

estratégia Saúde da Família deBuenosAires 
ii 

AC-  
362,16m' 1,83 5 1810,8 Ri 	3.313,76 

4.  
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Familia de Catolé 

AC- 492,67 
m2  1,83 5 2.463,35 Ri 	4.507,93 

S. 
Unidade Básica de 
estratégia S a úde da 
Familia de Dourado 

AC- 
362,16m' 1,83 5 1.810,80 R$ 	3.313,76 

6 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde 
Família de Vila 
Nascimento 

AC-362.16m' 1,83 5 1810,8 R$ 	3.313,76 

7. 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Mal 
Cozinhado 

AC- 
308,34m2  1,83 5 1.541,85 Ri 	2.821,59 

8 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Planalto 
Horizonte 1 

AC-
373,68ni' 1,83 5 1.868,40 R$ 	3.419,17 

9. 
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Diadema 1 

AC - 
197,4lm' 1,83 5 987,05 R$ 	1.806,30 

lo. 
Unidade Básica & 
estratégia Saúde da 
Família de Queimadas 

AC 
281,08m' 

AC- 516,98ni' 

1,83 5 1.405,40 R$ 	2.571,88 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Rafael 
Santos 

1,83 5 2.584.90 R$ 	4.730,37 

12. 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Zumbi -1, II de  

e m 

AC-
735,79m1 1,83 5 3.678,95 R$ 	6.732,48 

13 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Planalto 
Horizonte II 

AC- 
127,35M'  

1,83 5 3.636,75 Ri 	6.655,25 

14.  
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Diadema II 

AC-
, 1,83 5 1.005,30 R$ 	1.840,07 

15.  
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Mangueira] 

AC- 
257,51m' 1,83 5 1.287,55 ES 	2.356,22 

16 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Cajueiro da 
Malhada 

AC-98,løm' 1,83 5 490,5 R$ 	897,62 

17. 
Unidade 	Básica 	de 
estratégiaSaúde 	da 

AC- 
373,68m' 1,83 5 1868.4 R$ 	3.419,17 

  

antinte 
de 

Presidente 
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Família 	do 	Planalto 
Gamela 

2.717,43m'  

AC-  

AO 200,27m3  

AC-
213,55m' 

18.  
Central de 
Abastecimento 
Fannacõutico - CAF 

1,83 5 1001,35 Ri 	1.832,47 

19.  
Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS/ 
GERAL 

1,83 5 1.367.75 Ri 	2.502,98 

20.  Hospital e Maternidade 
Venâncio Raimundo de 
Sousa - HMVRS 

AC - 
1,8,3 5 13.587,15 R$ 	24.864,48 

21.  
Centro de Saúde Dr. 
Memória / Policlínica AC-1.157m2  1,83 5 5.785 R$ 	10.586,55 

22.  
Secretaria de Saúde/ 
ViánciaSanitána — 
SESAU/VTSA/NUEND 

AC- 
782 44m' 1,8 5 3.912.20 Ri 	7.159,32 

23.  
Centro de Atenção 
Psicossocial —AD 

AC - 
313,01m' 93 5 1.565,05 Ri 	2.864,04 

24.  
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Tanques 

AC-201m' 1,83 5 1.005 Ri 	1.839,15 

25.  
Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA 
AC-  

817,39m' 1,83 5 4.086,95 Ri 	7.479,12 

26.  Academia da Saúde 1,83 5 1.827.50 Ri 	3.344,33 

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

Trem ecifi Espcação AC-Área 
Construída  

Valor 
Tiuházlo 

(MI) 

Q~. de 
Visitas para 
dedctizaçto 

Quantidade 
Total ae VALOR TOTAL Unidadesascrem 

Dedetizadas 

Secretaria  de Esporte 
e Lazer 

Serviço de 
dedetizaçao 
na área 
interna e 
externa de 
prMos 
públicos para 
o combate de: 
Baratas: 
Domésticas, 
Prancesinha, 
voadoras e de 
esgotos. 

5.779,02m' 1,83 4 23.116,08 Ri 	42.302,43 

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 

Item Unidadesaserem 
Dedetizadas Especificação AC/Iea 

Construída  

Valor 
Unitário 

(M') 

Qisant.de 
Visitas para 
dedetlzação 

Quantidade 
Total (M') VALOR TOTAL 

CEUCENTRO 
DE ARTES E ESPORTES 

UNIFICADOS 

Serviço de 
dedctização 

na área 
interna e 

externa de 
prédios 

públicos para 
o combate de: 

Baratas: 
Domésticas, 

voadoras ede 

Roedores: 
Camundongo, 

Guabirus, 
Rato de 

Telhado e 
Rato de 

3.000m' 1,83 4 12.000 Ri 	21.960,00 

2 

CENTRO 
CULTURAL GOV.  

TASSO 
JEREISSATI 

896,91 ni' 2.83 4 3.587.64 RS 	6.565,38 

Av Presidente Castelo Branco, n°5100 • Cont o • CEP 62.880060 
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Esgoto; 
Traças: de 
Grãos. de 
Livros e de 

Roupas; 
Cupim: de 

madeira seca, 
arborícolas, 
monticulo e 
subterrâneo; 

Aranhas; 
Escorpião; 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 

Item Unidades a serem 
uedetizadas Especificação AC - Área 

Construlda 

Valor 
Unitário 

(MI) 

Quant. de 
Visitas para 
dcdetização 

Quantidade 
Total (M') VALOR TOTAL 

COZINHA COMUNITÁRIA Serviço de 
dedetização 

r1 área 
interna e 

externa de 
prédios 

públicos para 
O combate de: 

Bantu 
Domésticas, 
Frairsinha, 
voadoras e de 

esgoto; 
Roedores: 

Camundongo,  
Guabirus 
Rato de 

Telhado e 
Rato de 
Esgoto; 

Traças: de 
Grãos, de 
Livros e de 

Roupas; 
Cupins: de 

madeira seca, 
art,oricolas, 
montículo e 
subterráneo; 

Aranhas; 
Escorpião; 

316,7 ml 183 6 1900,2 R$ 	3.477,37 

2 CRÂSANINGAS 165,3 m3  1,83 4 661,2 R$ 	1.210,00 
3 CItAS ZUMBI 55735 m' 1,83 4 2229,4 R$ 	4.079,80 
4 CRASCATOLÊ 224m' 1,83 4 896 R$ 	1.639,68 

QUEIMADAS 
773,47 m' 1,83 4 3093,88 R$ 	5.661,80 

6 CP AS DOURADO 227,16m' 1,83 4 908,64 Ri 	1.662,81 
CASADOS 

CONSELHOS 533,38 mi 1,83 4 2133,52 Ri 	3.904,34 

8 

CENTRO DE 
INCLUSÃO 

PRODUTIVA IX) 
CATOLÉ 

210,00m' 1,83 4 840 R$ 	1.537,20 

9 

NUCLEODE 
PROMOÇÃO E 
PROTEÇÃO DA 
IGUALDADE 

RACIAL44UPPIR 

193,00 ml 1,83 4 772 Itt 	1.412,76 

ID 

SECRETARIA DO 
TRABALHO E 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

235,01 m' 1,83 4 940,04 R$ 	1.720,27 

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 

Irem Unidades a saem 
Dcdctizadas Especificação AC - Área 

Construida 

Valor 
Unitário 

(M') 

Quant. de 
Visitas para 
dedetização 

Quantidade 
Total (1.1') VALOR TOTAL 

SECRETARIA DE 
OBRAS, 

SERVIÇOS 
PÚBLICOS E 
URBANISMO 

Serviço de 
dedetização 
na área 
interna e 
externa de 
prédios 
públicos para 
o combate de: 
Baratas: 
Domésticas, 
Francesinha, 
voadoras e de 
esgotos. 

2.723 m2  1,83 4 10.892 Ri 	19.932,36 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECURSOS lúDRICOS E AGROPECUARIA  
Irem 1 Unidades a serem 1 Especificação 1 AC Área ( Valor 1 Quant. de 1 Quantidade  J 	VALOR TOTAL 
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Dedetizadas Construída Unitário 
(M') 

Visitas pan 
dedetizaçio 

Total (M) 

MATADOURO 
PUBLICO 

MUNICIPAL 

Serviço de 
dedeflzação 

na área 
interna e 

externa de 
prédios 

públicos para 
o combate de: 

Baratas: 
Domésticas, 
Francesinha, 
voadoras e de 

esgoto; 
Roedores: 

Camundongo, 
Guabirus, 
Rato de 

Telhado e 
Rato de 
Esgoto; 

Traças: de 
Grãos, de 

Livros e de 
Roupas; 

Cupins: de 
madeira seca, 
arborícolas, 
montículo e 
subterrâneo; 

Aranhas; 
Escorpião; 

891 m3  
183 2 1.782 R$ 	3.261,06 

2 
MERCADO 
PÚBLICO 

MUNICIPAL 900,1 m' 
1,83 5 4500,5 Ri 	3.235,92 

SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, 

RECURSOS 
HIDRICOS E 

AGROPECUARIA 307,12 m' 

1 ,83 3 921.36 Ri 	1.686,09 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. 

Irem Especificação 
Unidades a serem 

Dedetizadas 
AC - Área 
Construiria 

Valor 

(M') 
unitário

Total 

Quant. de 

dedetização 
(Pá') VALOR TOTAL 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 
E 
ADMINISTRAÇÃO 

Serviço de 
dedetazação 

na área 
interna e 

externa de 
prédios 

públicos para 
o combate de: 

Baratas: 
Domésticas, 
Francesinha, 
voadoras e de 

esgoto; 
Roedores: 

Camundongo, 
Guabinis, 
Rato de 

Telhado e 
Rato de 
Esgoto; 

Traças: de 
Grãos, de 

Livros e de 
Roupas; 

Cupins: & 
madeira seca, 
arboricoLas, 
montículo e 
subterrâneo; 

Aranhas 
Escorpião; 

235,01 m' 1,83 8 1.880,08 Ri 	3.440,55 

POSTO DOS 
CORREIOS 

119,58 rn' 056,64 R$ 	1.750,65 

5018  
NO 
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SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

Item 
Unidades a serem 

Dedetizadas FsPeoffiCaÇlloConstruída 
AC - Área Valor 

Unitário 
(M 2 ) 

Quant. de 
'jsutas I)31a 
dedetixaçio 

Quantidade 
Total (M') VALOR TOTAL 

SECRETARIA DE 
SEGURANÇA, 
CIDADANIA, 
TRÂNSITO E 

TRANSPORTE 

Serviço de 
dedetização 
na área 
interna e 
externa de 
PrMos 
públicos para 
o combate de: 
Baratas: 
Domésticas, 
Francesinfla, 
voadoras e de 
esgotos. 

AC - 777,00 1,83 3 R$ 	4.265,73  2.331 

GABINETE DO PREFEITO 

Item 
Unidades a serem 

Dedetizadas Especificação AC . Área 
Consnuida 

Valor 
unitário 

(M') 

Quant. de 
Visitas 121a 
dedetização 

Quantidade 
Total (M') VALOR TOTAL 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

Serviço de 
dcdetização 
na área 
interna e 
externa de 
prédios 
públicos pala 
o combate de: 
Baratas: 
Domésticas, 
Francesinba, 
voadoras e de 
esgotos. 

AC- 7017$ 
fo 

1,83 4 2.819,12 R$ 	5.158,99 

TOTAL ES 700.8041,95 
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HORIZONTE 

ANEXO II 
PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A empresa/proponente <LICITAN'I'E>, cadastrada no CNPJ/CPF sob o n.° 	 , por seu 
representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: 
(1) Que acata inteiramente os preceitos lepis em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada, e 
as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 2017.09.13.1; 
(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório; 
(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir 
sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 
Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos 

• rviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preço para serviços de dedetização na área interna e externa 
dos prédios públicos, de interesse das diversas Secretarias do Municip'o de Horizonte-CE. 

SECRETARIA EDUCAÇÃO 

Irem 
Dedetizadas 

Unidades a serem 
Especiflcaça AC . Área 

Constzuida 

Valor 
Unitário 

(M') 

Quart. de 
visitas para 
dedetizaçio 

Quantidade 
 total l (MS) VALOR TOTAL 

EMEF Jorge 
Rocha 

Pereira da 
Serviço de 

&decizaç'ao na 
área interna e 

externa de prédios 
públicos para o 

combate de: 
Baratas: 

Domésticas 
Francesinha, 
voadoras e de 

esgoto; Roedores: 
Camundongo, 
Guabirus. Rato 

de Telhado e 
Rato de Esgoto; * 
Traças: de Grãos, 

de Livros e de 
Roupas; * 
Qipu 	de 

madeira seca, 
asboricolas, 
montículo e 

subterraneo; 
Aranhas; * 

Escorpião;t 
Lagartas; 
Grilos; * 

Moscas: B Branca. 

banheiro. 
doméstica; 
Lacraias; 
Formigas: 
Cortadeira, 

AC - 293m' 4 1172 

AC - 352m' 

- 
4 1.408 2.  

EMEF Domidlia 
Assunção Menezes 

3.  

, 

EMEF Joaquim Antonio 
da Silva 

AC - 301,4 ,n' 4 1205,6 

4.  
EME? Raimundo 

Domingos de Sousa 
AC-331m- 4 1.324 

EMEF Sebastiao Lopes de 
Oliveira ACS2lni' 4 2.084 

6.  EMEF Dionizia Rocha de 
Morais AC— 590'& 4 2.360 

7.  EMEF Manoel Felipe dos 
Santos AC - 909 m' 4 3.636 

8.  EMEF Maria Pinheiro da 
Silva AC-795m' 4 3.180 

.0 
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9. EMEF Maria LuizaB. 
Chaves 

Doméstica e de 
fogo; coutras 

Pragas Voadoras. 
Ac-1563,03m' 4 6.252,12 

l0• 
EMEF Marina Ferreira de 

Almeida 
AcI2O2,lOm' 4 4.808,40 

II. 
EMEF João Antonio da 

Silva AC - 15 10'5m2  4 6.042 

12.  EMEF Olimpio Nogueira 
Lopes 

AC - 1151 m' 4 4.604 

13.  
EMEF Deputado Ulisses 

Guimarâes 
AC- 1534m1  4 6.136 

EMEF Euclldia Pereira de 
Azevedo AC - 1725,74 m' 4 6.902,96 

15.  EMEF Fernando Augusto 
Nogueira 

AC - lIORm' 4 6132 

16.  
EMEF Francisca Gadelha 

Pires AC - 1009.77 m2  4 4.039,08 

17.  
EMEF Francisca Monteiro 

de oliveira AC-1931 m' 4 7.724 

18.  EME? Lauriza Vieira 
Lima AC - 1913m' 4 7.652 

19.  EMEF Maria José de 
Sousa AC- 1627m' 4 6.508 

o 
21 EMEF Maria Teodora 

Evangelista Costa AC - 1864,26m' 4 7.457,04 

21.  EMEF Lourenço Pereira 
dos Santos AC- 1099,44m 4 4.397,76 

22.  EMEF Geovania Albano 
de Almeida AC- 1045 m' 4 4.180 

23.  EMEF Francisco Xavier 
de Freitas AC - 3584,90 ma 4 14.339,60 

24.  EMEF Dione Mana 
Rezara Pessoa AC - 3584,90 m' 4 14.339,60 

 

)leO Luis LCQId[0 SiIV 

Comissão 
de LicitaÇãO 

Q rsreitumõesoiizcme 	Harizontcce 	i1 WA.4hOpØgdøflte 
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25.  
EMEP José Eduardo dc 

Sousa 
AC-3036m2  4 12.144 

26.  
EMEF José Aldemir da 

Silva 
AC- 6124,80 m' 4 24.499,20 

27 
EMEE Maria Reparta da 
Silva AC-3098,4m' 4 12.393,60 

28.  
EMEF Prof. Raimtrnda 

Duarte Teixeira 
AC - 2031m' 4 8.124 

29.  
CEI Mana Irene Amora 

de SOUM 
AC- 148,90 & 4 595.6 

0  1 
Brinquedoteca Planalto 

Horizonte 
AC -329 m' 4 1.316 

31.  Brinquedoteca Zumbi AC - 124 iii' 4 496 

32.  
CEI Arma RebecadeS. 

Pereira 
AC - 88,5 ma 4 354 

33.  
CEI Eu&asinaMaztinsdos 

Santos AC-221m' 4 884 

34.  CEI Dona Sinhá AC - 169,5 m' 4 678 

35.  
CEI Maria José Alves da 

Silva AC - 647 m2  4 2588 

36.  
CEI Mariana Lino da 

Concciçâo 
AC-647m- 4 2588 

37.  CE! Nosso Amiguinho AC -335 m' 4 1.340 

0l8 CEI FranciscaErmira 
Kholer 

AC-330m2  4 1.320 

39.  
(ti José Antonio da Silva 

. Prof.*Sena AC - 647 m' 4 2.588 

40.  CEI CleonicePires AC-647m' 4 2.588 

41.  (ti Francisca Rocha Silva 
Dona Neo zinha AC - 675,83 m' 4 2.703,32 

42.  CEI Alda de Carvalho 
Sei AC -647 m' 4 2.588 

43.  CEI Maria doCarmode 
Oliveira AC-458t& 4 1.832 
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44 
CEI Mana Eliziete 
Carneiro Martins 

m2AC -632 	' 4 2.528 

AC - 1044 ml 4 4.176 45.  CEI Maria CarmemLúcia 

AC- 1044m' 4 4.176 46.  
CEI Stella Maria 

Naspolini 

AC- 1756m' 4 7.024 47.  
CEI Nelsa Navilha 
Grendene Baiteile 

AC - 700 m' 4 2 800 48.  
Centro Educacional de 

Jovens e Adultos de 
Horizonte - CEJAR 

AC- 757,65 m2  4 3.030.60 49, 

Centro de Atendimento 
Clínico e Educacional 

CACE Maria de Nazaré 
Domingos 

mlAC- 878,75 	' 4 3.515 50. 
Sede da Secretaria de 

Educação 

AC-199& 4 796 Si. AlmoxarifadoCentral 

AC- 148.90 m1  4 595,6 52 
A1nioxariIdo da 

Alimentação Escolar 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Icem 
Unidades a serem 

Dedetizadas 
Especificação 

AC - Arca 
Constituída 

Valor 

(M') 

Quant. de 
 

Unitário
Quantidade 

Visitas paira 
dedetizaçio 

total de (M') 
VALOR TOTAL 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Anhgac 

Serviço 	de 
dedetização 	na 
âma 	interna 	e 
externa de prédios 
Públicos 	para 
combate 	de 
Baratas: 
Domésticas, 
francesinha, 
voadoras 	e 	de 
esgoto, Roedores: 
Camundongo 
guabirus. rato & 
telhado e rato de 
esgoto, Traças: de 
grãos, de papeis, e 
de 	roupas, 
Cupins: 	de 
madeira 	seca, 
arborícolas, 
montículo 	e 
subtcnãneo, 
Aranhas, 

AC - 310,44m' 5 1.552,20 

AC- 201,20m2  5 1.006 2.  
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Buenos Aires 1 

3.  

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Buenos Aires 
II 

AC-362,16m' 5 1810.8 

4. 
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Farnilia de Catolé 

AC- 492,67 m' 5 2.463.35 

  

"ego LuisI$dro Silv 
Comissâo PØrmanente 

de L'cimçâo 
Presidente 
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HORIZONTE 

S. 
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Dourado 

escorpião'  
Lagartas, 	grilos, 
Mocas: 	Branca, 
das 	frutas, 	de 
banheiro 
domésticas, 
lacrais, 	formigas 
cortadeiras, 
domésticas e de 
fogo, entre outras 
pragas voadoras. 

AC-362,l6m' 5 1810,80 

6 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Vila 
Nascimento 

AC- 362,16m' 5 1810,8 

7. 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Fainlila do Mal 
Cozinhado 

AC - 303,34m' 5 1.541,85 

, 8 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Planalto 
Horizonte 1 

AC-373,68m' 5 1.868,40 

9. 
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Diadema 1 

AC - 197,4 1 m 5 987,05 

lo. 
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Queimadas 

AC-281,08m' 5 1.405,40 

II. 
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Rafael Santos 

AC- 516,98m1  5 2.584,90 

12 

1 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Familiadozunibi - I,IIe 

AC - 735,79m' 5 3.678,95 

13 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Planalto 
Horizonte 11 

AC- 727,35M' 5 3.636,7$ 

14. 
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Diadema H 

AC - 201.1Cm' 5 1.005.50 

IS, 
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Mangueiral 

AC - 257,5Iin' 5 1287.55 

ló. 

Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família do Cajueiro da 
Malhada 

AC-98,IOm' 5 490,5 

 

Diego Luís Leai*0 Silva 
Comissão Porrn nonto 

de licitação 

O '°" 	flisonzontece 	 pfla6gJ4)$ 
Av. Presidente Castelo Branco, n° 5100 • Centro • CEP: 62.880-060 
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17 

Unidade 	Básica 	de 
estratégia 	Saúde 	da 
Família 	do 	Planalto 
Gaifiela 

AC-373,68m2  5 1868.4 

Central de Abastecimento 
Farmacêutico - CAF AC- 200,27m' $ 1001,3$ 

19.  
Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS/ 
GERAL 

AC- 273,55m' 5 1.367.75 

20.  
Hospital e Maternidade 
Venâncio Raimundo de 
Sousa - HMVRS 

AC-2.717,43ni' $ 13.587,15 

21.  
Centro de Saúde Dr. 
Memória! Policlinica AC- 1. 157m3  5 5.785 

22.  
Secretaria de Saúde! 
Vigilância Sanitária - 
SESAU/VISAINUEND 

AC - 782,44& 5 3.912,20 

Centro de Atenção 
Psicossocial - AD AC- 313,01m' $ 1.565,05 

24. 
Unidade Básica de 
estratégia Saúde da 
Família de Tanques 

AC-201m3  5 1.005 

25, Unidade de Pronto 
Atendimento 	tIPA AC-8I7,39m2  5 4.086,95 

M. Academia daSaúde AC-365,50m' 5 1.827,50 

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

Irem Unidades a serem 
Dedetisadas Especificação AC - Área 

Constnaida 

Valor 
Unitário 

(M') 

Quant. de 
Visitas para 
dedetização total de (M') VALOR TOTAL 

Secretaria de Esporte e 
Lazer 

Serviço de 
dcdetizaçâo na 
área interna e 
externa de prédios 
públicos para o 
combate de: 
Baratas: 
Domésticas, 
Francesinha, 
voadoras e de 
esgotos. 

AC-5.779,02m2  4 23.116,08 

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 

P4 
Av. Presidente Castelo Branco, n°  5100 • Centro • CEP 62.880-060 	
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1km 
Unidades a serem 

Dedctizadas 
Especiflcaçlo 

AC - Área 
Construída 

Valor 
Unitário 

(M') 

Quant. de 
Visitas para 
dedetixaçio 

ttidade 
total de (Mi) 

VALOR TOTAL 
 

CEU - CENTRO DE 
ARTES E ESPORTES 

UNIFICADOS 

Serviço de 
dedetizaçào na 
área interna e 

externa de prédios 
públicos para o 

combate de: 
Baratas: 

Domésticas, 
Francesinha, 
voadoras e de 

esgoto; Roedores: 
Camundongo, 
Guabirus, Rato 

de Telhado e 
Rato de Esgoto; 

Traças: de Grios, 
de Livros e de 

Roupas; Cupim: 
de madeira seca, 

arboricolas, 
montículo e 
subterrâneo; 

Escorpião; 

AC 3.000 ml 4 12.000 

AC 896,91 m' 4 3.587,64 z 
CENTRO cijtjpjpjj. 

00V. 'r*sso 
JEREISSATI 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 

ltenk 
Unidadesaserem 

Dcdetizadas 
Especificação AC-Á~ 

Valor 
Unitário 

(M') 

Quant.de 
Visitas para 
dedctizaçao 

Quantidade 
total de (M') VALOR TOTAL 

COZINHA 
COMUNITÁRIA 

Serviço ACI6S,3& 
dedetizaçao na 
área interna e 

externa de prédios 
públicos para o 

combate de: 
Baratas: 

Domésticas. 
Francesinha, 
voadoras e de 

esgoto; Roedores: 
Camundongo, 
Guabirw, Rato 
de Telhado e 

Rato de Esgoto; 
Traças; de Orsos, 

de Livros ede 
Roupas; Cupins: 
de madeira seca, 

arborícolas, 
montículo e 
subterrâneo; 

Aranhas; 
Escorpilo; 

AC316,7nt' 6 1900,2 

2 . CRA$ANINOAS 4 66l,2 

3 CRAS ZUMBI AC 557,35 tu' 4 2229,4 

4 CRAS CATOLÉ AC 224 & 4 896 

5 . CRÂS QUEIMADAS AC 773,47 tu' 4 3093,88 

6 CitAS DOURADO AC 227,16 tu2  4 908,64 

CASA :io 
CONSELHOS AC 533,38 tu' 4 2133,52 

8 

CENTRO DE 
INCLUSÃO 

PRODUTIVA DO 
CATOLÉ 

AC 210,00 m' 4 840 

9 

NÚCLEO DE 
PROMOÇÃO E 
PROTEÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL- 
NUPPIR 

AC l93.00& 4 772 

Av. Presidente Castelo Branco, n° 5100 • Centro • CEP 62.880-060 
CNPJ 23.555.196/0001-86. PABX (85) 3336.6045 
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H0R!zoNl'E 

10 
SECRETARIA DO 

TRABALHO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

AC 235.01 m2  4 940,04 

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 

11cm Unidades a saem 
Dedetiza das Especiflcaçlo AC - Área 

Construí 

Valor 
Unitário 

(M') 

Quant. de 
Vitzs 
dedctizaçlo 

Quantidade 
total de (W) VALOR TOTAL 

, 
SECRETARIA DE 

OBRAS, SERVIÇOS 
PÚBLICOS E 
URBANISMO 

Serviço de 
dedetizaçAo na 
área interna e 
externa de prédios 
públicos para o 
combate de: 
Baratas:  Domésticas, 
Francesinha, 
voadoras e de 
esgotos. 

AC 2.723 m' 4 10.892 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRJCOS E AGROPECUARTA 

ltan Unidades a serem 
Dedetizadas 

Especificação AC - Área 
Constnsida 

Valor 
Unitário 

(M') 

Quant. de 
Visitas 
dedetização 

Quantidade 
total de (M2) 

VALOR TOTAL 

MATADOURO 
PÚBLICO MUNICIPAL 

Serviço 	de 
dcdctizaçAo 	na 
área 	interna 	e 
externa de prédios 
públicos 	para 	o 
embate 	de: 
Baratas: 
Domésticas, 

Francesinha,  voadoras 	e 	de 
esgoto; Roedores: 
Camundongo, 
Guabirus. 	Rato 
de 	Telhado 	e 
Rato de Esgoto; 
Traças: de Grãos, 
de 	Livros e de 
Roupas; 	Cupins: 
de madeira seca, 
arborícolas, 
monticulo 	e 
subtenaneo; 
Aranhas; 
Escorpião; 

AC 891 m' 2 1.782 

2 MERCADO PÚBLICO 
MUNICIPAL AC 900,1 m' 5 4500,5 

SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, 

RECURSOS IIIDRICOS 
E AGROPECUARJA 

AC307,I2m' 3 921,36 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. 

Av. Presidente Castelo Branco, n°5100 • Centro • CEP 62.880-060 
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Iteni 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO 

POSTO DOS CORREIOS 

Unidades a serril! 
I)ederizadas 

Valor 
Unitário 

(M') 
Especificação 

Serviço de 
dededzação na 
área interna e 

externa de prédios 
públicos para o 

combate de: 
Baratas: 

Domésticas, 
Francesinha, 
voadoras e de 

esgoto; Roedores: 
Camundongo, 

Guabirus, Rato de 
Telhado e Rato de 
Esgoto; Traças: de 
Grãos, de Livros e 

de Roupas; 
Cupins: de 

madeira seca, 
arborícolas, 
montículo e 
sul*enáneo; 

Aranhas; 

AC - Área 
Coastnilda 

AC235,OI m- 

AC 119,58 in 

Quantidade 
total de (M') 

8 
	

1.880,08 

8 
	

956,64  

VALOR TOTAL 
Quant. de 

Visitas para 
dedetizaçio 

SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

Unidades a serem 
Dcdetizadas 

SECRETARIA DE 
SEGURANÇA, 

1 
	

CIDADANIA, 
TRÃNSITO E 

TRANSPORTE 

Especificação 
	AC- Área 

Serviço de dedetizaçâo na 
área interna e externa de 
prédios públicos para o 
combate de: 
Baratas: Domésticas, 
Francesinha, voadoras e 
de esgotos. 

Valor 
	

Quant. de 
unitário Visitas pata 

(W) 
	

dedetizaçio 

3 

Quantidade 
total de (W) 

2.331 

Item TOTAL 

GABINETE DO PREFEITO 

Unidades a serem 
Dedetizadas 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

Espcdflcaçio 

Serviço de dedetiz ação na 
área interna e externa de 
prédios públicos para o 
combate de: 
Baratas: Domésticas, 
Prancesinha, voadoras e 
de esgotos. 

AC - Área 
Constniida 

Valor 
Unitário 

(M') 

Quant. de 
Visitas para 
dedetização 

4 

Quantidade 
total de (1W) 

2.819,12 

TOTAL 

VALOR GLOBAL R$ 	  

  

)lego Luís L4dro Sit 
Comissão Po anenle 

de Licitação 

Ooto 	DH&zo. 	
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PREFEITURA 
4% 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

VALOR GLOBAL: R$ 

Razão Social/Proponente: 
CNPJ/CPF: 
Endereço: 
Cidade/UF: 
CEP: 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações comidas no 
Anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 

Local/Data: 	 o 	 de 	 de 	  

Assinatura Proponente 
Assinatura do Responsável Legal 

 

Diego LUIS L4ÍO Silva C~ ano~  
de uatsçk' 
presidente 
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PREFEITURA 
MuNicíPa DE 
HoRlzoNn 

ANEXO Til 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.09.13.1 

(Prova de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7°  da Constituição Federal) 

OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de dedetização na área interna e externa dos prédios 
públicos, de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte-CE. 

DECLARAÇÃO 

	  inscrito no CNPJ/CPF no 	 por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a) 	 , portador(a) da Carteira de Identidade n° 	  e do CPF n2  

• 
,DECLARA, para fins do disposto na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.09.13.1 que: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei 
n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição 
Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos 
deste edital e seus anexos; 

e) sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 
presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 
nos termos do art. 32, §20, da Lei n.° 8.666/93. 

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

(data) 

(representante legal) 

In 

 

U1 LCandVO sïa 
o  

ø 

Presidento 
9 Pref&turadeiiorizoiite 	HoniocteCi, 
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ANEXO ifi 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.09.13.1 

(Enquadramento como ME e/ou EPP) 

OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de dedetização na área interna e externa dos prédios 
públicos, de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte-CE. 

DECLARAÇÃO 

	  inscrita no CNPJ n° 	  por intermédio de seu representante legal o(a) 
• (a) 	 , portador(a) da Carteira de Identidade n° 	  e do CPF n 
	  DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente 
para fins de prova em processo lieitatório, junto ao Município de Horizonte/CE, na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'2017.09.13.1 ser MICRO EMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE-EPP, fios termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 
3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

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

(data) 

(representante legal) 

Diego Luis Leé$to Silva 
comissão permanente 

de Licitação 
Presidente 

4v. Presidente Castelo Branco, ri0  5100 • centro • CER 62880-060 
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MUNICIPAL DE 
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ANEXO lii 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.09.13.1 

OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de dedetização na área interna e externa dos prédios 
públicos, de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte-CE. 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: «NOME DA EMPRESA/PROPONENTE, CNPJ/CPF N°. e ENDEREÇO» neste ato 
representada por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr. «NOME», qualificação (nacionalidade, 
estado civil, profissão, RG e CPF) 

UTORGADO: «NOME DO CREDENCIADO» qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RCi, 
PF e endereço). 

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para representá-lo junto ao 
Município de Horizonte/CE, na sessão de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.09.13.1, podendo o mesmo 
assinar propostas de preços, atas, contratos, entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, 
envelopes de documentos de habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE que se fizerem necessários ao fiel 
cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está 
obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

(data) 

(representante legal) 

Av. Presidente Castelo Branco. n°  5100 • Centro • CER 62.880-060 
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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 2017.09.13.1 - SRI' 

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. - 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 2017.09.13.1— SRI' 
VALIDADE; 12 (DOZE) MESES 

Pelo presente instrumento, o Município de Horizonte/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ N°. 23.555.196/0001-86 e CGF sob o N.° 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, 
N°5100, Centro, HORIZONTE/CE - CEP 62.880-000 - Horizonte - Ceará, através da Secretaria de Educação; 
Fundo Municipal de Saúde; Secretaria de Esporte e Lazer; Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude; 
Secretaria do Trabalho e Assistência Social; Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Secretaria de 
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agropecuária; Secretaria de Planejamento e Administração; Secretaria de 
Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte; Gabinete do Prefeito neste ato representadas por seus respectivos 

. 	Ordenadores de Despesa, considerando o julgamento da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N°. 2017.09.13.1 - SRI', com a homologação datada de 	 , RESOLVE 
registrar os preços da(s) empresa(s) signatária(s), conforme relação constante no Anexo 1 desta Ata de Registro 
de Preços, nas quantidades estimadas e máximas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas, 
atendendo às condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, 
em conformidade com as disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 2017.09.13.1 - SRI', 
sujeitando-se as partes às normas constantes do Decreto Municipal N° 012 de 03.01.11 e Decreto N° 058 de 
30.12.15, da Lei NO. 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços a Seleção de melhor proposta para Registro de 
Preço para serviços de dedetização na área interna e externa dos prédios públicos, de interesse das diversas 
Secretarias do Município de Horizonte-CE, constante do Anexo 1 do presente Edital da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N°. 2017.09.13.1 - SRI', no qual restaram classificados em primeiro lugar os licitantes signatários 
nominados no Anexo 1 desta Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
improrrogáveis. 

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria de Planejamento e Administração, no seu aspecto 
operacional. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
5.1. Os preços registrados, a especificação serviços, os quantitativos, empresas fornecedoras e representantes 
legais, encontram-se elencados nos Anexos 1 e II da presente ata de registro de preços. 

CLÁUSULA SEXTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO 
6.1. Os serviços deverão ser se iniciados no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da expedição da Ordem de 
serviços e serão executados nos locais determinado pela Unidade Gestora. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Swa 
o 
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7.1. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município de Horizonte/CE a firmar qualquer contratação, 
nem mesmo nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisições/serviços do(s) 
objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
7.2. As contratações com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio 
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de serviços ou outro 
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei ne 8.666/93, alterada e consolidada. 
As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento/serviços, observadas as condições fixadas no instrumento convocatório, nesta ata e seus anexos, 
e na legislação pertinente. 
7.3. Os contratos eventualmente celebrados em decorrência desta ata de registro de preços serão tratados de 
forma autônoma e se submeterão a todas as disposições constantes da Lei N. 8.666/93, inclusive quanto às 
prorrogações, alterações e rescisões. 
7.4. Os serviços licitados serão executados mediante expedição de Ordens de Serviços por parte da 
Administração Municipal, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativas, a necessidade e 

• 
disponibilidade financeira da Contratante. 
7.4.1 A ordem de serviços será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao Município de 
Horizonte/CE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento. 
7.5. Se o fornecedor com preço registrado recusar-se a assinar a ordem de serviços, sem prejuízo das 
respectivas sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, 
respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
8.1. O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços solicitados, segundo as ordens de serviços 
expedidas pela Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor 
da despesa/gestor do contrato, acompanhadas das certidões federais, estaduais, municipais e trabalhista do 
contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta adjudicada. 
8.2. Por ocasião da entrega/execução dos produtos/serviços a CONTRATADA deverá apresentar recibo em 
02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de 
Horizonte/CE. 
8.2.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal deverão ser requeridas junto ao 
Município de Horizonte/CE 
8.3. O Município de Horizonte/CE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalícias e desta ata. 
8 3 1 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
8.3.2. Para cada ordem de serviços, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura. 
8.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" às certidões apresentadas, para verificação 
de todas as condições de regularidade fiscal. 
8.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor será comunicado por 
escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Município de Horizonte/CE, sendo-lhe 
facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis. 
8.3.5. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
8.4. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preços são irreajustáveis 
8.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento 
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administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de recebida a ordem de serviços, ser restabelecida a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da 
Administração para ajusta remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.5.1. Os preços registrados que sofrerem reequilíbrio não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta de preços e 
aquele vigente no mercado à época do registro. 
8.5.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de Horizonte/CE 
solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
8.5.3. Franissada a negociação com o primeiro colocado o Município de Horizonte/CE convocará as demais 
empresas com preços registrados para o irem, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitado 
as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para redução do preço; hipótese 
em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado. 
8.5.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores 
à média daqueles apurados pelo Setor de Cotação de Preços do Município de Horizonte/CE, responsável pela 
elaboração e emissão da referida planilha, assim também, dirimidas as eventuais dúvidas que possam surgir. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
9.1. São obrigações do fornecedor: 
a) Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Horizonte/CE, de acordo com o 
especificado no instrumento convocatório, nesta Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência, que faz 
parte deste instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem o 
fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida. 
b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, 
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive 
com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento. 
c) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Horizonte/CE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

• e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATADA deverão ser comunicadas 
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
» Executar o contrato de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do Município de 
Horizonte/CE. 
g) Comunicar antecipadamente a data e o horário da execução dos serviços, não sendo aceitos os serviços que 
estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de 
faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto solicitado. 
h) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Horizonte/CE, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
i) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Horizonte/CE, no tocante à execução do contrato, 
assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata de Registro de Preços. 
j) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, inclusive considerados 
os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
1) Comunicar imediatamente ao Município de Horizonte/CE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 
m) Possibilitar ao Município de Horizonte/CE efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as 
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condições para atendimento do objeto contratual. 
n) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o Município de Horizonte/CE, imediatamente, no 
todo ou em parte os serviços recusados pela Administração, caso constatadas divergências nas especificações, 
às normas e exigências especificadas no edital ou na sua proposta de preços. 
o) Providenciar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, por sua conta e sem ônus para o Município de 
Horizonte/CE, a correção ou substituição, dos serviços que apresentem defeito de fabricação. 
p) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos, especificações técnicas e comerciais dos serviços do Município de Horizonte/CE, de que venha a 
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o 
fornecimento objeto desta ata. 
a) Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos produtos e de seus empregados até o (s) 
local (is) de realização dos serviços. 
r) Manter, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste. 
9.2. São responsabilidades do fornecedor ainda: 

. 	a) Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões 
judiciais, eximindo o Município de Horizonte/CE de qualquer solidariedade ou responsabilidade. 
b) Toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao Município de Horizonte/CE por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do 
fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Município de Horizonte/CE, que 
ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor 
correspondente. 
9.2.1. O fornecedor detentor do registro autoriza o Município de Horizonte/CE a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe 
forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia 
defesa. 
9.2.2. A ausência ou omissão da fiscalização do Município de Horizonte/CE não eximirá o prestador dos 
serviços das responsabilidades previstas nesta Ata. 
9.3. Todo o produto utilizado deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo admitido, em 
hipótese alguma, a utilização de produtos em desconformidade com as especificações contidas no Termo de 
Referência; 
9.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá 

. 	ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste 
contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas. 

CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
10.1.0 MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser executados os serviços. 
b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da execução desde que observadas as normas de 
segurança. 
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata de registo de preços. 
d) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DA ALTERAÇÃO DA ATA 
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 
65 da Lei N°. 8.666/93 e as disposições do Decreto Municipal N° 012 de 03.01.11 e Decreto N° 058 de 
30.12.15. 
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CLÁSULA DOZE - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha 
pàrticipado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 
12.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 
12.3. Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não da execução dos serviços decorrentes da adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e (tiniras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e os órgãos participantes. 
12.4. As contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registo de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
12.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

CLÁUSULA TREZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
13.1.1 Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 
ata, devidamente comprovados e justificados: 
1— por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor. 
13.1.2. Pelo MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE: 
a) Quando a empresa detentora do preço registrado descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) Quando a empresa detentora do preço registrado não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Quando a empresa detentora do preço registrado não assinar a ordem de serviços ou contrato no prazo 
estabelecido; 
d) Quando a empresa detentora do preço registrado não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese de este se 
tomar superior àqueles praticados no mercado; 
e) Quando a empresa detentora do preço registrado sofrer sanção prevista nos incisos ifi ou IV do caput do art. 
87 da Lei n°8.666, de 1993. 

• f) Quando a empresa detentora do preço registrado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas 
nos incisos de Ia XII e XVII do art. 78 da Lei W. 8.666/93; 
13.1.3. Pela EMPRESA DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO: 
a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de 
Registro de Preços; 
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da 
Lei N°. 8.666/93. 
13.2. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei N. 8.666/93. 
13.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado, a qual será juntada ao 
processo administrativo da presente ata de registro de preços. 
13.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação na afixação do flanelógraf'o do Município de Horizonte/CE ou em jornal de circulação local, pelo 
menos uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
13.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
Município de Horizonte/CE, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ata de 
registro de preços. 
13.5.1. Não poderá haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de ordem de serviços já 
emitida. 
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13.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao 
fornecimento do item. 
13.7. Caso o Município de Horizonte/CE não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ata de registro de 
preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que 
o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES 
14.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do detentor do registro, de qualquer das obrigações definidas 
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 
14.1.1. Se o detentor do registro ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de aplicação das 
seguintes multas e das demais cominações legais: 
I. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços: 
a) Apresentar documentação fhlsa exigida; 
b) Não mantiver a proposta de preços; 
c) Fraudar na execução da ata de registro de preços; 
d) Comportar-se de modo inidóneo. 
14.1.2. Multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na 
execução de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ordem de serviços no endereço 
constante do cadastro ou da ata de registro de preços, até o limite de ICW/0 (dez por cento) sobre o valor do 
pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias. 
14.1.3. Multa moratória de lO% (dez por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução dos serviços. 
14.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do 
serviço, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na ata de 
registro de preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens 
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e 
consolidada, as seguintes penas: 
14.2.1. Advertência; 
14.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 

Øglobal máximo da ata ou do contrato, conforme o caso; 
14.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar 
da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arreradação Municipal - DAM. 
14.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a 
que o licitante fizer jus. 
14.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução 
fiscal, com os encargos correspondentes. 
14.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei N°. 8.666/93, 
alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
14.5. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta 
ata. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS ILÍCITOS PENAIS 
15.1. As infrações penais tipificadas na Lei N°. 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente 
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
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CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
16.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente ata de registro de preços, correrão à conta 
de dotações orçamentárias consignadas no respectivo orçamento municipal vigente, em favor da Secretaria de 
Educação; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria de Esporte e Lazer; Secretaria de Cultura, Turismo e 
Juventude; Secretaria do Trabalho e Assistência Social; Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; 
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agropecuária; Secretaria de Planejamento e Administração; 
Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte; Gabinete do Prefeito, à época da expedição das 
competentes ordens de serviços. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
17.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo à presente ata de registro de preços. 
17.1.2. Integram esta ata de registro de preços, os seus anexos, o edital de CONCORRÊNCIA POBLICA que 
lhe deu origem e seus anexos, e as propostas das empresas classificadas por item. 

•
17.1.3. É vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preços ou o contrato decorrente do presente 
registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município de Horizonte/CE. 
17.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 
58 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 
17.3. A inadimplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao Município de Horizonte/CE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
desta ata de registro de preços ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração. 
17.4. A CONTRATADA, na execução do fornecimento, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 
18.1. O foro da Comarca de Horizonte/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Instrumento, em obediência ao disposto no § 20  do art. 55 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 

Assim pactuadas, as partes firmam a presente ata de registro de preços, na presença de 02 (duas) testemunhas 
que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

«DATA» 

=x=xx 
Secretaria xxxxxxxxxx 

ORDENADORA DE DESPESAS 

«LAZÃO SOCIAL» 
«CNPJ N°.» 

«REPRESENTANTE» 
«CPF N°.» 
DENTENTORA 

TESTEMUNHAS 

1. 	 CPFN°. 	  

2. 	 CPFN°. 	  
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.  

ANEXO 1— RELAÇÃO  E QUALIFICACÃO DOS FORNECEDORES 

1. RAZÃO SOCIAL: - 
CNPJ N°.: - 
ENDEREÇO: - 
TELEFONE: - 
REPRESENTANTE: - 
RGN° 
CPFN°.: 
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°.  

ANEXO II— REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS. ESPECIFICACÃO DOS  
PRODUTOS/SERVIÇOS, QUANTITATIVOS. MARCA. E EMPRESAS FORNECEDORAS 

Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. -, celebrada entre o 
Município de Horizonte/CE, através da Secretaria Municipal de Secretaria de Educação; Fundo Municipal de 
Saúde; Secretaria de Esporte e Lazer; Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude; Secretaria do Trabalho e 
Assistência Social; Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Agropecuária; Secretaria de Planejamento e Administração; Secretaria de Segurança, 
Cidadania, Trânsito e Transporte; Gabinete do Prefeito e as empresas cujos preços estão a seguir registrados. 

Razão Soda!: - 
CNN N°: - 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N.° <CONTRATO> 

O MUNICÍPIO DE HORIZONTE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob n.°  23.555.196/0001-86, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, 
Horizonte/CE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 	 /FUNDO MUNICIPAL DE 
	  neste ato representada pelo(a) respectivo(a) Secretário(a)/Gestor(a), Sr(a) 

doravante denominado CONTRATANTE e a empresa/proponente 
<CONTRATADA>, inscrita no CNPJ/CPF sob o n.° <CNPJ/CPF>, com sede/residente no endereço 
'cEND>, neste ato representada por <REPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob o nY <CPF>, doravante 
denominada CONTRATADA(0), celebram o presente Contrato na forma e condições seguintes: 

LAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1- O presente contrato é celebrado com fundamento no processo de licitação modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA tombado sob o N.° 2017.09.13.1, e se rege pelo disposto na Lei Federal 
8.666/93, alterada e consolidada. 

LAUSflÀ SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1- O objeto da presente avença é a 	 , mediante 
execução indireta, no regime empreitada por preço unitário, na conformidade do Projeto Básico/Termo de 
Referência, Edital e demais anexos, bem como proposta adjudicada, tudo parte integrante deste instrumento 
independente de transcrição. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRI 
ECONÔMICO E FINANCEIRO  
3.1- O valor global da presente Avença é de <R$ VALOR>, a ser pago em conformidade com a execução dos 
serviços efetivamente realizados, considerando as disposições da proposta adjudicada, salvo modificação 
contratual na forma da lei. 

Irem Unidades a serem 
Dedetizadas Especificação AC . Área 

Construída de (M3)  

Valor 
Unitário 

(M') 

Quant. de 
Visitas para 
dedetlnçto 

QUantidade TOTAL 

3.2 - A contratada deverá apresentar junto com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da 
Despesa/Fiscal de Contrato, as Certidões de regularidade das obrigações fiscais federais, estaduais, municipais, 
FGTS e CNDT todas atualizadas; 
3.3 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e recibo, até 30 
(trinta) dias após a sua certificação pelo Gestor da Despesa/Fiscal de Contrato; 
3.4 - Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que no valor pago pelo contratante estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com materiais, 
equipamentos, e mão-de-obra. 
3.5 - Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice Geral de Preços de Mercado 
(IGP-M), ou outro índice que vier a substitui-lo, ou a repactuação do preço do Contrato, desde que observado 
o interregno mínimo de um ano, a contar da data da apresentação da proposta. 
3.6 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 
a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
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extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "cl" da Lei 8.666/93, devendo ser 
formalizado através de ato administrativo. 

LAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
ti- O presente instrumento contratual produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até - de 	de _____, podendo ser prorrogado, na forma do artigo 57, da Lei 
Federal n.°  8.666/93, alterada e consolidada. 
4.2 - O prazo de início da execução dos serviços contratados deverá ocorrer dentro de 05 (cinco) dias a contar 
do recebimento da Ordem de Serviços. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.1- A despesa decorrente desta contratação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE HORIZONTE, na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 
Secretaria de  	 - 	  

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  
6.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, 

• da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada: 
62- A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no projeto básico/termo de referência, parte 
integrante do contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética; 
b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações se 
obrigam a atender prontamente; 
e) 	Arcar com as despesas de deslocamento e diárias sua e de seu pessoal contratado na execução das 
atividades externas próprias, assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, 
derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e eventuais 
passivos, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção 
individual e coletivo, tributos, seguros, taras e serviços, licenças em repartições públicas, registros, 
autenticações do contrato, etc, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela(o) contratada(o) a 
inexistência de qualquer vinculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante; 
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude da execução do objeto do 
contrato; 
e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da contratante; 
O 	Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrição e 
urbanidade na relação interpessoal; 
g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos 
prazos estabelecidos; 
h) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na execução, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § P do artigo 65 da Lei 
n0 8.666/93. 
i) A execução do contrato deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do 
contratante; 
j) Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo de entrega; 
k) A contratada deverá realizar quantos reforços forem necessários dentro do prazo de 90 dias de cada 
aplicação, como garantia dos serviços. 
1) 	Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
M) 	Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
6.3- A CONTRATANTE obriga-se a: 
a. Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b. Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a todas as 
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informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que nata o projeto 
básico/termo de referência, parte integrante do contrato; 
C. 	Disponibilizar local para a execução dos serviços; 
d. 	Efetuar o pagamento conforme cláusula convencionada no instrumento contratual. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 
7.1- O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou 
subtrativo, nos termos do artigo 65 e seus fi da Lei Federal n.° 8.666/93: 
7.2- Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei. 
7.3- Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, a Administração 
poderá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

CLAUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
8.1- A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo de outras 
sanções legais e da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, que serão aplicadas de modo 
cumulativo, independente de seu número, com base nas violações praticadas durante a execução desse 
contrato: 
- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução dos serviços, 
caso seja inferior a 30 (trinta) dias; 
- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por atraso na execução dos serviços superior a 30 (trinta) dias; 
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da 
Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 
- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a 
terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Contratante; 
- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de 
ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 
8.2- A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: 
- advertência; 
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida 
sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no item anterior. 

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
9.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, 
previstas no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento. 
9.2- Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar 
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer 
infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma do artigo 78 da Lei 
8.666/93. 
93- O procedimento de recisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações. 

CLAUSULA DEZ— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1- O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.2- O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à proposta 
adjudicada. 
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10.3- O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 
58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.4- A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
10.5- O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não 
poderá subcontratar panes do serviço sem a expressa autorização da Administração. 
10.6- A Administração rejeitará, no todo ou em pane, o serviço executado em desacordo com os termos do 
Processo Licitatório e deste contrato. 
10.7- Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento 
licitatório e a proposta adjudicada. 

CLÁUSULA ONZE - DO FISCAL DO CONTRATO 
11-1- A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor 	 , especialmente 
designado pelo Ordenador de Despesas, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei 

• 
n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

kLAUSULA DOZE-  DO FORO 
12.1- O foro da Comarca de HORIZONTE, Estado do Ceará, é o competente para dirimir questões 
decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do art. 55 da Lei 8.666 de 21 de 
junho & 1993, alterada e consolidada. 

Assim pactuadas, as panes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para 
que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

HORIZONTE-CE, 	de 	 de 	 

CONTRATANTE: 
<SECRETARIO/GESTOR> 

CONTRATADA: 
<REPRESENTANTE> - CPF n.° cCPF> 

TESTEMUNHAS: 

1. 	 CPF: 	  

2. 	 CPF: 	  
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