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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

ROESSO LICITATÓRIO  

TOMADA DE flEços 

No 2017.03.14.1 

UNIDADE GESTORA: 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

'O: Prestação de Serviços técnicos especializados por 
física ou jurídica no acompanhamento mensal de 
ções utilizadas no cálculo do índice percentual de 
ação municipal no rateio do Imposto sobre 
ões relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
o de Serviços de transportes interestadual, 
nícipal e de Comunicação - ICMS de interesse da 
ia  Municipal de Finanças, tudo conforme 
ações e condições contidas no projeto básico e 

exigências do edital. 
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DATA E HORA DA ABERTURA: 

31 DE MARÇO DE 2017 ÀS 09H00MIN 

OBSERVAÇÃO: 

PROCESSO EM TRAMITAÇÃO 

Av. Presidente Castelo Branco, 5100 - Centro - Horizonte - CE 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

A ti i ti a ç ã o 

OBJET ): Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica 
no aco panhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice 
percen 1 de participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas 
a Circu ação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes 

/ 

	

	interesta i ual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria 
Municip; 1 de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto . sico e demais exigências do edital. 

1-loje, ne ta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação, autuo o processo 
licitatóri na modalidade Tomada de Preços, tombado sob o n° 2017.03.14.1, que 
adiante s - vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu Diego Luis Leandro Silva - 
Presiden - da Comissão Permanente de Licitação, o subscrevo. 

Horizonte/CE, 14 de março de 2017. 

Diego uis I4eandro Silva 
Presidente da Comssào Permanente de Licitação 

Av. Presidente Castelo Branco, 5.100— Centro - Horizonte - CE 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONT 

PORTARIA N°043/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE HORIZONTE, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO, também, as atribuições que lhe con (ore a Lei Orgõnica do 
Município de Horizonte, bem como o que dispõe a lei 8666/93 com posteriores alterações, que 
regulamenta o procedimento licita tório; e, 

CONSIDERANDO, a Lei Municipal AI°. 996 de 25/11/2013 que altera a Lei N°. 826, de 
21/03/2011, nos dispositivos da Lei N°  693, de 02 de março do 2009 que trata da modifica cÉo da 
Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, instituída pela Lei 371 de 16/05/2002; 

RESOLVE: 

• NOMEAR os servidores abaixo discriminados para fazerem pasto cio COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, assim composta: 

• Membro Presidente: Diego Luis Leandro Silva 
• 10  Membro: Maria das Dores do Carmo Barros 
• 20  Membro: Francisco Eleriilson da Silva Brito 
• 3°  Membro: José Thiago dó Carvalho 

• DETERMINAR à Secretaria Municipal de Administração tomar todas as providências para 
imediata formalização legal do ato administrativo aqui explicitado. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ao 20  (segundo) dia do mós cio Janeiro do ano 
de 2017 

Eng°  ancisco Cesar dojousa 
Prefeito Constitucional de Horizonte 

Ciente, ite, em 02 de Janeiro de 2017. 

ws DiedL 	ean\iro Silva 

Jc. ct.aiwi 
José Thiago'de Carvalho 

r' r 

Maria as Dores do Cari o 

c4 
Francisco E!enilson a Silve Grito 

- 	- - 



    

,/outcr\ 

F's'- 	'g 
Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

     

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

Ao setor competente para providenciar pesquisas de preços para cobertura das despesas, 
co vistas à deflagração de procedimento licitatórlo para a aquisição dos produtos/bens abaixo 
es ecificados, de acordo com as informações aqui registradas, de interesse da Secretaria Municipal de 
FI anças. 

1. a BJETO: Aquisição de Serviços técnicos especializados no acompanhamento mensal de informações 
u 'izadas no cálculo do índice percentual de participação municipal no rateio do Imposto sobre 
O. rações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes 
in restadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças. 

2. USTIFICATIVA: Conforme disposição Constitucional (art. 158, IV), 25% (vinte e cinco por cento) de 
to a a arrecadação do ICMS deve ser distribuído aos municípios. Anualmente, a Secretaria da Fazenda do 

Es do do Ceará, com o auxilio de outros Órgãos Estaduais, apura o índice de participação Municipal na 

Q • ta Parte do ICMS pertencentes aos municípios cearenses. 

Os Municípios, como maiores interessados no correto cálculo deste índice, possuem direitos legais 

ga ntidos para promover o acompanhamento da composição do citado índice. Conforme preceituam a 
Le slação Federal - Lei Complementar n 63/1990, e a Legislação Estadual - Decreto 29.306/2008, os 
ag ntes públicos municipais poderão verificar os documentos fiscais que acobertaram as operações e 

pr tações de serviços realizadas ou executadas por contribuintes do ICMS na área territorial dos 

re .ectivos Municípios, comunicando qualquer irregularidade apurada à repartição fiscal estadual de sua 

cir unscrição para as providências legais cabíveis, como também os municípios, para defesa de seus 

interesses, terão livre acesso, por seus representantes legais, às informações e documentos utilizados 
pala o cálculo dos índices de que trata este Decreto, sendo-lhes permitido acompanhar e conhecer os 

dados e critérios utilizados. 

Errl  conformidade com o mesmo dispositivo legal, os Municípios e Associações de Municípios, por seus 

re4resentantes legais, poderão impugnar, em prazo legal, os dados relativos aos índices municipais 
ap$rados pelo Estado. 

Po( não contar com pessoal qualificado para realização deste serviço, faz-se necessário realizar o 
Prtesso de contratação, mediante procedimento adequado. 

Pei}s fatos expostos, justifica-se o presente procedimento para contratação dos serviços, que deverá ser 

forfnalizado de acordo com os requisitos estabelecidos nas normas relativas à contratação com o serviço 
pú4lico. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/BENS: 

Ite Especificações Unidade Quantidade 
1, Prestação de Serviços especializados no acompanhamento mensal 

das informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do imposto sobre Operações 
relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviços 	de 	Transporte 	interestadual, 	intermunicipai 	e 	de 
Comunicação - ICMS. 

Mensal 10(Dez) 



Estado du Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/BENS: 
4.1. Mensalmente a empresa ou o prestador do serviço deverá entregar na Secretaria de Finanças um 
relatório do acompanhamento das informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de Transporte interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 

S. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 
de Dezembro de 2017. 

6. PAGAMENTO: 
6.1. O pagamento será feito na proporção da entrega dos produtos/bens licitados, de conformidade com 
as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo 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. 
6.2.0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada 
neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor 
ou através de cheque nominal. 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da Prefeitura Municipal 
de Horizonte/CE - Secretaria de Finanças, na seguinte Dotação Orçamentária: 04.123.0002.014 - 
3.3.90.39.00 ou 3.3.90.36 - Recursos Ordinários. 

8. FISCAL DO CONTRATO: 
8.1. A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor Euclides Pinheiro dos Santos, 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. 

9. VALOR DO INVESTIMENTO: 
9.1. O valor estimado será calculado tendo-se como base o preço médio após pesquisa de preços 
praticada no mercado. 

10. REQUISITOS MÍNIMOS: São requisitos mínimos à participação no certame: 
10.1. Apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que comprove que o licitante prestou ou 
presta serviços compatíveis ou similares com o objeto desta licitação. 
10.2. Prova de inscrição na entidade profissional competente, do profissional técnico especializado que 
se responsabilizará pela execução dos serviços, e poderá ser na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, ou 
no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

Horizonte/CE, de 10 de fevereiro de 2017. 

Irlina de Fátima Mesqui&Barroso 
Secretária de Finanças 



PREFEITURA MUNICIPAl. DE HORIZONTE 
SETOR DE COMPRAS 

DIRCEU BRITO BRASIl. SERVIÇOS FRUTAS  & SORAES FABIO ROBERTO MEDIA 

III'4 DESCRIÇÃO VNID QI'ANT V.I\IT V.TOTAI. %l>II \.1O1'\I %I\IT V.TOTAI. VINdE v.'FOT.sI. .t\II S.101%I 

PresIaço de Scn'iços epxüli,ados ou acompanhamento 
~mal das tnI'on.ç6es utiI&.adas no cálculo do indico 
paeenuisal de participaçlo ununícçal 'o nuno do unçosto 
sobre Opcnçôc 	relativas a CixeuIak de Mercadonas 
sobre a Pnsiaçào de ScMços de 'Tratmpone i,nercuaduaL 
inicrmuucÇal e de Comunicação -  ICMS. tendo como 
p.tipais Alividader 
-  Acompanhar. junto a Secretaria da Fazenda do Estado do 
(ca.. o 	n.i.c do valor adicionado fiscal do 
nuniipio-VAI, acompanhando e analisando a entrega 
incisal di, nliinn.ç& ecoWsnuco.frscais: 

contatar 	as 	cn*resas 	.om 	uneorsnleacuas 	nas 
rn,rnaçocs prcIacbs: 
-  Acompanhar. junto ao lastiMo de Pesquisa e Estratégia 
Eoanõmia do Ceará. o cálculo dos indim nt,mieats de 
Qualidade da Edueaçio-IQL. de Qualidade da Saúde-IQS 
e de Qualidade do Meio AttMe-IQM 

Ebbonr. quando necessário. TVClIrMn adminisMtivos 
junto a Seeretaria de Ed.acaçâo. Secretaria de Saúde. 
Secretaria do Meio An*wnle e Secteuna da Fa,.enda do 
listado do Ceará, sidando impugna, dado, incoaclos, 
objetivando sanar inepabtidade, encontradas no cálculo 
dos indica. 

M RS 53000.00 5.000.05> R$ ¶55.000.00 5&)0.(X> RS Çh000011 Ç 	Ç>i,i]!i ES ii{i:iiil 53M1.0I US 53,5IMi.III1 

53.000.00 so.ocm.irn 46,000,00 55_0IHI0I 5354151_nu 

hORIZONTE. 22 DE FEVEREIRO DE 2017, 

ADRIANA SQARES DE ARRUDA 

COORDENADORJ DO  SETOR DE COMPRAS 

PREFEITURA MÇÍNICIPAI DE HORIZONTE 



Paro 

Prefeitura Municipal de Horizonte - Ceará 

DE 

1 	;:sSÇ1 
rS 

Dirceu Antônio Brito Jorge, brasileiro. Advogado OAB - CE 21.648, com 

endereço nesta capital na Rua Oito de Setembro, 1444, com CPF n ° 002.745.913-

67. Telefone (85) 98846 0813, vem através da presente, informar preço para 

prestação dos serviços técnicos especializados no acompanhamento mensal das 

informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação municipal 

no rateio do Imposto Sobre Operaçoes Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS.tendo como principais ativiadades a serem desenvolvidas: 

- Acompanhar junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, o cálculo do 

índice do do índice do Valor Adicionado Fiscal - VAF, acompanhando e 

analisando a entrega mensal das informações econômico-fiscais; 

- Contatar empresas com inconsistências nas informações prestadas; 

- Acompanhar junto o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do 

Ceará, o cálculo dos índice municipais de Qualidade da Educação - IQE. de 

Qualidade da Saúde - IQS e de Qualidade do Meio Ambiente - IQM; 

- Elaborar quando necessário, recursos administrativos junto a Secretaria de 

Educação do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 

Conselho de Políticas e Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará e 

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, visando impugnar dados incorretos, 

objetivando sanar irregularidades encontradas no cálculo dos índices. 

Valor dos serviços - R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) mensais, que em 

10(dez) meses faz  valor total de R$ 53.000.00(cinquenta e três mil reais). 

Validade da presente - 60(sessenta) dias. 

Fortaleza, 15 de fevereiro de 2017 

Dirceu Antônio Brito Jorge) 	

o Jor au 
 QPS10E: 21.648 



BRASIL SERVIÇOS 

À 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

Ref - Proposta de preço 

ROBERTO P DE SOUSA BRASIL, CNPJ n° 21.551.86310001-27, estabelecida na 
Rua Coronel Correia, 1647, Caucaia, Ceará, informa sua proposta de preço para 
os serviços técnicos especializados no acompanhamento mensal das informações 
utilizadas no cálculo do Índice percentual de participação municipal no rateio do 
ICMS (Imposto sobre operaçoes relativas a circulação de mercadorias e sobre a 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação). 

Principais atividades: 

1. acompanhar, junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceara, o cálculo 
do índice do valor adicionado fiscal do município-VAF, acompanhando e 
analisando a entrega mensal das informações econômico-fiscais; 

2. contatar as empresas com inconsistências nas informações prestadas; 
3. acompanhar, junto ao Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará, o cálculo dos índices municipais de Qualidade da Educação-IQE, de 
Qualidade da Saúde-IQS e de Qualidade do Meio Ambiente-IQM; 

4. elaborar, quando necessário, recursos administrativos junto a Secretaria de 
Educação do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará e Secretaria da Fazenda 
do Estado do Ceará, visando impugnar dados incorretos, objetivando sanar 
irregularidades encontradas no cálculo dos Indices; 

Valor - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, durante o período de dez meses, 
totalizando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Validade da proposta - 60(sessenta) dias. 

Fortaleza, 13 de fevereiro de 2017 

$e 
Os - o Pompeu de Sousa Brasil 
Administrador - Brasil Serviços 

DhIlll:IITU 11 111: SINISA ODiSIL 	C'IJ 	3LBI310U0I 27 BHtSIL S1HHÇIIS  RUI CUIIOIIL CORREIA, lí/ CAIICAJA CE 
F1JC :83 91110000'/I 

dos1ente, / 



Validade: 60(sessenta) dias. 

Fortaleza, 15 de Fevereiro de 2017 

A Prefeitura Municipal de Horizonte 

Fabio Roberto Guimarães Gomes, vem apresentar seus termos e condições parS  
prestação do serviço abaixo: 

Prestação de serviços técnicos especializados no acompanhamento mensal das 
informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação munic4al 
no rateio do imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e 
sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicioal e de 
comunicação. 

> Acompanhar, junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, o cálculo 
do índice do valor adicionado fiscal - VAF, acompanhando e analisando a 
entrega mensal das informações econômico-fiscais.- 

>- 

conômico-fiscais;
» Contatar as empresas com inconsistências nas informações prestadas. 
» Acompanhar, junto o Instituto de pesquisa e estratégia econômica do 

Estado do Ceará, o calculo dos índices municipais de Qualidade da 
Educação - IQE, de Qualidade da Saúde - IQS e de Qualidade do Meio 
Ambiente - IQM; 

> Elaborar, quando necessário,  recursos administrativos junto a Secretaria de 
Educação do Estado do Ceara, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, Secretaria da Fazenda do 
Estado do Ceará, visando impugnar dados incorretos, objetivando sanar 
irregularidades encontradas no cálculo dos índices. 

Valor orçado: 5.500,00(cinco mil e quinhentos reais) por mês, em dez meses, 
no valor global de R$ 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais). 

Qualificação: 
Fabio Roberto Guimarães Gomes 
Rua Joacir Sampaio Pontes N° 2241 - Sala 12 
CPF: 357.023.703-68 
OAB/CE: N° 9510 
Telefone: (85) 98535.2869 

OABICE 9510 

JbC 
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PREFEITURA MUNICIPAL  oi: HORIZONTE 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
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DESCRIÇÃO 

P.cStição de  Serviços cspevialwaaos itt) 
acompanhamento mensal das infornmçóes 
utilizadas no calculo do indice percentual de 
puniçipaço municipal no rateio do imposto sobre 
Operaçôes relativas a Circulação de Mercadorias e 
sobre a Prestação de Serviços de Transporte 
interestadual. intennunicipal e de Comunicação 
lCIS, tendo corno principais Atividades: 
- Acompanhar, junto a Secretaria da Fazenda do 
I:stadt' Jo (carA. o calculo do ind ice do valor 

da lunado 	fiscal 	do 	municipio-VAF, 
tcoinpanhando e analisando a entrega mensal das 
intormaçõies 	 económico-fiscais 

contatar as CnlprcSts com incoitsistêiicias nas 
iníorinaçôes 	 prestadas 

Acounpaiihar, junto ao Instituto de Pesquisa e 
:%tra(é Ja  Económica do Ceara, o cálculo dos 
ndices municipais de Qualidade tia liduvaçau-IQE. 
e Qualidade da Satgde-IQS e de Qualidade do 
leio 	 Ambiente-IQM; 

Elaborar. quando necessário, recursos 
idministrativos junto a Secretaria de Educação. 

cretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente 
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. 

idando irnpupuw dados incorretos. objeibaudo 
:anar irregularidades encontradas no cálculo dos 
ndices. 

1 () 1 %l. 	56.000,0II 

ftl) M \]E.: FREITAS& SOARES CON1AI)ORES ASSO(IAI)OS 

21.274.5730001-83 

:NOF.REÇO: RUA PADRE GRAÇA.  17, SALA 02. PARQUE ARAVA. ChP: 60.450-590 

IDADE:  FORTALEZA 

ELEFONE.: (8S)98865-3374 49754-8964 	 ,1 
ATA. 22 02 2017 	 fr/ 

FreItu. & .sares 

Contadores Xssociados 

Rua Padre Graça, n° 17, Sala 02—Parque Araxá - CEP: 60.450-590 
Tel.: (85) 98865.3374199828. 405019975* 

1  www.lreitasesoares.com.br  1 contato@freitasesb 

NPJ: 21.274.573/0483 
1964 	 -, 

res.com.brl 	.... 
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Cotação_Prestação de Serviço Acomp_ICMS 

Contabilidade - Freitas & Soares <conlabilidade@treitasesoares.com.br 	 22 de fevereiro 
Para: PMH - Setor de Compras <departamentodecompras@horizonte.ce.gov.br> 
Cc: Arelha Paula <arethapaulafs@gmaii.com> 

de 2017 11:52 

Prezada Adriana, bom dia! 
;ts 

o 
' 

Segue anexo a proposta para execução dos serviços propostos. •jftC 

Desde já agradeço a atenção dispensada. 

Atenciosamente; 

Aretha Paula 

FRUTAS &,-SOARES 
CONtADORES ASSOCIADOS 

De: PMH - Setor de Compras (maiito:departameritodecomprashorizonte.ce.gov.br) 
Enviada em: terça-feira, 21 de fevereiro de 2017 09:47 
Para: contabilidade@freitasesoares.com.br; arethapaulafs@gmail.com  
Assunto: Cotação_Prestação de Serviço Acomp_ICMS 

(Texto das mensagens anteriores oculto 

4avast Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
www.avast.com  

Proposta de Serviços PMH.pdf 
197K 
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E-mail do PreIttra do Horizonte - Cotação estação do Serviço Acomp_ICMS 

PMH - Setor de Compras cdepartamentodecompras@horizonte.ce.gov.br> 

 

Cotação—Prestação de Serviço Acomp_ICMS 

PMH - Setor de Compras cdepartamentodecompras@horizonte.ce.gov.br> 
Para: contabilidade@freitasesoares.com.br, arethapaulafs@gmail.com  

Bom Dia. Aretha! 

Segue em anexo dados para coleta de preço. 

Atenciosamente. 

Adriana Soares de Arruda 
Coordenadora do Setor de Compras 
'-55 85 33366020 198761.0270 

Prefeitura Municipal de Horizonte 
Av. Presidente Castelo Branco, 5100 - Centro 
Horizonte - Ceará - CEP: 62880-060 

21 de fevereiro de 2017 09:47 

íii Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso como MEIO AMBIENTE 

Prestação do Sorvlço_ftcomp ICMS.xlsx 
101< 

tpsi/rnSI.goe.can/rnSI/ulOflLi2&ik=f4a9f611bO&vÍew=pt&search=inbnJ(&nflg= 15a66424e446318simI = 15a60t424e44631 	 1/1 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

AUTORIZAÇÃO 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa tísica ou jurídica no acompanhamento 
mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação municipal no rateio do 
Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - JCMS de interesse da Secretaria Municipal 
de Finanças. 

Na qualidade de ordenadora de despesas da Secretaria Municipal de Finanças, declaro, para os 
efeitos do inciso li do artigo 16 da Lei Complementar n2  101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a 
despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO). 

Em atendimento ao Art. 79, § 2, Inciso III, da Lei Federal n9  8.666/93 e suas alterações posteriores, 
informamos a existência de crédito orçamentário para atender as despesas com a utilização de recursos 
oriundos do orçamento vigente, Prefeitura Municipal de Horizonte/CE - Secretaria Municipal de 
Finanças, na seguinte Dotação Orçamentária: 04.123.0002.014 - 3.3.90.39.00 ou 3.3.90.36.00 - Recursos 
Ordinários. 

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no artigo 38, caput, da Lei Federal 
n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, AUTORIZO a abertura do processo licitatório, na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, por se tratar de serviço especializado, em conformidade com o 
Projeto Básico/Termo de Referência em anexo. 

Remeta-se à Comissão Permanente de Licitação para as providencias cabíveis. 

Horizonte/CE, 07 de março de 2017. 

a 1i 
Irana de Fátima Mesquita Barroso 

Secretária Municipal de Finanças 
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Prefeitura Municipal de Horizonte 

Projeto Básico/Termo de Referência 

1. OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse 
cia Secretaria Municipal de Finanças. 

2. JUSTIFICATIVA: Conforme disposição Constitucional (art. 158, IV), 25% (vinte e cinco por cento) de 

toda a arrecadação do ICMS deve ser distribuído aos municípios. Anualmente, a Secretaria da Fazenda do 

Estado do Ceará, com o auxílio de outros Órgãos Estaduais, apura o índice de participação Municipal na 

Quota Parte do ICMS pertencentes aos municípios cearenses. 

Os Municípios, como maiores interessados no correto cálculo deste índice, possuem direitos legais 

garantidos para promover o acompanhamento da composição do citado índice. Conforme preceituam a 

Legislação Federal - ici Complementar 0 63/1990, e a Legislação Estadual - Decreto 29.306/2008, os 

agentes públicos municipais poderão verificar os documentos fiscais que acobertaram as operações e 

prestações de serviços realizadas ou executadas por contribuintes do ICMS na área territorial dos 
respectivos Municípios, comunicando qualquer irregularidade apurada à repartição fiscal estadual de sua 

circunscrição para as providências legais cabíveis, como também os municípios, para defesa de seus 
interesses, terão livre acesso, por seus representantes legais, às informações e documentos utilizados 

para o cálculo dos índices de que trata este Decreto, sendo-lhes permitido acompanhar e conhecer os 
dados e critérios utilizados. 

Em conformidade com o mesmo dispositivo legal, os Municípios e Associações de Municípios, por seus 

representantes legais, poderão impugnar, em prazo legal, os dados relativos aos índices municipais 
apurados pelo Estado. 

Por não contar com pessoal qualificado para realização deste serviço, faz-se necessário realizar o 

processo de contratação, mediante procedimento adequado. 

Pelos fatos expostos, justifica-se o presente procedimento para contratação dos serviços, que deverá ser 

formalizado de acordo com os requisitos estabelecidos nas normas relativas à contratação com o serviço 
público. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

11cm Especificações Unidade Quantidade 
1. Prestação 	de 	Serviços 	especializados 	física 	ou 	jurídica 	no 

acompanhamento mensal das informações utilizadas no cálculo do 
índice percentual de participação municipal no rateio do imposto 
sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de Transporte interestadual, intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS. 

- Acompanhar, junto a Secretaria da Fazenda (lo Estado do Ceará, o 
cálculo do índice do valor adicionado fiscal do Município - VAF, 
acom'anhamento e analisando a entre-.a mensal das informa ões 

Mensal 10(Dez) 



Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

econômico-fiscais; 

- contatar as empresas com inconsistência nas informações 
prestadas; 

- Acompanhar, junto ao Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará, o cálculo dos índices municípios de Qualidade 
da Educação - IQE de Qualidade da Saúde - IQS e de Qualidade do 
Meio Ambiente - IQM; 

- Elaborar, quando necessário, recursos administrativos junto a 
Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio 
Ambiente e Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, visando 
impugnar dados incorretos, objetivando sanar irregularidades 
encontradas no cálculo dos índices. 

3.1. REQUISITOS MÍNIMOS: São requisitos mínimos à participação no certame: 

a) Apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que comprove que o licitante 
prestou ou presta serviços compatíveis ou similares com o objeto desta licitação. 
b) Prova de inscrição na entidade profissional competente, do profissional técnico especializado 
que se responsabilizará pela execução dos serviços, que poderá ser na Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB ou no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

4. LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1. Mensalmente a empresa ou o prestador do serviço deverá entregar na Secretaria de Finanças um 
relatório do acompanhamento das informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de Transporte interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 

4.2. Os serviços licitados deverão ser iniciados no prazo de OS (cinco) dias, a contar da expedição de 
ORDEM DE SERVIÇOS pela Administração no local determinado pela unidade gestora. 

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá pelo prazo 
do 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal n2  8.666/93. 

6. PAGAMENTO: 
6.1. O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços licitados, de conformidade com as 
notas fiscais/faturas 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. 
6.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada 
neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor. 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da Prefeitura Municipal 
de Horizonte/CE - Secretaria de Finanças, na seguinte Dotação Orçamentária: 04.123.0002.014 - 
3.3.90.39.00 ou 3.3.90.36.00  - Recursos Ordinários. 

-r 
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8. FISCAL DO CONTRATO: 
8.1. A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor Euclides Pinheiro dos Santos especialmente 
designado pelo Ordenador (te Despesas, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a 
Lei n2  8.666/93, alterada e consolidada. 

9. OURIGAÇÔES DA CONTRATANTE: 
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
h) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a todas as 

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

c) Efetuar o pagamento conforme cláusula convencionada no instrumento contratual. 

10. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no o 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 obriga a atender prontamente; 
c) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias sua e de seu pessoal contratado na execução das 

atividades exiernas 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, 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 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; 

1) 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; 

li) A contratada deverá realizar todas as atividades descritas acima deste quando tocante as atividades da 
Prefeitura Municipal de horizonte na representação do Ordenador de Despesa, em ações correlatas 
com as atividades profissionais; 

i) 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 § 12  do artigo 65 
da Lei n2  8.666/93. 

11. VALOR DO INVESTIMENTO: 
11.1.0 Valor Global Estimado é de R$ 53.500,00 (Cinquenta e Três Mil, e Quinhentos Reais). 
0h35.: O valor constante do presente orçamento foi calculado tendo-se como base o preço médio após 
pesquisa de preços praticado no mercado. 

Hurizonte/CE, 07 de março d017. 

Fatima Mesquita Barroso 
Secretária de Finanças 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

DESPACHO 

À 

Procuradoria do Município 

Anexo ao presente, estamos encaminhando processo administrativo, para 
exame das minutas de Edital e Contratos, para fins de abertura de processo 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, que versa 
sobre a Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual 
de participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a 
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes 
interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria 
Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto básico e demais exigências do edital, nos termos do parágrafo único, do 
artigo 38, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Horizonte/CE, 14 de Março de 2017. 

Diego L14s Ldro Silva 
Presi nte da CPL 

Av. Presidente Castelo Branco. 5.100 - Centro - Horizonte - CL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

TOMADA DE PREÇOS 
N.° 	  

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por 
pessoa flsica ou jurídica no acompanhamento mensal de 
informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre 
Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, 
intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da 
Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e 
demais exigências do edital. 

ABERTURA: 

HORÁRIO: 

Av. Presidente Castelo Branco. 5.100- Centro  - Horizonte - CE 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

E 

MINUTA INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
TOMADA DE PREÇOS N° 	  

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de HORIZONTE, com sede na Av. 
Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, HORIZONTE-CE, nomeada através da Portaria n°. 
043/2017 de 02 de janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados que até às 

h 	min do dia 	 de 	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 TOMADA DE PREÇOS, julgamento do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, e CONTRATAÇÃO MEDIANTE EXECUÇÃO  INDIRETA, NO REGIME 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, mediante as condições estabelecidas no presente Edital, 
tudo de acordo com a Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada, e legislação complementar em vigor. 

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. 

FARTE B  - ANEXOS 
ANEXO 	1 	- 	Projeto Básico/Termo de Referência 
ANEXO 	II 	- 	Minuta do Contrato 
ANEXO 	ifi - 	Proposta Padronizada 
ANEXO 	IV - 	Modelo de Declarações 
ANEXO 	V 	- 	Modelo de Procuração 

DEFINICÕES:  
Sempre 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 da Secretaria de 
Finanças. 
13) 	PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa/Proponente que apresenta 
proposta para o objetivo desta licitação; 
C) CONTRATADA - Empresa/Proponente vencedora desta licitação em favor da qual for 
adjudicado o Contato. 
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 12h00min, bem como no endereço eletrônico, 
www.tcntce.gov.br. 

Av. Presidente Castelo Branco. n°5100— Centro - Horizonte - CE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

1-DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa 
física ou jurídica no acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice 
percentual de participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

2- DAS CONDICOES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

2.1 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1.1 - Poderão participar desta licitação pessoas físicas e pessoas jurídicas localizadas em qualquer 
Unidade da Federação, devidamente cadastradas no Município de Horizonte ou que atendam a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior á data do recebimento das 
propostas e que comprovem 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 ou representantes comuns. 
2.1.3 - Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, 
diretores ou representantes ente licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do 
certame. 
2.1.4 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes ente licitantes participantes 
após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão automaticamente 
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 apresentação dos documentos exigidos. A 
participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos os termos da TOMADA DE 
PREÇOS e integral sujeição á legislação aplicável, notadamente á 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 apresentar os seguintes documentos: 

2.2.1.1 - Para Pessoa Jurídica: 
Av. Presidente Castelo Branco, no 5100— Centro - Horizonte - CE 
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a) Documento de identificação 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 registado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no 
caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus 
administradores; 
c) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, ou instrumento público 
de procuração, com poderes para representar a empresa em licitações ou especificamente nesta 
licitação, no caso de representante legal; 
d) Quando o representante for titular da empresa deverá entregar cópia autenticada do documento 
exigido na letra "b" para comprovar tal condição. 
2.2.1.2 - A não-apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem anterior não 
implicará na impossibilidade de participação da licitante, mas impedirá o representante de se 
manifestar e responder pela mesma. 

2.2.1.3 - Para Pessoa Física: 
a) Documento de identificação de fé pública com fotografia, expedido por órgão oficial; 
b) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, ou instrumento público 
de procuração, com poderes para representar a proponente em licitações ou especificamente nesta 
licitação, no caso de representante legal; 
2.2.1.4 - A não-apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem anterior não 
implicará na impossibilidade de participação da licitante, mas impedirá o representante de se 
manifestar e responder pela mesma. 
2.3 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados 
em original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou 
autenticada pela Comissão Permanente de Licitação. 
2.4 - Os interessados em participar do presente processo que desejarem realizar apenas o protocolo 
dos envelopes e não se identificarem para representação no certame, deverão protocolar os envelopes 
junto á Comissão Permanente de Licitação ou no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Horizonte, devendo o responsável no ato da entrega apresentar Documento oficial de identificação 
com foto e preencher o formulário correspondente. 
2.5 - Os proponentes interessados na participação do presente processo deverão levar em conta os 
preços estimados para a contratação. 

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, tendo no 
frontispício os seguintes dizeres: 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  N° 	  

Av. Presidente Castelo Branco, n° 5100— Centro - Horizonte - CE 
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ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: 
3.3 - Para Pessoa Jurídica: O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, 
todos perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no 
Preâmbulo do edital. 

3.4 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC expedido pela Prefeitura Municipal 
de Horizonte, dentro da sua validade, ou comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de 
Horizonte de que atendeu a todos os requisitos para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas. 

3.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
3.5.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato 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; 
3.5.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
3.5.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício; 
3.5.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
3.5.5 - Cópia autenticada dos documentos de identidade e CPF do(s) sócio(s) administrador(es). 

3.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
3.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
3.6.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
3.6.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da União, inclusive 
contribuições sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014; 
3.6.4. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 
3.6.5. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante; 
3.6.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
3.6.7 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo Vil-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943. 
3.6.8 - 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, que pretendam gozar dos 
beneficios previstos na referida Lei, deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os 
requisitos para classificação como tal, nos termos do art. 3° do referido diploma legal, ressaltando, 
ainda, que não se enquadram nas disposições constantes do § 4°, do artigo 3° da Lei Complementar 
123/2006. 
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3.6.9 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
3.6.10 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 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. 
3.6.11 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do 
direito á 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. 

3.7 - QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 
3.7.1 - 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 do Termo de Abertura e Encerramento do livro Diário, 
devidamente averbados na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa ou em outro órgão 
equivalente. 
3.7.1.1 - Para fins de comprovação da boa situação financeira da licitante, será considerado o "índice 
de Liquidez Geral" maior ou igual a 1,0, obtido através do seguinte cálculo: 

AC+RLP 
Índice de Liquidez Geral (LG) = 

PC + ELP 
Onde: 
AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante 
RLP é o Realizável a Longo Prazo 
ELP é  Exigível a Longo Prazo 
3.7.2 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
3.7.3 - Capital social mínimo ou patrimônio liquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão 
Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 

3.8 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
3.8.1 - Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
com identificação e fuma reconhecida do assinante, que comprove que o licitante prestou ou presta 
serviços compatíveis ou similares com o objeto desta licitação; 

o 
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3.8.2 - Prova de inscrição na entidade profissional competente, do profissional técnico especializado 
da empresa, que se responsabilizará pela execução dos serviços, que poderá ser na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB ou no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

3.9 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
3.9.1 - Declaração (com firma reconhecida) 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 IV) constante dos Anexos deste edital; 
3.9.2 - Declaração (com firma reconhecida) expressa de integral concordância com os termos deste 
edital e seus anexos, conforme modelo (ANEXO IV) constante dos Anexos deste edital; 
3.9.3 - Declaração (com firma reconhecida), 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 IV) constante dos Anexos 
deste edital; 
3.10 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições 
anteriores serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 

3.11 - Para Pessoa Física: O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos 
perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no Preâmbulo 
do edital. 

3.12 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC expedido pela Prefeitura Municipal 
de Horizonte, dentro da sua validade, ou comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de 
Horizonte de que atendeu a todos os requisitos para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas. 

3.13. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
3.13.1 - Cópia autenticada do documento de identidade do proponente; 
3.13.2 - Cópia autenticada do comprovante de endereço do proponente. 

3.14. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
3.14.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF); 
3.14.2 - 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; 
3.14.3. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicilio ou sede do proponente; 
3.14.4. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicilio ou sede do proponente; 
3.14.5 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VIL-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943. 

3.15 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
3.15.1 - Certidão de negativa de execução patrimonial expedida no domicilio do proponente. 
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3.16 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
3.16.1 - Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
com identificação e firma reconhecida do assinante, que comprove que o licitante prestou ou presta 
serviços compatíveis ou similares com o objeto desta licitação; 
3.16.2 - Prova de inscrição na entidade profissional competente, do profissional técnico especializado 
proponente, que se responsabilizará pela execução dos serviços, que poderá ser na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB ou no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

3.17 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
3.17.1 - Declaração (com firma reconhecida) 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 70, da 
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo (ANEXO 1V) constante dos Anexos deste 
edital; 
3.17.2 - Declaração (com firma reconhecida) expressa de integral concordância com os termos deste 
edital e seus anexos, conforme modelo (ANEXO IV) constante dos Anexos deste edital; 
3.17.3 - Declaração (com firma reconhecida), 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 IV) constante dos Anexos 
deste edital; 
3.18 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições 
anteriores serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 
3.19 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados 
em original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou 
autenticada pela Comissão Permanente de Licitação mediante apresentação dos originais. 
3.19.1 - A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. 
3.19.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que 
diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 
3.19.3 - 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. 
3.20 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
3.21 . 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. 
3.22 - 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. 
3.23 - 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. 
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3.23.1 - 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. 
3.24 - 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 presente licitação. 
3.25 - 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. 
3.26 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições 
anteriores serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 
3.27 - 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. 
3.28 - 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. 
3.29 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata. 

4- DA PROPOSTA DE PREÇO 

4.1- A licitante deverá entregar à Comissão, juntamente com os envelopes contendo os Documentos 
de Habilitação, até a hora e dia previstos neste Edital, as PROPOSTAS DE PREÇOS devendo ser 
confeccionada no mínimo em 01 (uma) via e opcionalmente cm arquivo digital, formato .xls ou 
.doc, em envelope fechado e opaco, rubricado no fecho, contendo na parte externa os seguintes 
dizeres: 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
corussÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 	  
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL: 

4.2 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados: 
a) Os serviços a serem prestados, conforme projeto básico; 
b) Os preços unitários e totais em algarismos de cada item cotado, e o valor global da proposta em 
algarismos e por extenso. 
c) Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
d) Prazo de execução dos serviços em conformidade com o que estabelece este edital. 
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4.3 -  Os valores comidos no projeto básico serão considerados em moeda corrente nacional 
(REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$); 
4.41 -  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 centavos. 
4.5 - Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo 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 erro, omissão ou qualquer outro 
argumento não previsto em lei. 

5- DOS PROCEDIMENTOS 

5.1 - Os Documentos de Credenciamento e os envelopes "A" - Documentos de Habilitação e "B" - 
Proposta de Preços 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 Documentos de Credenciamento e Envelopes 
"A" e "B" e declarar encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de Credenciamento e 
Envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos outros documentos que não os existentes 
nos referidos envelopes. 
5.3 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação realizará o credenciamento e informará aos 
presentes a relação das Empresas/Proponentes que atenderam aos ditames do presente Edital, e, por 
conseguinte, estão aptas a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta 
de preços. 
5.4 - Em seguida, os licitantes rubricarão os envelopes contendo as Propostas de Preços - "8", 
ficando a comissão em posse dos mesmos até a abertura e julgamento respectivo. 
5.5 - Posteriormente, 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 pelo Cartório competente ou se são idênticas aos documentos originais, nas 
quais deverão ser apresentados. 
5.5.1 - Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no 
envelope "A", ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital. 
5.6 - Os documentos de habilitação serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão e, 
em seguida, postos à disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem. 
5.7 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, 
manifestando-se sobre o seu acatamento ou não. 
5.8 - 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. 
5.9 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no 
item anterior será feita através do meio de publicação Oficial do Município, iniciando-se, no dia útil 
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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. 
5.10 - 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. 
5.11 - 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. 
5.12 - 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. 
5.13 - 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. 
5.14 - 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. 
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 
Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos neste capítulo. 
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. 
5.17.3 - Para efeito do disposto no subitem 5.17.2, 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 convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 
5.17.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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5.20.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.17.2, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova de preços, que devera 
ser registrada em ata. 
5.20.5 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
5.20.6 - 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. 
5.20.7 - 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. 
5.20.8 - 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. 
5.20.9 - Caso os prepostos das licitantes não estejam presentes à sessão, a intimação dos atos referidos 
no item anterior será feita através da Imprensa 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. 
5.20.10 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo(a) Presidente(a) da 
Comissão, na presença dos prepostos das licitantes. 
5.20.11 - 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. 
5.20.12 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação e as Propostas, solicitar 
pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios 
para as suas decisões. 
5.20.13 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a 
conclusão do procedimento. 
5.20.14 - 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. 
5.20.15 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem 
preço ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. 
5.20.16 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este 
último. 
5.20.17 - 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 prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas. 

Av. Presidente Castifio Branco, no 5100- Centro - Horizonte - CE 

4 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

5.20.18 - 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 ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO  

6.1 - 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(s) Secretaria(s) 
Gestora(s). 
6.3 - A autoridade 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 às licitantes direito à indenização. 

7- DO CONTRATO 

7.1 - O Município de HORIZONTE, através da Secretaria de Finanças, e a licitante vencedora desta 
licitação assinarão contrato, no prazo de 05 (CINCO) DIAS úteis, contados da data da convocação 
para este fim expedida pela Prefeitura Municipal sob pena de decair do direito à contratação. 
7.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do serviço constante de sua proposta de preços. 
7.3 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura 
Municipal de HORIZONTE especialmente designado. 
7.3.1 - O representante da Prefeitura Municipal de HORIZONTE anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
7.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
7.4 - A Contratada deverá indicar preposto(s), aceito pela Prefeitura Municipal, para representá-lo na 
execução do contrato. 
7.4.1 - Fica a contratada na obrigação de 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. 
7.5 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
7.6 - O contrato terá vigência por 10 (dez) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. 
7.7 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
SECRETARIA GESTORA. 
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7.9 - Constituem motivo para a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito à indenização, de qualquer natureza, ocorrendo 
quaisquer das seguintes situações: 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente; 
b) lentidão na execução dos serviços, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela não conclusão 
dos mesmos nos prazos estipulados; 
e) cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 
d) falência, recuperação judicial ou dissolução da licitante ou insolvência de seus sócios, gerentes ou 
diretores; 
e) alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da Empresa /Proponente, que 
prejudique a execução do contrato; 
f) razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados 
pela Prefeitura Municipal; 
g) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes da 
execução do serviço, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
7.10 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada do Ordenador de Despesas. 
7.11 -  E facultada 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. 
7.12 - A Prefeitura Municipal de HORIZONTE poderá, a seu critério, determinar a execução 
antecipada de serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los. 

8— DA FONTE DE RECURSOS 

8.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE - RECURSOS ORDINARIOS, NAS SEGUINTES 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Secretaria de Finanças: 0401.04.123.0002.014 - 3.3.90.39.00 ou 
3.3.90.36.00. 

9— DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

9.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
específico, celebrado entre o Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da 
Lei n.° 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes. 
9.1.2 - Integra o presente instrumento (ANEXO II) a minuta do termo de contrato a ser celebrado. 
9.1.3 - Os licitantes, além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão 
obedecer às disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexa a este edital. 
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9.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de HORIZONTE - CE, 
poderá emitir o correspondente Instrumento Contratual para o Licitante Vencedor visando à 
formalização do vínculo contratual, nos termos da Minuta que integra este Edital. 
9.2.1 - O Licitante Vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da convocação, para 
formalizar o Instrumento Contratual. 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. 
9.2.2 - A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o 
Instrumento Contratual, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades 
previstas neste Edital. 
9.2.3 - Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação 
final das propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços. 
9.3 - Incumbirá á administração providenciar a publicação do extrato do Contrato nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista em Lei Municipal, até o 5° (quinto) dia útil 
ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
9.4 - O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no artigo 65 da 
Lei n.° 8.666/93. 
9.5 - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei 
n.° 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações posteriores. 
9.6 - A Gestão do Contrato será exercida por servidor especialmente designado pelos Ordenadores de 
Despesas, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada 
e consolidada. 

10- DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO 

10.1 - À Contratante 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 do 
contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 10,  da Lei n° 
8.666/93. 

11-DOS PAGAMENTOS 

11.1 - Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da Prefeitura Municipal de HORIZONTE a 
entrega dos seguintes documentos, que serão retidos pela contratante. 
a) nota fiscal / acompanhada das Certidões Federais, Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT; 
11.2 - Os pagamentos serão feitos até o 300  (trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo Gestor da Despesa. 
11.3 - A Contratante, no ato do pagamento, fará a retenção do Imposto Sobre Serviços incidente 
sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, responsabilizando-se pelos recolhimentos à Secretaria de 
Finanças do Município dos valores efetivamente retidos. 
11.4 - Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no Índice Geral de Preços & 
Mercado (IGPM), ou outro índice que vier a substitui-lo, ou a repactuação do preço do Contrato, 
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desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data 
de sua última repactuação ou reajuste. 

12- DOS RECURSOS 

12.1 - Das decisôês proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato. 
12.2 - Os recursos deverão ser dirigidos à(s) SECRETARIA(S) GESTORA(S), interpostos mediante 
petição datilografada, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que 
comprovará sua condição como tal. 
12.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e com o julgamento das 
propostas deverão ser entregues o(a) Presidente(a) ou a um dos Membros da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de HORIZONTE, no devido prazo, não sendo conhecidos os 
interpostos fora dele. 
12.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
12.5 - Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informado, à(s) 
SECRETARIA(S) GESTORA(S), que proferirá sua decisão. 
12.6 - Nenhum prazo se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada 
ao interessado. 
12.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

13- DAS PENALIDADES E DAS SANCÕES 

13.1 - A licitante que convocada pela PMH para assinar o instrumento de contrato se recusar a 
fazê-lo dentro do prazo previsto nesta TOMADA DE PREÇOS, sem motivo justificado aceito pela 
PMH, 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 dos serviços do contrato sujeitará a Contratada à multa de 
mora prevista no presente Edital, podendo a PMH rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada 
será aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de participação em licitação promovida pelos órgãos do 
Município de HORIZONTE, pelo prazo de 02 (dois) anos, período durante o qual estará impedida de 
contratar com o Município de HORIZONTE. 
13.3 - Em caso de reincidência, a licitante/contratada será declarada inidônea para licitar e 
contratar com o Município de HORIZONTE. 
13.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela PMH à licitante vencedora desta 
licitação ou á Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes prazos: 
13.4.1 - de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA e de SUSPENSÃO; 
13.4.2 - de 10 (dez) dias, nos casos de DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR OU 
CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE HORIZONTE. 
13.5 - As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE 
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE HORIZONTE poderão ser 
aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste Edital; 
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13.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E 
CONTRATAR COM O MUNICIPIO 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: 
1 - tenha(m) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenha(m) praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstre(m) não 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 aplicado é que poderá ser promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a sanção. 
13.8 - A declaração de idoneidade é da competência exclusiva da(s) SECRETARIA(S) 
GESTORA(S). 

14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de 
Licitação da PMH, na Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, HORIZONTE/CE ou 
através do telefone (85) 3336.6022, de segunda a sexta-feira, no horário de 07h30min às 12h00min. 
14.2 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à 
autoridade competente: 

- Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo na forma da Lei exceto 
quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas; 

- Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado. 
14.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitação, por ilegalidade, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado. 
14.3 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão ou pela PMH, durante o 
expediente normal. 
14.4 - Fica eleito o foro de HORIZONTE (CE) para dirimir qualquer dúvida na execução deste 
Edital. 

15- DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS 
DITAMES LEGAIS 

15.1 - A tentativa de fraude ou frustação dos atos e ações a serem realizados por parte dos 
proponentes, a qualquer momento do presente processo, poderá caracterizar o enquadramento dos 
mesmos nas sanções dos crimes e penas previstas do Art. 90, Art. 93 e Art. 96 da Lei Federal 
8.666/93, e, sendo necessário, ainda, abertura e instauração do devido processo administrativo para a 
averiguação e apuração dos fatos ocorridos, de forma a aplicação das devidas penalidades e punições 
cabíveis. 
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15.2 - É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer ausência ou omissão quanto às 
instruções e ditames deste edital, a aplicação das normas, instrumentos e demais fontes legais do 
ordenamento jurídico brasileiro. 

HORIZONTE/CE, 	de 	de 2017. 

Diego L#is  Leandro Silva 
Presidente da CPL 
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ANEXO 1 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS N° 	  

1. OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças. 

2. JUSTIFICATIVA: Conforme disposição Constitucional (art. 158, IV), 25% (vinte e 
cinco por cento) de toda a arrecadação do ICMS deve ser distribuído aos municípios. 
Anualmente, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com o auxílio de outros Órgãos 
Estaduais, apura o índice de participação Municipal na Quota Parte do ICMS pertencentes 
aos municípios cearenses. 
Os Municípios, como maiores interessados no correto cálculo deste índice, possuem direitos 
legais garantidos para promover o acompanhamento da composição do citado índice. 
Conforme preceituam a Legislação Federal - Lei Complementar n°63/1990, e a Legislação 
Estadual - Decreto 29.306/2008, os agentes públicos municipais poderão verificar os 
documentos fiscais que acobertaram as operações e prestações de serviços realizadas ou 
executadas por contribuintes do ICMS na área territorial dos respectivos Municípios, 
comunicando qualquer irregularidade apurada à repartição fiscal estadual de sua 
circunscrição para as providências legais cabíveis, como também os municípios, para defesa 
de seus interesses, terão livre acesso, por seus representantes legais, às informações e 
documentos utilizados para o cálculo dos índices de que trata este Decreto, sendo-lhes 
permitido acompanhar e conhecer os dados e critérios utilizados. 
Em conformidade com o mesmo dispositivo legal, os Municípios e Associações de 
Municípios, por seus representantes legais, poderão impugnar, em prazo legal, os dados 
relativos aos índices municipais apurados pelo Estado. 
Por não contar com pessoal qualificado para realização deste serviço, faz-se necessário 
realizar o processo de contratação, mediante procedimento adequado. 
Pelos fatos expostos, justifica-se o presente procedimento para contratação dos serviços, que 
deverá ser formalizado de acordo com os requisitos estabelecidos nas normas relativas à 
contratação com o serviço público. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Item Especificações Unidade Quantidade 
1. Prestação de Serviços especializados física ou jurídica no 

acompanhamento mensal das informações utilizadas no 
cálculo do índice percentual de participação municipal no 
rateio do imposto sobre Operações relativas a Circulação 
de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte 	interestadual, 	intermunicipal 	e 	de 
Comunicação - ICMS. 

Mensal 10 (Dez) 
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Item Especificações Unidade Quantidade 
- Acompanhar, junto a Secretaria da Fazenda do Estado 
do Ceará, o cálculo do índice do valor adicionado fiscal do 
Município - VAF, acompanhamento e analisando a 
entrega mensal das informações econômico-fiscais; 
- contatar as empresas com inconsistência nas informações 
prestadas; 
- Acompanhar, junto ao Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará, o cálculo dos índices municípios de 
Qualidade da Educação - IQE de Qualidade da Saúde - 
IQS e de Qualidade do Meio Ambiente - IOJvl; - Elaborar, quando necessário, recursos administrativos 
junto a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, 
Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria da Fazenda do 
Estado do Ceará, visando impugnar dados incorretos, 
objetivando sanar irregularidades encontradas no cálculo 
dos índices. 

3.1. REQUISITOS MÍNIMOS: São requisitos mínimos à participação no certame: 
a) Apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que comprove que o 
licitante prestou ou presta serviços compatíveis ou similares com o objeto desta licitação. 
b) Prova de inscrição na entidade profissional competente, do profissional técnico 
especializado que se responsabilizará pela execução dos serviços, que poderá ser na Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB ou no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

4. LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1. Mensalmente a empresa ou o prestador do serviço deverá entregar na Secretaria de 
Finanças um relatório do acompanhamento das informações utilizadas no cálculo do índice 
percentual de participação municipal no rateio do imposto sobre Operações relativas a 
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte interestadual, 
intermunicipal e de Comunicacão - ICMS. 
4.2. Os servicos licitados deverão ser iniciados no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
exoedicão de ORDEM DE SERVIÇOS pela Administração no local determinado pela 
unidade gestora. 

S. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e 
vigerá pelo prazo de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

6. PAGAMENTO: 
6.1. O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços licitados, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas 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. 
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6.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da 
documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalicias, através de 
crédito na Conta Bancária do fornecedor. 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da Prefeitura 
Municipal de Horizonte/CE - Secretaria de Finanças, na seguinte Dotação Orçamentária: 
04.123.0002.014 - 3.3.90.39.00 ou 3.3.90.36.00 - Recursos Ordinários. 

S. FISCAL DO CONTRATO: 
8.1. A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor Euclides Pinheiro dos Santos, 
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. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b) Fornecer o apoio técnico e institucional (ôrmal 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; 

c) Efetuar o pagamento conforme cláusula convencionada no instrumento contratual. 

10. OBRIGAÇOES  DA CONTRATADA: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no o 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 obriga 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, 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 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; 

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; 
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h) A contratada deverá realizar todas as atividades descritas acima deste quando tocante as 
atividades da Prefeitura Municipal de Horizonte na representação do Ordenador de 
Despesa, em ações correlatas com as atividades profissionais; 

i) 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 0  do artigo 65  da Lei n° 8.666/93. 

11. VALOR DO INVESTIMENTO: 
11.1. O Valor Global Estimado é de R$ 53.500,00 (Cinquenta e Três Mil, e Quinhentos 
Reais). 
OBS.: O valor constante do presente orçamento foi calculado tendo-se como base o preço 
médio após pesquisa de preços praticado no mercado. 
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ANEXO 11 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS, E DO OUTRO 	 PARA 
O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

O MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 
o n° 23.555.196/0001-86 e CGF sob o n° 06.920.288-5, com sede de sua Prefeitura Municipal na Av. 
Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, CEP: 62.880-000, Horizonte/CE, através da 
SECRETARIA DE FINANÇAS,  neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Finanças 
Sr(a). 	  aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, 
	  pessoa jurídica/pessoa física de direito privado, sediada/domiciliada á Rua_._,, n° 
-, 

 
Bairro - Cidade -, Estado 	, inscrita no CNPJ/CPF sob o n° -, por seu representante 

legal, Sr. ___, portador do CPF n° 	doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o 
presente TERMO DE CONTRATO N° 	 mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
1.1 - O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, a 
TOMADA DE PREÇOS  N° 	 e seus Anexos, devidamente homologada pelo(a) 
Secretário(a) Municipal de Finanças, Sr(a). 	 , e a proposta da 
CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física 
ou jurídica no acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e 
sobre a Prestação de Serviços & transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas 
no projeto básico e demais exigências do edital e proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO 
3.1 - O valor mensal da presente avença é de R$ ____ ( 	), totalizando a importância de R$ 
	  ( 	 ) a ser pago na proporção da execução dos serviços 
licitados, segundo a ordem de serviço expedida pela Administração, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, 
Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as condições do 
edital. 
3.2. Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice Geral de Preços de 
Mercado (IGPM), ou outro índice que vier a substitui-lo, ou a repactuaçâo do preço do Contrato, 
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desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data 
de sua última repactuação ou reajuste. 
3.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da entrega do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração da execução dos serviços, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da 
Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, mediante procedimento administrativo onde reste 
demonstrada tal situação e termo aditivo. 
3.4. O pagamento será efetuado até o 300  (trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços e encaminhamento da documentação tratada no subitem 3.1, observadas as disposições 
editalicias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
4.1. O presente instrumento terá vigência por 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado, a critério das 
partes, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
5.1. As partes se obrigam, reciprocamente, a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório e da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

5.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no o 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 obriga 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, registros, autenticações do contrato, etc, e ficando, ainda, para todos os 
efeitos legais, declarada pela(o) contratada(o) a inexistência de qualquer vínculo empregatício 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; 

Ø 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; 
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h) A contratada deverá realizar todas as atividades descritas acima deste quando tocante as atividades 
da Prefeitura Municipal de Horizonte na representação do Ordenador de Despesa, em ações 
correlatas com as atividades profissionais; 

i) 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. 

5.3. 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 

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

c) Efetuar o pagamento conforme cláusula convencionada no instrumento contratual. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE - RECURSOS ORDJNAIUOS, NA SEGUINTE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Finanças: 0401.04.123.0002.014 - 3.3.90.39.00 ou 
3.3.90.36.00. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7.1. 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 dos serviços, por dia de atraso na 
• execução dos serviços, caso seja inferior a 30 (trinta) dias; 

- 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços, 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. 
7.2- 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. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas 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 dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de 
Licitações. 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. 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. 
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta 
licitatória. 
9.3. 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. 
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das 
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 
não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com os termos do 
Processo Licitatório, da proposta e deste contrato. 
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos 
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
10.1. A publicação resumida do instrumento deste contrato deverá ser feita por afixação em local de 
costume, até o 50  (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 
11.1. A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor Euclides Pinheiro dos Santos, 
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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Av. Presidente Castelo Branco. n0 5100-  Centro -Horizonte -CE 

À 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

12.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na sede da Secretaria de 
Finanças, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos. 

Horizonte-CE, 	de 

 

de 2017. 

 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  CPFN° 	  

	

2. 	 CPFN° 	  
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ANEXO ifi 
PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 
A Empresa/Proponente <LICITANTE>, 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 legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, 
alterada e consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇOS N° 	  

(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 a execução 
dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto básico e demais exigências do edital. 

Item Especificação Unidade Quantidade Valor 
Unitário ES 

Valor 
Total ES 

Prestação 	de 	Serviços 
especializados 	física 	ou 
jurídica no acompanhamento 
mensal 	das 	informações 
utilizadas 	no 	cálculo 	do 
índice 	percentual 	de 
participação 	municipal 	no 
rateio 	do 	imposto 	sobre 
Operações 	relativas 	a 
Circulação de Mercadorias e 
sobre a Prestação de Serviços 
de Transporte interestadual, 
intermunicipal 	e 	de 
Comunicação - ICMS. - 	Acompanhar, 	junto 	a 
Secretaria 	da 	Fazenda 	do 
Estado do Ceará, o cálculo 
do 	índice 	do 	valor 
adicionado 	fiscal 	do 
Município 	- 	VAF, 
acompanhamento 	e 

Mês 10 
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Item Especificação Unidade Quantidade Valor 
Unitário R$ 

Valor 
Total R$ 

analisando a entrega mensal 
das informações econômico-
fiscais; 
- contatar as empresas com 
inconsistência 	nas 
informações prestadas; 
- 	Acompanhar, 	junto 	ao 
Instituto 	de 	Pesquisa 	e 
Estratégia 	Econômica 	do 
Ceará, o cálculo dos índices 
municípios de Qualidade da 
Educação 	- 	IQE 	de 
Qualidade da Saúde - IQS e 
de 	Qualidade 	do 	Meio 
Ambiente - IQM; 
- 	Elaborar, 	quando 
necessário, 	recursos 
administrativos 	junto 	a 
Secretaria 	de 	Educação, 
Secretaria 	de 	Saúde, 
Secretaria do Meio Ambiente 
e Secretaria da Fazenda do 
Estado do 	Ceará, 	visando 
impugnar dados incorretos, 
objetivando 	sanar 
irregularidades 	encontradas 
no cálculo dos índices. 

VALOR GLOBAL: R$ 

Proponente: 
CNPJ/CPF: 
Endereço: 
Cidade/UF: 
CEP: 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Local e Data: 

Assinatura e Carimbo do Proponente 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS  N° 	 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto básico e demais exigências do edital. 

DECLARAÇÃO 

	  inscrita 
representante legal o(a) Sr(a) 	 
no 	 edoCPFn° 	 

no CNPJ/CPF n° 	  por intermédio de seu 
portador(a) da Carteira de Identidade 

DECLARA, para fins do disposto na TOMADA 
DE PREÇOS N° 	 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 71, 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; 

c) 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, §2°, da Lei n.° 8.666/93. 

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

(data) 

(representante legal) 

Av. Presidente Castelo Branco, r05100- Centro -  Horizonte- CE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N° 	 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto básico e demais exigências do edital. 

DECLARAÇÃO 

	  inscrita no CNPJ n° 	 por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) 	 , portador(a) da Carteira de Identidade n1 	 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 licitatório, junto ao Município de 
Horizonte/CE, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 	  ser MICRO 
EMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da legislação vigente, 
não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 40 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) 

Av. Presidente Castelo Branco, n°5100 - Centro - Horizonte - CE 
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ANEXO V 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 	 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições comidas no 
projeto básico e demais exigências do edital. 

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) 

OUTORGADO: «NOME DO CREDENCIADO» qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG, CPF e endereço). 

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para representá- 
lo junto ao Município de Horizonte/CE, na sessão de TOMADA DE PREÇOS N° 	 
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, como também formular ofertas e lances verbais de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE que se fizerem 
necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do 
artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

(data) 

(representante legal) 
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PARECER JURÍDICO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

TIPO: Menor Preço 

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Vem a esta Assessoria Jurídica, para exame e aprovação, as minutas de Edital e Contratos 
coto vistas à deflagração do procedimento licitatório para Contratação de Serviços técnicos 
especializados por pessoa fisica ou jurídica no acompanhamento mensal de informações 
utilizadas no cálculo do índice percentual de participação municipal no rateio do Imposto 
sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
:aiisportcs interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da 
Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto básico e demais exigências do edital 

O texto das minutas em análise, sob o ângulo jurídico formal, guarda conformidade com 
s  exigências legais preconizadas para os instrumentos da espécie, em especial a Lei n° 8.666/93, 

aiierada e consolidada. 

Diante do exposto, opino pela aprovação das minutas, propondo o retomo do processo a 
Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis. 

S.M.J. 

HORIZONTE—CE, 14 de março de 2017. 

Cicero Pfireos Santos 
Assessor Jurídico 

0ÀBIcE  - 16039 
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TOMADA DE PREÇOS 
N.° 2017.03.14.1 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por 
pessoa fisica ou jurídica no acompanhamento mensal de 

• informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre 
Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, 
intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da 
Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e 
demais exigências do edital. 

• ABERTURA: 31 Março de 2017 

HORÁRIO: 09h:O0min 

Av. Presidente Castelo Branco, 5.100— Centro - Horizonte - CE 
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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de HORIZONTE, com sede na Av. 
Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, HORIZONTE-CE, nomeada através da Portaria no. 
043/2017 de 02 de janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados que até às 9h 
OOmin do dia 31 de Março 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 TOMADA DE PREÇOS, julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
e CONTRATAÇÃO MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO, mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a 
Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada, e legislação complementar em vigor. 

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. 

o 

PARTE 13—  ANEXOS 
ANEXO 	1 	Projeto Básico/Termo de Referência 
ANEXO 	II 	- 	Minuta do Contrato 
ANEXO 	ifi - 	Proposta Padronizada 
ANEXO 	IV - 	Modelo de Declarações 
ANEXO 	V 	- 	Modelo de Procuração 

DEFINIÇÕES:  
Sempre 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 da Secretaria de 
Finanças. 
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa/Proponente que apresenta 
proposta para o objetivo 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. 
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Cópia do Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço supramencionado, sempre de 
segunda às sextas-feiras, das 07h30min às 12h00min, bem como no endereço eletrônico, 
www.tcm.ce.gov.br. 

1- DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa 
fisica ou jurídica no acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice 
percentual de participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CR.EDENCIAMENTO  

2.1 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2. 1.1 - Poderão participar desta licitação pessoas fisicas e pessoas jurídicas localizadas em qualquer 
Unidade da Federação, devidamente cadastradas no Município de Horizonte ou que atendam a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas e que comprovem 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 ou representantes comuns. 
2.1.3 - Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, 
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do 
certame. 

•
2.1.4 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes entre licitantes participantes 
após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão automaticamente 
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 apresentação dos documentos exigidos. A 
participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos os termos da TOMADA DE 
PREÇOS e integral sujeição à legislação aplicável, notadamente à Lei 8.666/93, alterada e 
consolidada. 

2.2 - DO CREDENCTAMENTO 
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 
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procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo 
ainda, no ato da entrega dos envelopes apresentar os seguintes documentos: 

2.2.1.1 - Para Pessoa Jurídica: 
a) Documento de identificação de fé pública com fotografia, expedido por órgão oficial; 
b) Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social/Estatuto Social/Registro de Finita 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 às eleições de seus 
administradores; 
c) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, ou instrumento público 
de procuração, com poderes para representar a empresa em licitações ou especificamente nesta 
licitação, no caso de representante legal; 
d) Quando o representante for titular da empresa deverá entregar cópia autenticada do documento 
exigido na letra "b" para comprovar tal condição. 
2.2.1.2 - A não-apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem anterior não 
implicará na impossibilidade de participação da licitante, mas impedirá o representante de se 
manifestar e responder pela mesma. 

2.2.1.3 - Para Pessoa Física: 
a) Documento de ident(f?cação de fé pública com fotografia, expedido por órgão oficial; 
b) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, ou instrumento público 
de procuração, com poderes para representar a proponente em licitações ou especificamente nesta 
licitação, no caso de representante legal; 
2.2.1.4 - A não-apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subirem anterior não 
implicará na impossibilidade de participação da licitante, mas impedirá o representante de se 
manifestar e responder pela mesma. 

•
2.3 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados 
em original, cópia autenticada por cartório  competente, publicação em Órgão Oficial ou 
autenticada pela Comissão Permanente de Licitação. 
2.4 - Os interessados em participar do presente processo que desejarem realizar apenas o protocolo 
dos envelopes e não se identificarem para representação no certame, deverão protocolar os envelopes 
junto à Comissão Permanente de Licitação ou no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Horizonte, devendo o responsável no ato da entrega apresentar Documento oficial de identificação 
com foto e preencher o formulário correspondente. 
2.5 - Os proponentes interessados na participação do presente processo deverão levar em conta os 
preços estimados para a contratação. 

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, tendo no 
frontispício os seguintes dizeres: 

Av. Presidente Castelo Branco, n°5100 - Centro - Horizonte - CE 

'Ii 



Qo 
	DE'Z\ 

'4 

o. 	o 

ubri 
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: 
3.3 - Para Pessoa Jurídica: O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, 
todos perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no 
Preâmbulo do edital. 

• 
3.4 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL  - CRC expedido pela Prefeitura Municipal 
de Horizonte, dentro da sua validade, ou comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de 
Horizonte de que atendeu a todos os requisitos para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas. 

3.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
3.5.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato 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; 
3.5.2  - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
3.5.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício; 
3.5.4 - 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; 
3.5.5  - Cópia autenticada dos documentos de identidade e CPF do(s) sócio(s) administrador(es). 

• 3.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
3.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
3.6.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
3.6.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, inclusive 
contribuições sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ri0  1.751, de 02/10/2014; 
3.6.4. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante; 
3.6.5. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante; 
3.6.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
3.6.7 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo Vil-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,  de 1° de maio de 1943. 
3.6.8 - 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, que pretendam gozar dos 
beneficios previstos na referida Lei, deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os 
requisitos para classificação como tal, nos termos do art. 3° do referido diploma legal, ressaltando, 
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ainda, que não se enquadram nas disposições constantes do § 40, do artigo 3° da Lei Complementar 
123/2006. 
3.6.9 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
3.6.10 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 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. 
3.6.11 - 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. 

3.7 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
3.7.1 - 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 encenados 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 do Termo de Abertura e Encerramento do livro Diário, 
devidamente averbados na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa ou em outro órgão 
equivalente. 
3.7.1.1 - Para fins de comprovação da boa situação financeira da licitante, será considerado o "Indice 
de Liquidez Geral" maior ou igual a 1,0, obtido através do seguinte cálculo: 

AC+RLP 
Índice de Liquidez Geral (LO) = 

PC + ELP 
Onde: 
AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante 
RLP é o Realizável a Longo Prazo 
ELP é o Exigível a Longo Prazo 
3.7.2 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
3.7.3 . Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão 
Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 

3.8 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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3.8.1 - Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
com identificação e firma reconhecida do assinante, que comprove que o licitante prestou ou presta 
serviços compatíveis ou similares com o objeto desta licitação; 
3.8.2 - Prova de inscrição na entidade profissional competente, do profissional técnico especializado 
da empresa, que se responsabilizará pela execução dos serviços, que poderá ser na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB ou no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

3.9 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
3.9.1 - Declaração (com firma reconhecida) 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 IV) constante dos Anexos deste edital; 
3.9.2 - Declaração (com firma reconhecida) expressa de integral concordância com os termos deste 
edital e seus anexos, conforme modelo (ANEXO 1V) constante dos Anexos deste edital; 
3.9.3 - Declaração (com fuma reconhecida), 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 IV) constante dos Anexos 
deste edital; 
3.10 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições 
anteriores serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 

3.11 - Para Pessoa Física: O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos 
perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no Preâmbulo 
do edital. 

3.12 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC expedido pela Prefeitura Municipal 
de Horizonte, dentro da sua validade, ou comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de 
Horizonte de que atendeu a todos os requisitos para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas. 

3.13. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
3.13.1 - Cópia autenticada do documento de identidade do proponente; 
3.13.2 - Cópia autenticada do comprovante de endereço do proponente. 

3.14. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
3.14.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF); 
3.14.2 - 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; 
3.14.3. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicilio ou sede do proponente; 
3.14.4. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicilio ou sede do proponente; 
3.14.5 - Prova de Inexistência de débitos inadiinplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,  de 1° de maio de 1943. 
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3.15 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMiCO-FINANCEIRA: 
3. 15.1 - Certidão de negativa de execução patrimonial expedida no domicilio do proponente. 

3.16 - RELATiVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
3.16.1 - Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
com identificação e firma reconhecida do assinante, que comprove que o licitante prestou ou presta 
serviços compatíveis ou similares com o objeto desta licitação; 
3.16.2 - Prova de inscrição na entidade profissional competente, do profissional técnico especializado 
proponente, que se responsabilizará pela execução dos serviços, que poderá ser na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB ou no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

3.17 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
3.17.1 - Declaração (com firma reconhecida) 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 IV) constante dos Anexos deste 
edital; 
3.17.2 - Declaração (com firma reconhecida) expressa de integral concordância com os termos deste 
edital e seus anexos, conforme modelo (ANEXO IV) constante dos Anexos deste edital; 
3.17.3 - Declaração (com firma reconhecida), 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 IV) constante dos Anexos 
deste edital; 
3.18 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições 
anteriores serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 
3.19 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados 
em original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou 
autenticada pela Comissão Permanente de Licitação mediante apresentação dos originais. 
3.19.1 - A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. 
3.19.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que 
diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 
3.19.3 - 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. 
3.20 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fite-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
3.21 - 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. 
3.22 - 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. 
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3.23 - 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. 
3.23.1 - 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. 
3.24 - 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 presente licitação. 
3.25 - 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. 
3.26 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições 
anteriores serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 
3.27 - 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. 
3.28 - 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. 
3.29 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata. 

4- DA PROPOSTA DE PREÇO 

4.1- A licitante deverá entregar à Comissão, juntamente com os envelopes contendo os Documentos 
de Habilitação, até a hora e dia previstos neste Edital, as PROPOSTAS DE PREÇOS devendo ser 
confeccionada no mínimo em 01 (uma) via e opcionalmente em arquivo digital, formato .xls ou 
.doc, em envelope fechado e opaco, rubricado no fecho, contendo na parte externa os seguintes 
dizeres: 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
corsussÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  N°2017.03.14.1 
ENVELOPE 15" - PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL: 

4.2 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados: 
a) Os serviços a serem prestados, conforme projeto básico; 
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b) Os preços unitários e totais em algarismos de cada item cotado, e o valor global da proposta em 
algarismos e por extenso. 
c) Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
d) Prazo de execução dos serviços em conformidade com o que estabelece este edital. 
4.3 -  Os valores contidos no projeto básico serão considerados em moeda corrente nacional 
(REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$); 
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 centavos. 
4.5 - Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo a 
Comissão Permanente de Licitação proceder ás 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 erro, omissão ou qualquer outro 
argumento não previsto em lei. 

5- DOS PROCEDIMENTOS 

5.1  - Os Documentos de Credenciamento e os envelopes "A" - Documentos de Habilitação e "B" - 
Proposta de Preços 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 Documentos de Credenciamento e Envelopes 
"A" e "B" e declarar encenado o prazo de recebimento dos Documentos de Credenciamento e 
Envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos outros documentos que não os existentes 
nos referidos envelopes. 
5.3 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação realizará o credenciamento e informará aos 
presentes a relação das Empresas/ Proponentes que atenderam aos ditames do presente Edital, e, por 
conseguinte, estão aptas a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta 
de preços. 
5.4 - Em seguida, os licitantes rubricarão os envelopes contendo as Propostas de Preços - 
ficando a comissão em posse dos mesmos até a abertura e julgamento respectivo. 
5.5 - Posteriormente, 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 pelo Cartório competente ou se são idênticas aos documentos originais, nas 
quais deverão ser apresentados. 
5.5.1 - Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no 
envelope "A", ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital. 
5.6 - Os documentos de habilitação serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão e, 
em seguida, postos à disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem. 
5.7 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, 
manifestando-se sobre o seu acatamento ou não. 
5.8  - 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 
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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. 
5.9 - Caso não estejam presentes á sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no 
item anterior será feita através do 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. 
5.10 - 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. 
5.11 - 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. 
5.12 - 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. 
5.13 - 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. 
5.14 - 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. 
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 
Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos neste capítulo. 
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. 
5.17.3 - Para efeito do disposto no subitem 5.17.2, 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. 
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b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea 
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 
5.17.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
5.20.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.17.2, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova de preços, que deverá 
ser registrada em ata. 
5.20.5 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
5.20.6 - 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. 
5.20.7 - 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. 
5.20.8 - 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. 
5.20.9 - Caso os prepostos das licitantes não estejam presentes à sessão, a intimação dos atos referidos 
no item anterior será feita através da Imprensa 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. 
5.20.10 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo(a) Presidente(a) da 
Comissão, na presença dos prepostos das licitantes. 
5.20.11 - 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. 
5.20.12 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação e as Propostas, solicitar 
pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios 
para as suas decisões. 
5.20.13 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a 
conclusão do procedimento. 
5.20.14 - 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. 
5.20.15 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem 
preço ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. 
5.20.16 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este 
último. 
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5.20.17 - 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 prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas. 
5.20.18 - 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  

6.1 - 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(s) Secretaria(s) 
Gestora(s). 
6.3 - A autoridade 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 fimdamentado sem que caiba às licitantes direito à indenização. 

7- DO CONTRATO 

7.1 - O Município de HORIZONTE, através da Secretaria de Finanças, e a licitante vencedora desta 
licitação assinarão contrato, no prazo de 05 (CINCO) DIAS úteis, contados da data da convocação 
para este fim expedida pela Prefeitura Municipal sob pena de decair do direito á contratação. 
7.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do serviço constante de sua proposta de preços. 
7.3 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura 
Municipal de HORIZONTE especialmente designado. 
7.3.1 - O representante da Prefeitura Municipal de HORIZONTE anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
7.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
7.4 - A Contratada deverá indicar preposto(s), aceito pela Prefeitura Municipal, para representá-lo na 
execução do contrato. 
7.4.1 - Fica a contratada na obrigação de 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. 
7.5 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
7.6 - O contrato terá vigência por 10 (dez) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Av. presidente Castelo Branco, n°5100-Centro - Horizonte - CE 
	

4 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

7.7 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
SECRETARIA GESTORA. 
7.9 - Constituem motivo para a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito à indenização, de qualquer natureza, ocorrendo 
quaisquer das seguintes situações: 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente; 
b) lentidão na execução dos serviços, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela não conclusão 
dos mesmos nos prazos estipulados; 
c) cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 
d) falência, recuperação judicial ou dissolução da licitante ou insolvência de seus sócios, gerentes ou 
diretores; 
e) alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da Empresa/Proponente, que 
prejudique a execução do contrato; 
f) razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados 
pela Prefeitura Municipal; 
g) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes da 
execução do serviço, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
7.10 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada do Ordenador de Despesas. 
7.11 -  E facultada 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. 
7.12 - A Prefeitura Municipal de HORIZONTE poderá, a seu critério, determinar a execução 
antecipada de serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los. 

8— DA FONTE DE RECURSOS 

8.1 -  A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE - RECURSOS ORDINÁRIOS, NAS SEGUINTES 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Secretaria de Finanças: 0401.04.123.0002.014 - 3.3.90.39.00 ou 
3.3.90.36.00. 

9— DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

9.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
específico, celebrado entre o Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da 
Lei n.° 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes. 
9.1.2 - Integra o presente instrumento (ANEXO II) a minuta do termo de contrato a ser celebrado. 
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9.1.3 - Os licitantes, além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão 
obedecer às disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexa a este edital. 
9.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de HORIZONTE - CE, 
poderá emitir o correspondente Instrumento Contratual para o Licitante Vencedor visando à 
formalização do vínculo contratual, nos termos da Minuta que integra este Edital. 
9.2.1 - O Licitante Vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da convocação, para 
formalizar o Instrumento Contratual. 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. 
9.2.2 - A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o 
Instrumento Contratual, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades 
previstas neste Edital. 
9.2.3 - Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação 
final das propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços. 
9.3 - Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato do Contrato nos quadros de 
aviso dos Órgãos públicos municipais, na forma prevista em Lei Municipal, até o 50  (quinto) dia útil 
ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
9.4 - O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no artigo 65 da 
Lei n.°  8.666/93. 
9.5 - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei 
n.° 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações posteriores. 
9.6 - A Gestão do Contrato será exercida por servidor especialmente designado pelos Ordenadores de 
Despesas, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada 
e consolidada. 

10- DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO  

10.1 - À Contratante 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 do 
contrato, mantendo-se as demais condições do contato nos termos do art. 65, parágrafo 10,  da Lei n° 
8.666/93. 

11-DOS PAGAMENTOS 

11.1 - Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da Prefeitura Municipal de HORIZONTE a 
entrega dos seguintes documentos, que serão retidos pela contratante. 
a) nota fiscal / acompanhada das Certidões Federais, Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT; 
11.2 - Os pagamentos serão feitos até o 30° (trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo Gestor da Despesa. 
11.3 - A Contratante, no ato do pagamento, fará a retenção do Imposto Sobre Serviços incidente 
sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, responsabilizando-se pelos recolhimentos à Secretaria de 
Finanças do Município dos valores efetivamente retidos. 
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11.4 - Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no Índice Geral de Preços de 
Mercado (IGPM), 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 de sua assinatura ou da data 
de sua última repactuação ou reajuste. 

12- DOS RECURSOS 

12.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato. 
12.2 - Os recursos deverão ser dirigidos à(s) SECRETARIA(S) GESTORA(S), interpostos mediante 
petição datilografada, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que 
comprovará sua condição como tal. 
12.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e com o julgamento das 
propostas deverão ser entregues o(a) Presidente(a) ou a um dos Membros da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de HORIZONTE, no devido prazo, não sendo conhecidos os 
interpostos fora dele. 
12.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
12.5 - Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informado, à(s) 
SECRETARIA(S) GESTORA(S), que proferirá sua decisão. 
12.6 - Nenhum prazo se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada 
ao interessado. 
12.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

13- DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

13.1 - A licitante que convocada pela PMH para assinar o instrumento de contrato se recusar a 
fazê-lo dentro do prazo previsto nesta TOMADA DE PREÇOS, sem motivo justificado aceito pela 
PMH, 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 dos serviços do contrato sujeitará a Contratada à multa de 
mora prevista no presente Edital, podendo a PMH rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada 
será aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de participação em licitação promovida pelos órgãos do 
Município de HORIZONTE, pelo prazo de 02 (dois) anos, período durante o qual estará impedida de 
contratar com o Município de HORIZONTE. 
13.3 - Em caso de reincidência, a licitante/contratada será declarada inidônea para licitar e 
contratar com o Município de HORIZONTE. 
13.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela PMH à licitante vencedora desta 
licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes prazos: 
13.4.1 - de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTENCIA e de SUSPENSÃO; 
13.4.2 - de 10 (dez) dias, nos casos de DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR OU 
CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE HORIZONTE. 
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13.5 - As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE 
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE HORIZONTE poderão ser 
aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste Edital; 
13.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E 
CONTRATAR COM O MUNICIPIO 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: 
1 - tenha(m) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II . tenha(m) praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstre(m) não 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 aplicado é que poderá ser promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a sanção. 
13.8 - A declaração de idoneidade é da competência exclusiva da(s) SECRETARIA(S) 
GESTORA(S). 

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de 
Licitação da PMH, na Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, HORIZONTE/CE ou 
através do telefone (85) 3336.6022, de segunda a sexta-feira, no horário de 07h30min às 12h00min. 
14.2- Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à 
autoridade competente: 

- Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo na forma da Lei exceto 
quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas; 
- Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado. 
14.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitação, por ilegalidade, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado. 
14.3 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão ou pela PMH, durante o 
expediente normal. 
14.4 - Fica eleito o foro de HORIZONTE (CE) para dirimir qualquer dúvida na execução deste 
Edital. 

15- DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS 
DITAMES LEGAIS 

15.1 - A tentativa de fraude ou frustação dos atos e ações a serem realizados por parte dos 
proponentes, a qualquer momento do presente processo, poderá caracterizar o enquadramento dos 
mesmos nas sanções dos crimes e penas previstas do Art. 90, Au. 93 e Au. 96 da Lei Federal 
8.666/93, e, sendo necessário, ainda, abertura e instauração do devido processo administrativo para a 
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averiguação e apuração dos fatos ocorridos, de forma a aplicação das devidas penalidades e punições 
cabíveis. 
15.2 - E facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer ausência ou omissão quanto às 
instruções e ditames deste edital, a aplicação das normas, instrumentos e demais fontes legais do 
ordenamento jurídico brasileiro. 
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ANEXO 1 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS N°2015.03.14.1 

cijbrica. 

   

1. OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação & 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças. 

2. JUSILt1CATIVA: Conforme disposição Constitucional (art. 158, IV), 25% (vinte e 
cinco por cento) de toda a arrecadação do ICMS deve ser distribuído aos municípios. 
Anualmente, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com o auxilio de outros Órgãos 
Estaduais, apura o índice de participação Municipal na Quota Parte do ICMS pertencentes 
aos municípios cearenses. 
Os Municípios, como maiores interessados no correto cálculo deste índice, possuem direitos 
legais garantidos para promover o acompanhamento da composição do citado índice. 
Conforme preceituam a Legislação Federal - Lei Complementar n°63/1990, e a Legislação 
Estadual - Decreto 29.306/2008, os agentes públicos municipais poderão verificar os 
documentos fiscais que acobertaram as operações e prestações de serviços realizadas ou 
executadas por contribuintes do ICMS na área territorial dos respectivos Municípios, 
comunicando qualquer irregularidade apurada à repartição fiscal estadual de sua 
circunscrição para as providências legais cabíveis, como também os municípios, para defesa 
de seus interesses, terão livre acesso, por seus representantes legais, ás informações e 
documentos utilizados para o cálculo dos índices de que trata este Decreto, sendo-lhes 
permitido acompanhar e conhecer os dados e critérios utilizados. 
Em conformidade com o mesmo dispositivo legal, os Municípios e Associações de 
Municípios, por seus representantes legais, poderão impugnar, em prazo legal, os dados 
relativos aos índices municipais apurados pelo Estado. 
Por não contar com pessoal qualificado para realização deste serviço, ftz-se necessário 
realizar o processo de contratação, mediante procedimento adequado. 
Pelos finos expostos, justifica-se o presente procedimento para contratação dos serviços, que 
deverá ser formalizado de acordo com os requisitos estabelecidos nas normas relativas à 
contratação com o serviço público. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Item Especificações Unidade Quantidade 

10 (Dez) 
1. Prestação de Serviços especializados fisica ou jurídica no 

acompanhamento mensal das informações utilizadas no 
cálculo do índice percentual de participação municipal no 
rateio do imposto sobre Operações relativas a Circulação 
de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte 	interestadual, 	intermunicipal 	e 	de 
Comunicação - ICMS. 

Mensal 
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item Especificações Unidade Quantidade 
- Acompanhar, junto a Secretaria da Fazenda do Estado 
do Ceará, o cálculo do índice do valor adicionado fiscal do 
Município  -  VAF, acompanhamento e analisando a 
entrega mensal das informações econômico-fiscais; 
-  contatar as empresas com inconsistência nas informações 
prestadas; 
-  Acompanhar, junto ao Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará, o cálculo dos índices municípios de 
Qualidade da Educação -  IQE de Qualidade da Saúde  - 
IQS e de Qualidade do Meio Ambiente -  IQM; 
-  Elaborar, quando necessário, recursos administrativos 
junto a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, 
Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria da Fazenda do 
Estado do Ceará, visando impugnar dados incorretos, 
objetivando sanar irregularidades encontradas no cálculo 
dos índices. 

3.1. REQUISITOS MÍNIMOS: São requisitos mínimos à participação no certame: 
a) Apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, com identificação e firma reconhecida do assinante, que comprove que o 
licitante prestou ou presta serviços compatíveis ou similares com o objeto desta licitação. 
b) Prova de inscrição na entidade profissional competente, do profissional técnico 
especializado que se responsabilizará pela execução dos serviços, que poderá ser na Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB ou no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

4. LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1. Mensalmente a empresa ou o prestador do serviço deverá entregar na Secretaria de 
Finanças um relatório do acompanhamento das informações utilizadas no cálculo do índice 
percentual de participação municipal no rateio do imposto sobre Operações relativas a 
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte interestadual, 
intermunicipal e de Comunicacão - ICMS. 
4.2. Os servicos licitados deverão ser iniciados no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
exoedicão de ORDEM DE SERVIÇOS pela Administração no local determinado pela 
unidade gestora. 

S.  VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e 
vigerá pelo prazo de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

6. PAGAMENTO: 
6.1. O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços licitados, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas 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. 
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6.2.  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da 
documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalicias, através de 
crédito na Conta Bancária do fornecedor. 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da Prefeitura 
Municipal de Horizonte/CE - Secretaria de Finanças, na seguinte Dotação Orçamentária: 
04.123.0002.014 — 3.3.90.39.00 ou 3.3.90.36.00 - Recursos Ordinários. 

8. FISCAL DO CONTRATO: 
8.1. A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor Euclides Pinheiro dos Santos, 
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. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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 informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de 
que trata o projeto básico/termo de referência, parte integrante do contrato; 

c) Efetuar o pagamento conforme cláusula convencionada no instrumento contratual. 

10. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no o 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 obriga 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, 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 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; 

E) 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; 
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h) A contratada deverá realizar todas as atividades descritas acima deste quando tocante as 
atividades da Prefeitura Municipal de Horizonte na representação do Ordenador de 
Despesa, em ações correlatas com as atividades profissionais; 

i) 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. 

II. VALOR DO INVESTIMENTO: 
11.1. O Valor Global Estimado é de R$  53.500,00 (Cinquenta e Três Mil, e Quinhentos 
Reais). 
OBS.: O valor constante do presente orçamento foi calculado tendo-se como base o preço 
médio após pesquisa de preços praticado no mercado. 
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ANEXO 11 
MINUTA DO CONTRATO 
N° 	  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS, E DO OUTRO 	 PARA 
O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

O MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 
o n° 23.555.196/0001-86 e CGF sob o n° 06.920.288-5, com sede de sua Prefeitura Municipal na Av. 
Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, CEP: 62.880-000, Horizonte/CE, através da 
SECRETARIA DE FINANÇAS, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Finanças 
Sr(a). 	 , aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, 
	  pessoa jurídica/pessoa fisica de direito privado, sediada/domiciliada á Rua,........., n° 
-, Bairro -, Cidade - Estado 	, inscrita no CNPJ/CPF sob o n° - por seu representante 
legal, Sr(a). ____, portador do CPF n° - doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o 
presente TERMO DE CONTRATO N° 	 mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
1.1 - O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, a 
TOMADA DE PREÇOS N° 2017.03.14.1 e seus Anexos, devidamente homologada pelo(a) 
Secretário(a) Municipal de Finanças, Sr(a). 	 , e a proposta da 
CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física 
ou jurídica no acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e 
sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas 
no projeto básico e demais exigências do edital e proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO 
3.1 - O valor mensal da presente avença é de R$ 	 (.3, totalizando a importância de 11$ 
	  ( 	 ) a ser pago na proporção da execução dos serviços 
licitados, segundo a ordem de serviço expedida pela Administração, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, 
Estaduais , Municipais, FGTS e CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as condições do 
edital. 
3.2. Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice Geral de Preços de 
Mercado (TGPM), ou outro índice que vier a substitui-lo, ou a repactuação do preço do Contrato, 
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desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data 
de sua última repactuação ou reajuste. 
3.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da entrega do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração da execução dos serviços, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da 
Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, mediante procedimento administrativo onde reste 
demonstrada tal situação e termo aditivo. 

19 	3.4. O pagamento será efetuado até o 300  (trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços e encaminhamento da documentação tratada no subitem 3.1, observadas as disposições 
editalicias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
4.1. O presente instrumento terá vigência por 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado, a critério das 
partes, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
5.1. As partes se obrigam, reciprocamente, a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório e da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

5.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no o 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 obriga 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, registros, autenticações do contrato, etc, e ficando, ainda, para todos os 
efeitos legais, declarada pela(o) contratada(o) a inexistência de qualquer vinculo 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; 

Ü Submeter-se ás 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; 
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h) A contratada deverá realizar todas as atividades descritas acima deste quando tocante as atividades 
da Prefeitura Municipal de Horizonte na representação do Ordenador de Despesa, em ações 
correlatas com as atividades profissionais; 

i) Aceitar, nas mesmas condições registadas, 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. 

5.3. 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 contatada a todas as 

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

c) Efetuar o pagamento conforme cláusula convencionada no instrumento contratual. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE - RECURSOS ORDINARIOS, NA SEGUINTE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Finanças: 0401.04.123.0002.014 - 3.3.90.39.00 ou 
3.3.90.36.00. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7.1. 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 contato: 

- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na 
execução dos serviços, caso seja inferior a 30 (tinta) dias; 

'
10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços, 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 Contato por 

culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 
- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contatada 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 Contato, se a Contatada deixar de atender às 

recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
7.2- A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contato: 

- 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 contatar 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. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas 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 dos artigos  77  e 78 da Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de 

• Licitações. 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1, 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. 
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta 
licitatória. 
9.3. 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. 
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das 
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
9.5.  A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
9.6. O  contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 

•
não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
9.7.  A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com os termos do 
Processo Licitatório, da proposta e deste contrato. 
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos 
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
10.1. A publicação resumida do instrumento deste contrato deverá ser feita por afixação em local de 
costume, até o 50  (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO GERENCIÀMENTO DO CONTRATO: 
11.1. A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor Eucides Pinheiro dos Santos, 
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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
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12.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na sede da Secretaria de 
Finanças, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos. 

Horizonte-CE 	de 	 de 2017. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  CPFN° 	  

	

2. 	 CPFN° 	  
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ANEXO III 
PROPOSTA PADRONIZADA 

Rúbnca 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 
A Empresa/Proponente <LICITANTE>, 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 legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, 
alterada e consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇOS N°2015.03.14.1; 

(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 a execução 
dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto básico e demais exigências do edital. 

Item Especificação Unidade Quantidade Valor 
Unitário R$ 

Valor 
Total R$ 

Prestação 	de 	Serviços 
especializados 	física 	ou 
jurídica no acompanhamento 
mensal 	das 	informações 
utilizadas 	no 	cálculo 	do 
índice 	percentual 	de 
participação 	municipal 	no 
rateio 	do 	imposto 	sobre 
Operações 	relativas 	a 
Circulação de Mercadorias e 
sobre a Prestação de Serviços 
de Transporte interestadual, 
intermunicipal 	e 	de 
Comunicação - ICMS. 
- 	Acompanhar, 	junto 	a 
Secretaria 	da 	Fazenda 	do 
Estado do Ceará, o cálculo 
do 	índice 	do 	valor 
adicionado 	fiscal 	do 
Município 	- 	VAF, 
acompanhamento 	e 

Mês 10 
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Item Especificação Unidade Quantidade Valor 
Unitário R$ 

Valor 
Total R$ 

analisando a entrega mensal 
das informações econômico-
fiscais; 
- contatar as empresas com 
inconsistência 	nas 
informações prestadas; 
- 	Acompanhar, 	junto 	ao 
Instituto 	de 	Pesquisa 	e 
Estratégia 	Econômica 	do 
Ceará, o cálculo dos índices 
municípios de Qualidade da 
Educação 	- 	IQE 	de 
Qualidade da Saúde - IQS e 
de 	Qualidade 	do 	Meio 
Ambiente - IQM; 
- 	Elaborar, 	quando 
necessário, 	recursos 
administrativos 	junto 	a 
Secretaria 	de 	Educação, 
Secretaria 	de 	Saúde, 
Secretaria do Meio Ambiente 
e Secretaria da Fazenda do 
Estado do Ceará, 	visando 
impugnar dados incorretos, 
objetivando 	sanar 
irregularidades 	encontradas 
no cálculo dos índices. 

VALOR GLOBAL: R$ 

Proponente: 
CNPJ/CPF: 
Endereço: 
Cidade/TJF: 
CEP: 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Local e Data: 

Assinatura e Carimbo do Proponente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

OBJETO:  Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto básico e demais exigências do edital. 

DECLARAÇÃO 

	  inscrita no CNPJ/CPF n° 	  por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) 	  portador(a) da Carteira de Identidade 
n° 	 e do CPF n° 	 , DECLARA, para fins do disposto na TOMADA 
DE PREÇOS N°2017.03.14.1 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 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

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

c) 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, §2°, da Lei n.° 8.666/93. 

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

     

Á 

  

(data) 

  

  

(representante legal) 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto básico e demais exigências do edital. 

DECLARAÇÃO 

	  inscrita no CNPJ n° 	 por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(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 licitatório, junto ao Município de 
Horizonte/CE, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2017.03.14.1 ser MICRO EMPRESA-
ME E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, nos 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) 
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ANEXO V 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições comidas no 
projeto básico e demais exigências do edital. 

PROCURACÃO 

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

OUTORGADO: «NOME DO CREDENCIADO» qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG, CPF e endereço). 

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para representá-
lo junto ao Município de Horizonte/CE, na sessão de TOMADA DE PREÇOS  N° 2017.03.14.1, 
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, como também formular ofertas e lances verbais de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE que se fizerem 
necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do 
artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

(data) 

(representante legal) 

A 

Av. Presidente Castelo Branco, n°5100- Centro - Horizonte - CE 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

Aviso de Licitação - Tomada de Preços n° 2017.03.14.1 - Abertura: 31 de Março de 2017, 
ás 09h00min. Julgamento: Menor Preço Global. Objeto: Prestação de Serviços técnicos 
especializados por pessoa fisica ou jurídica no acompanhamento mensal de informações 
utilizadas no cálculo do índice percentual de participação municipal no rateio do Imposto 
sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da 
Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto básico e demais exigências do edital. Informações: Av. Presidente Castelo Branco, 
N° 5100, Centro, Horizonte/CE ou (85) 3336.6022 de 07h30min às 12h00min. 
Horizonte/CE, 14 de março de 2017. Diego Luis Leandro Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 

A SER PUBLICADO DIA 15 DE MARÇO DE 2017. 

JORNAL O POVO 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 

GABINETE DO PREFEITO 

Av. Presidente Castelo Branco, 5.100— Centro - Horizonte-  CE 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO  

Certifico que foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta 
Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), o Extrato do Aviso de Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS  N° 2017.02.14.1, que tem como objeto a Prestação 
de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no acompanhamento 
mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, 
intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de 
Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no projeto básico e 
demais exigências do edital. Afixado na data de 15 de Março de 2017, conforme 
estabelece a legislação em vigor. 

Horizonte/CE, 15 de Março de 2017. 

\\ LY4t14Âi). Man 	ogu Maria velusia Neira Lopes 
Secretária Municipal de Administração 



Estado do Ceará  -  Prefeitura Municipal de itapajá 'Avi 

Pública N°2017.03,07.1.Abertura:  li de Abri de 2011 ã 
preço Global Objeto: contratação de empresa etpeaaliza 
melhoria e efiaenru ação do parque de dun*iação pública 
Minicip.o de Itapaja/CE, conforme projeto bailado . irtuiaçoes: 

140- Centro. tiapa1eCE ou (85) 3346-1169 de 06:00 ás 12: 
Anvedo Neto- Presidente da CPL. 

Estado do Ceará  -  Municiplo  de Bant.dú -Aviso de Licitação i Chatasiento Público  - 
00.001/2017  - CH A CM. de BanaeUú-CE, lanã público pata oirt.drnenb, da todos 
inlareasados qi» no podado de 16 de Março de 2017 a 30 de dezembro de 2017. na sede 
CO~. tocals0a na Rua Queiras Pene. 435, Cená-o. Ba,abulúCE, realizarA 
Credencasmento de Carttos Ptitioos para realização de serviços cartorãroe que atender 
divnas necessidades das Secreta-las do Minclpo do 6a,abuiú'CE. mediania as cemtçõ 
estabeleodas no Edito de Sianarnonto. A dcoumoilaçãni  ri,  ixi 'ai u,ays anoacor. podara e 
adqu'rlda#s'ltoàCPL ourioedodoTcMfCo  apeetrnla pSrui~i :k.-v.ua.- ia. OeteçnCa 55551 
leira no horáro de OS' às 12h. Banabok-CE. 14 de março de  2017 Ansõ.,ia Erttãnd 
Gonçatvesda Silva- Presidente da CPL. Banabuiti-CE 

Estado do Ceará  -  Prsfeltw. Municipal  de  Fortán 'Aviso de i,Icttaçio. A Pregoeira 
MLnldpIode Fortim comunica aos intaressados que no dia 2%03/2011, és 09:00 horas (borá 
Local), na Sala de Certames do Setor do Licitações do Mis*ipio de Polim  ' CE Cem 
Administrativo Mauro Csvalcanle de Souza. sitoávia da Paz- ocoD.  n' 40 Centro. Fada 
Coará, ostarã abrindo lotação na Modalidade Pregão Preeenclai 1V 1003.0112017-5MA 
ctqo objeto és  aquisição de géneros alimenticlos pam ca1ota Cestas Macas para denc 
es neassidades da população carente do MunictCde Fatn nv*s da Secretaria deA 
Sodal.TrababoeCfladoMLmlcipcde Fortim-CE,OsdSnp4etoeuarãaSsposiç 
nos dias úteis após osia publicação no horário de O6h0rs, ás 1 2t,OOm,n no orsdnroço  - 
Prefeitura, bem corno nos Idas waw.b.liritce.çov.br  e wmle.tni.co,gobr1ldtacoos Fortl,i 
CE. I4de maço de 2017. Francisca LaódlneAivesGornea Mala -Pregou. Oficial  

Estado do Ceará. Prefatira Municipal de Horizonte. Aviso de Prosseguimento - Prsg 
PreeenclelN°2017.Oi.09.1.APregoeiradaPrefeitura Municipaldo l-'onzorca/CE. tcrnapúb-
que ás 14:30 horas de dia 16 de Março de 2011. na Sede da Comissão de Pregão da 
prosseguimento ao certa,, do Pregão Presancial N°2011.01 .09.t corri Oins a Seleção 
Melhor Proposta para Registo de Preços Miando Faturas o Ev~ Contratações Pa 
Aquisição de gõnoros alimentícios desdnados aos alunos assistidos pelo Programa 

Escolar e aer,slores a" fonnação da Secrelana de Educação do l&nclpo 
HOI*ZOntWCE (com ampla participação e  .-;  exciaivas  á ME e  EPP), contou 
especificações cóntidas no Termo de Referência onde se dará  o ~~ de analise a 
arncetras. bern corno continuidade de demais at  -:  rierorite ao cerro. Mtes irdorrnaçó 
na Sed, da Corniato de Pregões ou pe10 ........65-3336.6021.  no horário de 07 30 
12:00h. HortosetelCE. Roellàsdte Ribeiro daS  3-P~" 

Estado do Ceará  -  Prefeitura Municipal  de  Horizonte - AvIso de Uctaçio - Tornada 
Preços ri- 2017.03.14.1. Abertura 31 de Marçpde 2017. ás 09hOOms, J,igmnanio Mor 
Preço Global. Oeco: Prestação do Serviços técnicos eapeoaiizados por pessoa risica 
'uridica no accrnpanhan,ersto mensal de inbmaçõos utilizadas no calculo co indica percent 
de perdclpeçéo Municipal no rateio do Imposto sobre Operações rolalvas a Ciroutaçáo 
M.rcadaiss e sobre a Prestação de Sonrisn de transportas interestadual intammuricipei o 
Conuuiação  -  CMS  de  Interesso da Secretaria Mvs'hcC.ai do F~ li.cia corilon 
esquaMtações e condições conida no projeto básico  r.  deo 	exlgtoct do eS 
lrtmaçõew  Av. Presidente Castelo Banco. N°5100. Cenho, t*rizootatE ou (85) 3336.6 
de OlhSOnIInàs 12hnat. HodxootelCE, 14 de março do  2017. Diego Luis Leandro 311v. 
ps.as,h.dsCoinleaão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - PraI.itsna Municipal de lpaporaaga -Aviso do Resultado do Juigamar 

da Recurso Contra Resultado  de Habilitação da Concorráncia Pública 19  OOIIIICP-C 
Após julgamento do Recurso Contra Resurtado de Ptabititação Impetrado pela oriasa AI 
Serviços e Evenlos Eirei 'Mas Comissão deodiu por manter P4A8tITADAa reisrtdaemnprr 
Recorrente. O Presidente informa airaja aos 'cutantei que ttanscomn. - 	.t OS prazi 
rasUrará eassao de abertura das t0O5tA5 do preço das arnpresa  1. 	s no dia ló 
março dia 2017, as 08.00 horas, na sala da Canlssõo de Licitação. lo. 

 , 1; 

na Rua Frar 

José Vieira, ti' 2- Centro -  Çaporanga  '-  Ceará Nolifquern-se os  tnte  -L 	Ipeporani 
Ce,i4dema  -  de2017. EstefinloLopee  Neto - PrealdentadaCooti 1 deLicitação 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Secretaria de Saude 'Aviso r 
LicItação -  Pregão Presenciei IV 2017,03.09,002.AProgoeln, do !.tunic'p'o doAqura2 tom, 
piMcoquono dia zldomarçodo2ollásOaiOornrldaráinlooa 	que te, co'rtoobK 
ageeelção de oxigéno rrecidnai pata suprir as neceseidades do Hospetel Muniopá de Aqui 
conforme especificações contida, no Termo de Referénda. Maiores lnformaçtes serão ObeC. 
junto a Corflssão de LidlaçAo. 08h00  ás  12hoOmnln, sito á Travessa José Lafo Mana. n°116 
Centi-o. Aqialraz-CE, 14demarçode2017.VanladeSouza  Plnhefro-Pregoelia. 

• t1eto é 3 CUit'IisÇSO de WV1DS o. Ieipea puorca paPo J..UpHJUv Oi n 

e Serviços EIRELI - EPP: Do~ Corebaçeee LTT ME; M 1 pqoje10 h&~, O EdS estaS  dg~ idas da Oh M - esta ~.rehnw
hh54iO de Liotaçia 'c$Cdu .6 seç ifle M~ Enipres 

e 	 * I2 d abra nloaop.Z4iCCç e 00 :00 ás t i, noendsiço Av Slo . 	Joáo. 75-corno 	tana . S., 
doAca. -CC 14 de . 	meigo de 2017.Aiezar,dreVetldt MaisColNie -Presidente da CPL. 	5 	Lc 

- 	Camflttsn  LIDA- P& E,rproe 1 
1': ' 

 Constr.ÇõO1 
2  Ccnnutora e Pregado-a de Sensos EIREU  - 	- 

cunpnndo sial Fedç4rL BU&93 em , ml. 109.1. a.  
Jaguar.tam.-C14deMarçode20t7. Franclacojeen' 	 .ira-P• I'' 	Pt 

Estado  do Ceará.  S.rtlçoAutônorno de A9ua • Esgoto de Iguatu S&AE de Iguatu .Avlso 
de Proaogação de Abertura de Licitaçio - Modadado: Pregão Presencial N OOSf101?-
SAAE. Tipo: Menor Preço Giotat Objeto: contratação da agee arrocaador pari 

-tsn,enlo deamntaa  do água (f~). pane Mei'der  as  necessidades da SME de Iguetu  - 
do acordon aseepecd,c.çõe.agualta*vos previstas noAnexo - Tenro de RStt 

ao Editei. OSMEdeiguatu, tavésdeaeu Pregoeiro toma publico a lodosos nloresaodosQue 
opagãopraeatel n005/2017. Com  ebaissa rwcnda pira o cia 163/20l7 As 00.00 Si, 
fica p.vaogada paire ela: M~17 ás 08:60 lvi (Fkrno do Brasilia). Motivo: adeqiações 
riecaeeáiSnofl. Igusa  .CE. 14da março de 2017, Alisson AC de Holands-Pregoefro. 

Estado do Cefl - PrSeewa Municipal de Pedra Branca .AvIso de Licitação Pregão 
PnesendSWNflhl!PPSSES&O Prego(lroda Pro'oitura Municj,aidÕ Pedra Branca-Co toma 
pdlca paire oeig,een.nlo doe Í,*t&aSadCS rijo no próximo dia 31 de Março de  2011. às 
Otodew na Sede da Prdeltn bcatada a Rua Jo.iqurr de Souza, n 10. osofro  - Pedra Branca - 
Cia'S. estaS realzardo Idtação, na iindoaldade Pregão Presencial tor'taio sob o 
01101I2OI7WPISESA. cai, o sogianso objeto, aquisição de oxigérto medicinal para aloncir as 
nesaidsios de Soaotaria do Saúde de Mts'c4o de Pedra BtancaCE, o qat ~1m49 na 
• :jra na Soda da  Conassao PeqTrslsite de Lictaçao. no endereço acena citado. tona 0.88- 
JSIS 2444. no norano de 06.00i As 14 	e no SIlO do TiibljrW de conta. dos Mtt(pios 
wWw ta Oo9Ov brtciacoee SebafloAIv.. de Meaqulta Filho- Pregoelio.  

Estado do Ceará  - Pr&eltura Municipal de Pedra  Branca  -  Av$eo de Ucitaçao Pregão 
Presenciei 1V 0e4/20I7/PPISESA. O  Pregoe.roda Preft.bn  IAincvai do Pedra Branco-Cabras 
público, pata conhecimento dos nleresaadoe que no prd,drno dia 30 de Março  de 2017. ás 
os:oOlc, na Sede da PreSara iocaiads* Rua Joequirri do  Souza, rt  lo,  coto -  Pedra Branca - 
Ceal. estaS reetizando Icitação,  na naãdade Pregão Presencial, tontedo sob o if 
OeaIzoltwPm~ coo, o reçufle obb: Aoklção  de matatai  de expediente. dealinadre a 
dios selam da SieIara de  Saúdo do  Muflclpio do Pedra  B'wi o qvni  onconfra-sa  na 
OteQfI na Sede da Coafldo Pern-unanm de Lotação, no undnço  acena citado. trw 0.88- 

2444, no horário de OS-Ofli às 14 001, e no ata do Trtunei do Contas dos k&iilds 
nrca.gov.bdacon. SebaeeaeAh'ee de Mseqfl Filho-  Pregoeiro. 

Estado do Casta - MIMIIdiPIo da Dan.bt4ú -  Aviso da  Licitação  -  Pregão Preaenclsi W. 
0&00112017-PP  APtegosirade Bnbjiú-Cetomapttbcopem conhec.mertodos ,lsresaadoe 
que. no psõsa'no dia 26 de ?.Wço do 2017 às 0%00mr, na sede da Consa,ao de Pregões da 
Preleitura de Ba,abe4 locaizada na Av. Quovoz Penca, 435- CEP. 61960.000 - 
Baaabuo-CE, estará meazando h~ na modalidade Pregao PrOeOrCIsI. cto 0*10*  a 
aquisição de 04 velevios O km, cflsidade os passageiro. e 01 belallo tipo Mntaiâflda pera 
nadir es r*09~ de Sea.ela. de Saúde. Proprarna Saúde da FamL.a  e do Hoaptal 
Mur 	de ØwieØusVE. toiro especstcaç&es cónIcas no Termo de Referencia constara 
doMeso 1 do Edit&oqss encontra-se disponível na eitareço eama. no  horSio de O8hOOn,in  às 
12'i00trn  AntõnlaElMdtaGonçalveedaUva. ÁPregoelra. 

Estado do Cearã- Pr.feltnMunlcipald.Aracoiaba 'Toinadade Preços 1V 001/2017-MERA 
- Resultado da  Licitação. A Comasio de Licitação da Preferira Mui cipal  de  AsacoSaba 100,0 

p.ia fins de nbmaçao e conh,edrnento doe titerossados. o roeuItatda l.otaçãoreleorto 
Tomada  de Preços 1V00112017-IHFR.A.  «40 objeto éa Contratação do empresa para eaewar 

- - .-vços co  manutenção da ikaninaçio póbica deste  Mu*lpo  Enipiosa Voadora: Fácil 
Corisiruções uda por ajmvv com lodos as  cláusulas do odiaI o parir atrasarias o menor preço 
global no valor de R$  8225000  É oResutado Aracolaba,  13 de  março da 2017.Ai,aitson Latia 
de Sousa -  Presidente da Comissão de Licitação.  

Estado de Cena -  Prefeitura Municipal de Aracelaba  .  Tornada de Preços n 00W2017. 
IIfRA  . Resulado da Habftaçao. A Can.tsao da Licitação da  Prefetira Municipal de 

racolaba toma Público. par, lindo itnaçsSo o coitoa,iento dos totereesados, o ree$ado 
haação da lotação referente à Tomada de Preços n 002120174NFRA. cujo dialeto, à o 

5~ de rocuporação do pavimentação can podia tosca em diversas tuas desta lAmccc 
cortrrno pro4oto executivo, Empresas Hasiset, **roscrr Conabução.. Sorviços  o 

cteeeribçõos LIDA-ME. Facil Construções LIDA, IS Serviços do Constrações EIREIE  ME 
a..aL.., coa, todas as cláusulas do odiai. Empresas inabltftadss: empresa presencial 

•'ituçães e serviços, comercio e refllgeraçõca por apresentar os Inøces  do belaiço SAÇO a 
da junta  corneiclal a aani aaainalixa do representante legal da empresa o a capeta 

Monte Camelo LIDAEPP perdoscurrtr o  Iam  3.4.1  naoaçiresaaido a  0W do 
n 3.3.3.1 não .a,a4j kflcação do cnonhciro, cai, 3.8 não aproeintarido 

conpovado de pagarereo de égua. ka w telefone eterriS 10 não recortacondo reina dos 
declarações: *0 reeul, abra-se o prazo recissal.  Aracotaba.  14 de merço de 2017. 
Analiso., Ira de Soeis. PresldentedeCernieeão da Licitação. 

Estado do Casta -  Preestira aileIpslde Vanjote  -  So de Coitato  -  Pregão Praeencsi ar 
150201a0174WUSL Coitsie: Secretas de Sáude. Cmitalad*e) Oiafltiedica Con de 
Produtos Medoos e Odontologleos LIDA, fl..gden... Contato de Produto. Hospftalase EPV 
Mçosl Frota V~ (Santa Cruz 	t.ãdas) e Ftofott Comercio e Rqwsseciaçoae de Produtos 

Filota-aple e Raabur#açao Este LIDA. Objeto: estação de e.ras.e para refltro de pr~ 
es.'tsSe e bajrn cort~ de w~ de rnedan.risos material mldioo hocØtslar 

nt 	odntoglco desa 	ao Imepitel eP& pinto a Secretarie de Seúde do MutÇio de 
Modalidade de Lictç& Pregão  Presenciei  lei %L01I20i7-UJS& Ftd.nvio 

Leget LóFadesle 1042002e8656,93e euaskaerações Poetencres Lote: 4.10,11,12.27.28, 
29,30,31.33 E 34: DisflÕca,. Com de Produtos Me&x,e e Odootologicas LTDAR$ 374.463,30 
(Treze.tse estas e guelra rivL q.auocantos e oterita e vás resa a t'v,ta osnt-roe) Latir?, 16, 
it 21 E fl Re,r. Comercio  DE ProdAoe Hoeplalsrea EPP R$ 33t432,10 (Wezarsoe e 

e esndeqatocarlose lilnta edasraee odor contaoeX Lote: 1. 36.8. 13,17 IL 
24, 26. fl ISgus Frete Wiss ( 3.5 Cara Distribuidora) R$3.0408641.03 (rias mírilias. 

wn*a .S, ot.jerá)5 e cicias e nove rata e na centavos); Lolat 2.6, 9. 14. 15. fl  e 25.  
FsIobt Canas a Ripree.reaçoee de Produa de Flacerapia o Raatuiltaçao Eleita LTDA 
fl265632$0 flzeilos e dnqiss ednoo ml. flcentra e btnta e dote reste. oéts centavos). 
Fonte de Recita Prõpdos Dotação. Orpatednias: HOSPj 07 ZlO202,7625ç  PSF: 
0702.10J01.Q2t124, Eiernaende Dallifima 1933.90 SOCO, lgInS: O Co*areeijtlaraerla 
eesefl,e LCbçIe terá villifick a par* de eta 9~ lorca vaidade alá a ertega lotei cicei  

dera, riso poda stepeasar a 31 de Dezeno de 201 7. Foro: Comarca de W*-t€. Dita de 
:07 den'çodeZll. 	uilàt.u,kle Pebfcia Saaata,enes-Catss.Juerwde 

Ati,Qaaa Corei, Bico Cavicaise Cataibe,  Miguei Frota Wies e Rik Itedel Caniço.  - 
Cnn. Vafleu-Ce,07 de maço de 2017 Francisco  FSb  Lfl tapes -Pregoeiro. 

Estado do Ceará  - Prefeitura Municipal de Eusébio -  Autarqtsla Misilcipal de  Trãnekc 
Aviso de Licitação -Pregão PresenclaliReglstro de Preços  N 201 7,03,06,OOltAÃutarce 
Municipal de Tránsco de ELsoteo'Co pci tua Pregoeira Oficial torna pea que às 09.1 
horas do dia 28 de marçode 2017. na  saía da Con,isiãoPsmmariento co lcitaçàocaAutarcu 
Munldpal de Trénsito do Eusebio-Co situada 8 avenca Eusébio de Ouevoz.  535$. bar 
Cento. Eusõblo-Ce. realizar-ao-a Scissao Publica par-a rccobirneii:a das envelopes oe Propos 
Comercial e Documentos de Hat.iaçio. para Registo de preços de locação futura e eventt, 
de equipamento. apropriados para o monitorsenonIo co irafogo ccs*olo o uoso vnr 
mediante a driçontozação, operação o nianutonçáo do oquiperruentos eiotr,icos rrvd.dor 
de velocidado atou detectores do imagem de veículos  que conietom irrogutalcados no tráns 
o voicijios irrogularos ou corri resu'.ção cadosbal, cguçamentoa do gestão do tãnsii 
destinados a Autarquia Municipal de Transito do Muriidpio de Eusóbio.Ceart. O edda pode 
ser lido e obddo $1,10 a Comissão de Lidação, sitiada 5 Avenida Eiis4bo dó Queiroz, 535 
barra, Cento, EusàtIo-Ce, no horário de OOIrOCrns, às 1 3hXrvt.n, ou através do s 
.w.w.tom.ca.gov.bc A Pregoeira. 
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Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de horizonte - Aviso de Licitação - Tomada de Preços ir 2017.03.14.1. Abertura: 31 de Març 	-' 
de 2017. às 09h00tnin, .Juigamcnto: Menor Preço Global. Objeto: Prestação de Sersiços técnicos especializados por pessoa fisica ou jundica n 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percenlual de participação Municipal no rateio do Imposto sob r'  O 
Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Sen- icos de transportes interestadual. mtcrmumcipal e de Comunicação - 
ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo  conforme  espccifleações e condições comidas no projeto básico e demais exugéncias  e  •' 
do edital Iníonnaçôcs: Av. Presidente Castelo Branco. M 5100. Centro. Horizonte/CE ou (85) 3336.6022 de 07h30mm às 12h00msn, Horizonte? 
('F., 14 de março de 2017. Diego Luis Leandro Silva - Presidiste da Comissão Permanente de Licitação. 

*0* *0* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaribari - Aviso de Licitação . Tomada de Preços N°  2017012601-TP. O Presidente da 
Comissão de Licitação do Município de laguaribara -. ('E, tonta público pata conhecimento dos interessados que, no próximo dia 30 de Março de 
2017 ás 09:00 hs. na  Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Jaguanbara. localizada na Rua Betena de Mentia. 350. Centro. Jaguanban 

CL:, estará realizando Licitação na Modalidade Tomada de Preços, critério de julgamento Menor Preço Global por Item. cujo Objeto é a prestação 
dc serviços de assestaria e consuliona conuábii junto à diversas Secretarias do Município de iaguanbaraíCP.. conforme projeto básico em anexo, o 
qual encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs is 13:000s. Jaguaribara - CL li de Março de 2017. Ceovarie da 
Siba Alves - Presidente da CPL. 

*0* *0* *0* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte . Estrato da Ata de Registro de Preços a' 04/2017-SESAU - órgão 
Cerenciador: Secretaria de Saúde. Empresa Detentora do Registro de Preços Oxigenio Canri LI DA- ME. Valores unitários registrados: 11cm 
Di - aS 39.00. Irem 02 .  aS  11.74. Prazo: 12 (doze) meses a partir da assinatura da  ata de registro & preço. Processo de licitação na modalidade 
Pregão Ektrónieo para Registo de Preços a' 04;2017.SESAU. Objeto: Registro de Preços para futuras e e'-entuais aquisições de oxigénio medicinal 
gacoso de'siinado ao atendimento das Unidades de Saúde do Municipio. Signatários: Representante do órgão (icrenciador. Secretaria de Saúde - Maria 
Nizete Tavares Alves Representante da Empresa Detentora do Registro de Preços: Ricardo Oton Coelho Silion Data da assinatura- 14 de março 
de 2017. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará . Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sane de itapaji ..Aviso de licitação - Edital de Tomada de Preços N'. 
2017.03.10.01 -  San de itapaji.  A Comissão de l.icttação do Scrs iço Autõnomo de Agua e Esgoto de ltapajé comunica aos interessados que fará 
realizar licitação em sua sala, no 5AM. localizado á Rua Dom Aureliano Maio,, P. 1.819. Centro, itapajé - CL as 08h00tnin do dia 31 de Março 
de 2011. Sessão de recebimento doa documentos de habilitação e Propostas para a Tomada de Preços W. 2017.03.10.01. tipo - menor preço. 
destinada a Contratação de serviços técnicos de consultoria em contabilidade pública, justificativas técnieo-contóbtis junto aos órgãos ftsc.ilii.adorcs 
e assessoria diária e local no Serviço Autõnomo de Agua e Esgoto de Iiapaj& Informações pelo Cone (851 3346.0188. ltapajé-CE. II de Março 
de 2017. Ronaldo Gomes Pinto - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*0* *0* *0* 
Eatado do Ceará - Prefeitura Municipal de Sova Russas - Secretaria de Saúde - Chamamento Público IS' 002/2017. A Secretaria de Saúde. 
atrases de seu Secretário, Sr. Francisco Edis Melo Farsas torna público, para conhecimento dos interessados, que no penado de IS de março de 2017. 
a 31 de dezembro & 2017. no horário 08:00 ás 14,00 horas, estará realizando Chamamento Público, para Crcdcnctamento de pessoas flsicas para a 
prestação de serviços para atender as demandas da Vigilância Sanitária junto à Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes do anexo 1 do 
edital, o qual se encontra, na integra, á disposição de todos os interessados, na saia da Comissão de Licitação, localizada na Rua Pr Francisco Rosa, 	ES(' 
1388. ('entro. Nova Russas-tE, no horário de atendimento ao público, das 08:00 às )4:00 horas. Nova Russas/CE. 15.03.2017. Paulo Sérgio 	'no 
Andrade Bonfim . Presidente da CPL. 	 ,,.. 

0*0 *0* *** 

Estado do Ceará - Município de Banabuiá - Aviso de Licitação - Chamamento Público - IS' 00.001/2017 - CII. A CPL de Danabuiij-CE. 
torna público para conhecimento de iodos os interessados que no peilodo de 16 de Março de 2017a30 de dezembro de 2017, na sede da Comissão. 
localizada na Rua Queiroz Pessoa. 435, Centro, Banabuiú:CE, realtzarã o Credcnciamcnto de Cartórios Públicos para realização de serviços 
cariorános que atendam as diversas necessidades das Secretarias do Município de Banabuiú-CE. mediante as condições estabelecidas no Edital de 
chamamenio. A documentação do edital e seus anexos, poderá ser adquirida junto à CPI.. ou no sue do TCM,Cc a partir da publicação deste a'.im. 
de segunda à sexta-feira no horário de 08k  às  12h. Banabuiú-CE, 14 de março de 2017. Aatõnia Eriiãutdia Gonçalves da Silva - Presidente 
da CPL. Baaabuiú-CE. 

*** *0* *0* 
Fsiado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lusébio - Aviso de Revogação - Pregão Eletrônico Registro de Preço a. 08.2017.02.08.0001. 
-\ Prefeitura Municipal de Eustbio, através da sua Pregoeira. nomeada por meio da Portaria n' 1712017, de 01 de janeiro de 2017. considerando a 
aplicação do principio da legalidade, em razão da decisão dos senhor Gestor, com supedãneo na supremacia do interesse público. toma público a 
tesogação do Pregão Eletrônico Registro de Preço o,' 08.2817.02.08.0001. cujo objeto é o registro de preços para futura e csentual 
contratação do fornecimento de unta carroccria tipo furgão. com  fundamento tio attigo 49 da Lei n 8.666/93 e nem 20.2 do edital. Desde já. fica 
assegurado a todos os interessados, a aplicabilidade dos termo' dos anigos 109. inciso 1. alínea "e" e 110 da Lei n.' 8.666i93.  Tinta Cavakante 
da Silva - Pregoeira 

*0* *0* *0* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de irauçuba - Aviso de Licitação - Edital de Tomada de Preços IS'. 2017.03.06.01. A Comissão 
Central de Lucitaç3o da Prefeitura Municipal de Irauçuba comunica aos interessados que fará realizar licitação em soa sala. na Prefeitura Municipal, 
localizada na A'. Paulo Rastos, N'. 1.370. Centro. Irauçuba - CE. ás 09h00tnin do dia 03 de abril de 2017. Sessão de recebimento dos Documento, 
de habilitação e Propostas para a Tomada de Preços IS'. 2017.03.06.01, tipo - Menor Preço, destinada a contratação de empresa especializada 
em consultona e auditoria tributária para assessoramento ao departamento de tributos visando levantar créditos tributários junto ao Banco do Brasil 
e ao Banco Bradesco localizados tio Município de Inuçuba - CL lnf'onnaçôes pelo fone (88) 3635-11.33. Irauçuba-CE. 14 de março de 2017. 
Ángela Maria Duiroteu Rodrigues - Presidente da Comissão C 	 de Licitação. 

0*0 *0* *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - 5 	Ia de Saúde - Aviso de Pregão Presencial r 0112017-SESA. A Prefeitura 
Municipal de Cruz comunica aos interessados que estará recebendo até às 14h00 do dia 27 de Março de 2017. na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação. sito a Praça do Três Poderes s-'ir - Bairro Mingas - Cruz-CE. a proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão 
Presencial a' 01/2017-SESA - Aquisição de Medicamento' e) edital poderá ser obtido junto à Comissão. tio endereço supracitado nos dias úteis. 
das 8h00  às  12h00. Cruz-CE, 14 de Março de 2017. José Ednaldo Alves de Sousa - Pregoeiro. 

*0* *0* *0* 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de ipaporanga - Aviso de Licitação - Edital de Pregão Presencial N' 014/171Pr-05,  O Pregoeiro 
Oficial da Prefeitura Municipal de ipaporanga. torna público que no dia 27 de Março de 2017. ás 13:00hs, na sala da Comissão de Licitação, 
localizada á Rua Franilin José Vieira.  nÕ  2. Centro, ipaporanga. CE. receberá propostas para: Aquisição de material elétrico, hidráulico e de 
eonslntção em geral destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipais de ipaporanga. conforme especificaçôes comidas no 
Anexo 1. Modalidade: Pregão P 	ial, IS' 016/17/PP-DS. lpaporaaga, 14 de março de 2017. Estefãnio topes Neta - Pregoeiro. 
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6032017 	 * 	 UoXães 1 TCM.CE 

FTORIZONTE 1 Prefeitura Municipal 

Licitação: TP 2017.03.14.1/2017 

Exercício: 2017 
Objeto: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no acompanhamento 
mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação municipal no rateio do 
Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de 
Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 
Síntese do Objeto: Outros 
Modalidade: Tomada de Preços 1 Tipo: Menor Preço 
Situação:Aberta 
Data da Publicação do Aviso: 15-03-20171 Data de Abertura: 31-03-2017 1 Hora da Abertura: 09:00:00 
Local: Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, Horizonte/CE 
Forma de Publicação 

• Outros Meios de Publicações 1 Especificação: AVISO DE LICITAÇÃO - QUADRO DE AVISOS DA 
UNIDADE GESTORA 1 Data: 15-03-2017 

• Diário Oficial da Estado 1 Especificação: AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 
Data: 15-03-2017 

• Jornal de Grande Circulação 1 Especificação: AVISO DE LICITAÇÃO - O POVO 1 Data: 15-03-2017 

órgãos 

Secretaria de Financas 

Licitantes 

Objeto/Lotes/Itens 

o Objeto/Lote/Item: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 

,interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas no 
projeto básico e demais exigências do edital. 

do Processo Administrativo: TP 2017.03.14.11 Fundamentação Legal: ART 23 ,DA LEI 8666/93 
()rdenador da Despesa: IRANDA DE FATIMA MESQUITA 
Pregoeiro/Presidente da Comisào: DIEGO LUIS LEANDRO SILVA 
Responsável pela Informação: MICHELE ALVES ANDRADE 
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico: CICERO FREIRE DOS SANTOS 
Responsável pela Adjudicação: IRÁNDA DE FATIMA MESQUITA 
Responsável pela Homologação: 
Regime: Execução Indireta - Preço Global 

Arquivos 

o DoAVISO E PU8LICA.LÃO 

. EDITAL 

CPOUVIDORIA 
TCM-CE 

jQQ voltar 
Ntpi.tcm.ce.gov.br/IicitacoStt9x  .M4cit»caofdesshes/prw1011121icivz9O5O 	 213 



%'? 

Estado do Ceará 	 - - 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTOS. 

Junto aos autos do processo Licitatório na modalidade Tomada de 
Preço 2017.03.14.1 os documentos de credenciamento apresentados 
paro o presente certame. 

Horizonte CE 31 de março de 2017 

DiegoLVis Leandro Silva 
Presidente da Comisão Permanente de Licitação 
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PROCURAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

OUTORGANTE: ARETRA PAULA FERREIRA SOARES, brasileira, solteira, 
contadora, residente e domiciliada á Rua Geraldo Barbosa, 3473 - Bairro Granja Lisboa, 
Fortaleza - CE, CEP: 60.540-342, registrada no CRC sob n° 022676/0-2,  portadora do CPF 
n°669.518.873-49 e CI n°2000010493876 expedida pela SSP/CE. 

OUTORGADO: LUANNA OLIVEIRA BARROSA LIMA, brasileira, solteira, autônoma, 
residente e domiciliada â Rua VIII, 170 - Conjunto 08 de Setembro, Bairro Serrinha, 
Fortaleza - CE, CEP: 60.744-890, portadora do CPF n° 016.689.053-70 e CI n° 
2000010140825 expedida pela SSP/CE. 

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes pra 
representa-lo junto ao Município de Horizonte/CE, na sessão de  TOMADA DE PREÇOS N° 
2017.03.14.1, podendo o mesmo, assinar propostas de preços, atas, contratos, entregas 
durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de documentos de 
habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, como também 
formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais 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. 

Fortaleza, 27 de Março de 2017. 

 

P 4.  
Aretha Paula Ferreira Soares 

CPF: 669.518.873-49 

  



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

LISTA DE PRESENÇA 
TOMADA DE PREÇOS  N°2017.03.14.1 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo no índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Horizonte/CE, tudo conforme 

• specificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

Data da abertura: 
Horário 
Local: 
Endereço: 

31 de Março de 2017. 
09h:Oømin 
Prefeitura Municipal de Horizonte 
Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, Horizonte/CE. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA Q4Ç) 
Função Nome / 

 J 
 jjssinatura 

Presidente: Diego Luis Leandro Silva 
 

Membro: Maria das Dores do Carmo Barros 

Membro: Francisco Elenilson da Silva Brito 6 'tjicjÇv 42vLchtuj2stt-1 

Membro: José Thiago de Carvalho 

LICITANTES PARTICIPANTES 

PROPONENTES REPRESENTANTES CPF SINATURAS 
ROBERTO 	POMPEU 	DE 
SOUSA BRASIL 

ROBERTO POMPEU 
DE SOUSA BRASIL 

555.339.063-04 

ARETHA PAULA FERREIRA 
SOARES BARBOSA 

LUANNA OLIVEIRA 
LIMA 

016.689.053-70 
4 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

Junto aos autos do processo Licitafário na modalidade Tomada de 
Preço 2017.03.14.1 os documentos de habilitação apresentados para 
o presente certame. 

Horizonte-Çe 31 de março de 2017 

Diego Luis Leàndro Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 



:ca cor4r, Wt 
notas Owe  r'3 

CARLOS  K.gW  IXE; 
;ETRCJVE - t Guiv;PÂÍ 
WERaSTER BEZERRA FRØI' 
ROXO t0OÀSLVEsc 

Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

Certificado de Registro Cadastral 
CRC 

Data Inicial do cadastro: 28/03/2017 	1 Atualizaçib:  ( ) SIM - Data: 

Proponente: ROBERTO P DE SOUSA BRASIL-ME 

Endereço: RUA CORONEL CORREIA, N2 1647- BAIRRO: CENTRO - CEP: 61.600-004 

Cidade: CAUCAIA - CE 

CNPJNQ 21.551.863/0001-27 

CGF N2  ISENTO 

    

,rr 

 

  

ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA, ATIVIDADES DE 

COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO 

EMPRESARIUAL EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA E OUTRAS ATIVIDADES. 

 

      

    

NOME 
	

CPF 
	

CARGO/FUNÇÃO 

 

  

ROBERTO POMPEU DE SOUSA BRASIL 
	

553.339M63-04 
	

SOCIO ADMINISTRADOR 

 

(85) 9.9700.0071 

brasilservlcosgmaiI.com  

28 de Março de 2018 

CERTIFICO que foi atendido aos requisitos exigidos na lei ng 8.666 de 21 de Junho de 1993 e na forma do §29, Art. 
329 da mesma Lei, fica a proponente cadastrada Junto ao Setor de Cadastro de fornecedores e ou prestadores de 
serviços desta Prefeitura e apta a participar de licitações nos ramos de atividades pertinentes acima descritos. 

Horizonte - CE, 28 de Março de 2017. 

Jh-Q1d1 it JJV.OZLO....  
Michele Alves Andrade 

Ch Cedo Setor de Cadastro 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provid 
AFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

21.551.91130001-27 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

11M2M14 
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7020400- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria téudca especffica 
69.11-7-02 - Atividades auxilares da lustiça 
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GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA 
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS 
CARTÃO DE INSCRIÇÃO 

• øÇãO 

004996-4 21.551.863/0001-27 16/12/2014 

SOUSA BRASIL  -  Ia ~TO P DE 

BRASIL ~cos 

692060200  -  ATIVIDADES 
829110000 - ATIVIDADES 
702040000 - ATIVIDADES 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ROBERTO P DE SOUSA BRASIL- ME 
CNPJ: 21.551.863/0001-27 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa, nos termos do ad. 151 da Lei n! 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade Fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e Fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n! 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <httpi/www.receita.fazenda.gov.br> ou chttpilwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com basyí 'a Portaria Conjunta RFB/PGFN n! 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:28:13 do dia 20/03/201 7,Chora e data de Brasília>. 
Válida até 16/09/2017. 
Código de controle da certidão: 679C,2887.39ED.94A0 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE 
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IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

   

Inscrição Estadual: 
* * * * **** ** ****** ******* ********* ******** 

'CNP.) / CPF: 

21.551.863/0001-27 

RAZÃO SOCIAL: 

VERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIADA FAZENDA httpsi/www.sz.cc.gov.br/contcntFaplkaca&intemcuscrvicos_onlinc...  

e 
GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARÁ 
Procuradoria Geral do Estado 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

N° 201701541372 

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N°  13 de  02103/2001 

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que 
venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do 
Cadastro de Inadlmplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se 
nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e 
horário, e, para constar, foi emitida esta certidão. 	 / 

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/03/17 ÀS 15:17:28' 
VÁLIDA ATÉ 22/05/2017 

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço 
www.sefaz.ce.gov.br  

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE 
Ce":ca qve este documento emitido 

às  SitCs.7*.et 	flj%)tt\4  

Teve sva autênti~de coidirmad 

»
ot e,.tatorn:ssào, a 

mesmo endneç. eltsico. O relendo è vtdt Dcv Fe. 

COM IS 	RMAN&NTE DE  UCITAÇÃO 

P1 	EITWRA MUNICIPAL  DE HORIZONTE  

23103/2017 15:22 
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GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA 

• . 	
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
CERTIDÃO N°003751/ 2017 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte 	 CPF/CNPJ 

ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME 	 21.551.863/0001-27 
Endereço 	 Baüto 

RUA CORONEL CORREIA, 1647- 	 CENTRO 

Cidade 	 IJF 	CEP 

CAUCAIA 	 CE 	61.600-004 

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) encontra-se quite com os tributos 
municipais até a presente data. ressalvado porém, o direito da Secretaria de Finanças e Planejamento de inscrever e 
cobrar as dividas que venham a ser apuradas, na forma de legislação em vigor. Válida para todos os fins. 

Caucaia-CE, 21 de março de 2017(11:08:57) 

Certidão expedida gratuitamente com base no Decreto n°254, de 25 de janeiro de 2011. 
A autencidade desta certidão deverá ser confirmada obrigatoriamente no site da SEFIN 
(http:/Iwww.sefin.caucaia.ce.gov.br). 

Valido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTiDÃO e NULA. 

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET 
http://www.setin.caucaia.ce.gov.br  

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE 
Ceitifico que este documento emitido 
At',vt, fl  ti?t'a 	'raÇx  .Qa  S_.sb4 
1,.e 	z auttr.tuCi4.dC confurmae,  Por i,ti  Cc.. ..bO.  AO 

mesmo e6n.ço eIetwko9 retendo e verJ.de Ou (e. 

p1tNEN IEDEU I'AÇ.\O COMISSÂO 
PRI FEITU 	 DE  HORIZONTE  

23/0312017 15:44 
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CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	21551863/0001-27 
Razão Social: ROBERTO P DE SOUSA BRASIL ME 
Nome Fantasla:BRASIL SERVICOS 
Endereço: 	RUA CORONEL CORREIA 1647 / CENTRO / CAUCAJA / CE / 

61600-004 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 19/03/2017 a 17/04/2017 

Certificação Número: 2017031905511508416258 

Informação obtida em 23/03/2017, às 15:30:38. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

fl EÃo DE ENTgclØADE  
go# este dxuménto emitido  ..m23 k  

A1 3rt? o  t.re'%çK.. 
.a fltttIci4 	ccAfIrmada pot nu Coi',IsUo *1 

mtçma edn*ço 4et,o.;cG. O ref.,do ê verdade Dou ft. 

NENTE DE UCITAÇÃO 
RAMUNICIPQ 0€ HORIZONTE 

https: //www.sifge. caixagov.br/EmpresalC&CrfPgeCFSlmpri  mirPapel asp?VARPes... 23/03/2017 
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PODER JUDICIÁRIO 
JTJSTFÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA 

Nome: ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 21.551.863/0001-27 
Certidão fl°: 123988078/2017 
Expedição: 01/02/2017, às 17:45:13 
Validade: 30/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME (MATRIZ  E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n°  21.551.863/0001-27, NÃO CONSTA  do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE 
C'f•:o  qu•  este documiale emitido 

Atnr) 

TtIt  uj  £uttflicidadltocfirnad, por  nu 
mesmo enó.eeço elttk 	OefndrDov F.ô 	 o 	 .  

COMISSÃ 	ERMA ENTE DE UCITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL OE HORIZONTE  
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CONTADOR 
CRC'017013 

ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME 
CNPJ: 21.551.863/0001-27 

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DE7EMBRO DE 2016 
DE ACORDO COMA LEI 11.638 DE 2007 

ANO 2016 

ATIVO CIRCULANTE 17.060.52 

CAIXA 8.260.52 

BANCOS C/ MOVIMENTO 0,00 

CLIENTES 	 1 8.800,00 

CRÉDITOS COM TERCEIROS 
	

Dão 

ADIANTAMENTO A ACIONISTAS 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÔES A RECUPERAR 

IRRF 5/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 

0,00 

am 

0,00 

ATIVO NÃO- CIRCUJ.ANTE 7.585.99 

IMOBILIZADO 7.585.99 

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3.460,22 

MOVEIS E UTENSÍLIOS 4. 125,77 

0,00 

TOTAL DO ATIVO  24.646.51 
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ANO 2016 
1.123.76 

0,00 

1.123.76 

PASSIVO CIRCUI.ANTF 

FORNECEDORES 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

0,00 
0,00 

INSS  RECOLHER 
FGTS 

23.522.75 PATRIMÔNIO LIQUIDO 

5.000,00 
18.522,75 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 
RESERVA DE LUCRO ACUMULADA 

24.646.51 TOTAL DO PASSIVO. 

ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME 
CNPJ: 21.551.863/0001-27 

BALANCO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
DE ACORDO COM A LEI 11.638 DE 2007 

1 
ISSA RECOLHER 	 440.00 
IRPJ A RECOLHER 	 435,60 
CSLL A RECOLHER 	 248,16 

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS TRABALHISTAS 	 0.00 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  

FORTALEZA, 31 DE D = BRO DE 2016 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE 
CERTIFICOOREGISTRO EM 22/03/2017 
SOB N- 20170380564 	 -r 
Protocolo: 17/038056-4. DE 22/0&U1 	'2 

LENIRA CARDOSO DE A SERAINE - 
SECRETARIO-GERAL 

Empreva;23 1 0361635 6 
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FORTALEZA, 31 DE DtZEMBRO DE 2016 
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ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME 
CNPJ: 21.551.863/0001-27 

2 

cluau 
PETRQI.NE PEREIRA GkWtES 
~ESTER BEZERRA FROTA-5 
ROC(LEA RO DA  SILVA-Ex ( 

A pre~ cõo'.a btsl&a coMete cr' oj 
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Fera om  .,;Ct c39.r;i 

	o 

DEMONSTRAÇÃO DO RFSULTADO DO £XERCtCIQ 
DE ACORDO COMA LEI 11438 DE 2007 

ANO 2016 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA S4.S00.00 

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 54.500,00 

.1 

(.)DEDUÇÕES DA RECEITA -7.4S9.SQ 

(-) IMPOSTOS INCIDENTES 
	

(7.459,50) 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
	

47.040,50 

(-)CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS 	 -24525,00 

LUCRO BRUTO OPERACIONAL 
	

22.515,50 

(- ) DESPESAS OPERACIONAIS 	 •4.676.St 
(-)DESPESAS C/PESSOAL 
(-) ADMINISTRATIVAS 
	

(4.676.51) 
(+) RESULTADO FINANCEIRO 
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS 

LUCRO OPERACIONAL 
	

17.838,99 

- RESULTADO NÃO OPERACIONAL 

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 

(= )RESULTADO ANTES DA CSSL 17.838.99 

(-) PROVISAO CSSL 
(-) PROVISAO IRPJ 

(= )RESULTADO DO EXERCÍCIO 

-248,16 
-435,60 

18322.75 

coE 	IvaCor' 
GOifiADOR 
CRC-01 7013 



Fco. Eds 8" 

a 
cRC4ITO1S 

A ptewøe dpa bogãtca wte cri o 
Ü* Ça'ian•Ct 

fro  .fl.C(w.$flt4.FLDtC1dSStC€ 

Is 
- PETRt 	- 	iRLES. 

ô.  ri  WERSSTER BEZERRA FROTA- Sub 
? 312  RQCtAPAUtODA$V- ESt - CTP 

 

ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME 
CNPJ: 21.551.863/0001-27 

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO - FINANCEIM 

ATIVO CIRCULANTE AC = 17.060,52 
ATIVO NÃO CIRCULANTE RLP = 7.585.99 
PASSIVO CIRCULANTE PC = 1.123,76 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ELA = 0.00 

LG= AC+ANC p$-. 

PC+PNC 
LIQUIDEZ GERAL 

FORTALEZA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

cpçet— 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE 
Termo do AutentiC: ão 171001416.9 

FORTAlEZA 

Livro Diári 
Licenciado para: 
Empresa ROBE 
Perfodo: 01101,21 

Data 

01/09/2016 3.0 

3009/20i6 

30/09/2016 3.0 

31/10,2016  '.0 

31/10/2016 3.0 

li 

01/12/2016 1.01 

01/1212016 3.01 

19/1212016 1.01 

19/12/2015 3.01 

StamdsWa, 27 de mu 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis . SINREM 
SECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página: 00 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vi 

11 

/ 

LENIRA CARDOSO DE A SERAINE 
SECRETARIO-GERAL 

4 

na data da sua expedição. 

Nomo Empresarial 
ROBERTO P DE SOUSA BRASIL ME 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 

Número do Idontificação do Registro de 	 CNPJ 	 Data de Arquivamento Data de Inicio 
Empresas - NIRE (Sede) 	 do Ato de Inscrição 	de Atividade 
231 03616354 	 21.551.60310001-27 	 1111212014 	 1011212014 

Endereço Completo (Logradouro. N° e Complemento. BalrrolDlstflto, Munlclplo, UF, CEP) 

RUA CORONEL CORREIA, 1647, CENTRO, CAUCAIA, CE, 61.600-004  

Oweto 
ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 
ATIVIDADES DE COBRÀNCAS E INPORMACOES CADASTRAIS 
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 
ATIVIDADES AUXILIARES DA JUSTICA 
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS 
ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL 
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  
Capital: R$ 	6.000.00 -  1 	Microetnpresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(CINCO MIL REAIS) 	 (Lei n° 123/2006) 

     

Microempresa 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Último Arquivamento 

Data: 2210312017 	Número: 20170380664 

  

  

Ato: OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA! EMPRESARIO 	- 	Stauis 
Evento (a): BALANÇO 	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nome do Empresário 
ROBERTO POMPEU DE SOUSA BRASIL 

Identidade: 10949,OAB/CE 	 CPF: 555.339.063-04 

Estado Civil: Solteiro 	 RegIme de Bens: Nao Informado 

FORTALEZA -CE. 23 de marco de 2017 



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 
FÔRUM DESEMBARGADOR JOAQUIM OLiMPIO DA SILVEIRA CARVALHO 

RUA: 15 DE OUTUBRO S!N - BAIRRO: NOVO PABUSSÚ 
CEP: 61.600-000 - CAUCAIA-CE - TEL:(085)3342-7373 

ODILMA BRAGA BARBOSA, DISTRIBUIDORA DO FÓRUM DA COMARCA DE 
CAUCAIA, ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE PORTARIA DO M.M JUIZ DE DIREITO 
E DIRETOR DO FÓRUM, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC. 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, em virtude da faculdade que me confere a lei e a requerimento 
da parte interessada, que dando busca no sistema processual SPROC desta Comarca 
deles verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro de ingresso de  Falência ou 
Concordata contra: ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME, sediada na Rua: Coronel 
Correia 1647, Centro - CaucaiaJCE, portadora do C.N.P.J. n°. 21.551.863/0001-27. e data 
de abertura em 11/12/2014. 	

/ 

A referida é verdade e dou fé. Eu, Virgínia Maria Silva Jacinto, a digitei. 

Certidão emitida em: Caucai9JGL 10 de Março de 2017— 12:54hs. 

.4. 
ODILMA-1 ;ARBOSA 

Distrjçiora_., 
Odilnta (raga Barbosa 

'o  r'~ de 

Obs:.Certidão válida por trinta (30) das somente com o selo de autenticidade e 

(7 	 W1ht,. 

Busca realizada no SPROC pôr 	4 	 .: 
(VIrgfna) 	VALIDO 

SELO DE 

assinatura do(a) distribuidor(a). 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA-CE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

ATESTADO 

A Prefeitura Municipal de Pindoretama, CNPJ 23.563.448/0001-19, 
através do Secretário de Administração e Finanças, José Rubens Pires Feitosa, inscrito 
no CPF sob no 142.000.583-91, atestar para os devidos fins, que a empresa Roberto P 

de Sousa Brasil  — ME CNPJ 21.551.863/0001-27, prestou serviços técnicos de 
acompanhamento do cálculo do índice de participação do município de Pindoretama 
no rateio para os municípios do ICMS, sendo apata para prestar os referidos serviços. 

Pindoretama, 07 de março de 2016 

bh o 

)jr p-n---- 
'  JOS4UBENS PIRES FEITOSA 

SECRETÁRIObE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

14• 
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c j:c:.z;a (4ÇbiflO VtW .Tr;bcila 
Mato^ .JURZI  

Ç.wM 	P. *oco Iziesc  vàjü . 
1Iv 	vcn$4odcAut'Dddtdt 

CNPJ 23.563.448/0001-19 — CGF 06.920.285-O 
Rua Juvenal Gondim, 221 - Centro — Pindoretanw — Ceará — CEP 62.800.000 

Fone: 33751028— Fax 33751094 



BRASIL SERVIÇOS 

A 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

Ref - Indicação de profissional técnico especializado que se responsabilizará pela 
execução dos serviços (Tomada de Preço n. 2017.03.141). 

ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME, CNPJ n° 21.551.863/0001-27, 
estabelecida na Rua Coronel Correia, 1647, CEP 61.600-004, Caucaïa, Ceará, 
vem, através da presente, indicar profissional técnico especializado da empresa 
que se responsabilizará pela execução dos serviços: Roberto Pompeu de Sousa 
Brasil, proprietário da empresa, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - 
Ceará, sob n. 10.949. 

Caucaia, 30 de março de 2017. / 

Atencios 	nte, 

io à s a urasil 
Brasil Serviços 
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DIIASIL =VIÇOS 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

Objeto: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica 
no acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice 
percentual de participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações 
relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
transportes interestadual, interrnunicipal e de Comunicação - ICMS, de interesse 
da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições 
contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

DECLARAÇÃO 

ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME, CNPJ n° 21.551.863/0001-27, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. Roberto Pompeu de Sousa Brasil, 
portador da Carteira de Identidade n. 8907002017227 SSP/CE e CPF n. 
555.339063-04, DECLARA, para fins do disposto na TOMADA DE PREÇO N. 
2017.03.14.1 que: 

a) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município / 
de Horizonte, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na LeY 
n. 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso 
XXXIII, do artigo 70  da Constituição Federal, não emprega menores de 
18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de 16(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos; 

b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 7 
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; 

c) Que ïnexiste 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 ar. 32, §20, da Lei n. 8.666/93. 

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

Caucaia, 30 de março de 2017. 
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TELEFONE 
(85) 3497.4221 - 9.8865.3374 

E-MAIL 

arethapaulafs©gmail.com  

RAMO DE ATIVIDADE APTA 
SERVIÇOS CONTABEIS / TRIBUTARIO 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS 
NOME 

ARETHA PAULA FERREIRA SOARES 

CPF 
669.518.873-49 

	 CARGO/FUNÇÃO 
RESPONSAVEI LEGAL 

VALIDADE 
23 de Março de 2018 

Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

Certificado de Registro Cadastrai 
CRC 

DADOS DO CADASTRO 	 
Data Inicial do cadastro: 23/33/2017 	1 Atualização: ( ) SIM - Data: 

IDENTIFICAÇQ DP-(A) REQUERENTE 
Proponente: ARETHA PAULA FERREIRA SOARES 

Endereço: RUA: GERALDO BARBOSA, N2 3473, BAIRRO: GRANJA LISBOA, CEP: 60.540-342 

Cidade: FORTALEZACE. 

CPF N2 669.518.873-49 

RG N2 2000010493876 

CERTIFICO que foi atendido aos requisitos exigidos na Lei n2  8.666 de 21 de Junho de 1993 e 
na forma do §22, Art. 322 da mesma Lei, fica a proponente cadastrada junto ao Setor de 
Cadastro de fornecedores e ou prestadores de serviços desta Prefeitura e apta a participar de 
licitações nos ramos de atividades pertinentes acima descritos. 

Horizonte - CE, 23 de Março de 2017. 

uJ(-) rLJ9L  
Mlchele Alves Andrade 

Chefe do Setor de Cadastro 

Av. Presidente Castelo Branco. 5100 -centro - Iiorcc 
CNPJ N3  23.555.19510001/e6 	car 



PROCURAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

OUTORGANTE: ARETHA PAULA FERREIRA SOARES, brasileira, solteira, 
contadora, residente e domiciliada à Rua Geraldo Barbosa, 3473 - Bairro Granja Lisboa, 
Fortaleza - CE, CEP: 60.540-342, registrada no CRC sob n° 022676/0-2, portadora do CPF 
no 669.518.873-49 e Cl n°2000010493876 expedida pela SSP/CE. 

OUTORGADO: LUANNA OLIVEIRA BARROSA LIMA, brasileira, solteira, autônoma, 
residente e domiciliada à Rua VIII, 170 - Conjunto 08 de Setembro, Bairro Serrinha, 
Fortaleza - CE, CEP: 60.744-890, portadora do CPF no 016.689.053-70 e Cl ii°  
2000010140825 expedida pela SSP/CE. 

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes pra 
representa-lo junto ao Município de Horizonte/CE, na sessão de TOMADA DE PREÇOS N° 
2017.03.14.1, podendo o mesmo, assinar propostas de preços, atas, contratos, entregas 
durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de documentos de 
habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, como também 
formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais 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. 

Fortaleza, 27 de Março de 2017. / 

Aretha Paula Ferreira Soares 
CPF: 669.518.873-49 
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ENCIMENTO 
15103117 

Endereço iscal 

A PAULA FERREIRA SOARES 
A1.DU BARBOSA. 3473 - XX 
A LISBOA 

'42 FORTALEZA - CE 

Mota Fi<aI . Fature de 5ov.ços de t.ieTunaç6e. 
Numero 300002 1`26AA - 
uM CttuIAÇ 5 A 
Av 
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CNPJ 04 2O6(l5COC$l.5O E. O6.6 697.0 
CNJ do  Matn# 04 206 0608,100I 'SO 

C`~ 1022$9131 
CPF.v$4PJ 669618*7349 
co,~ 0VU3117 PosIao.,n: 06103/17 
Reletm':.d MAR'17 Pedodo' 25(01117 a 24O21i'/ 
Oot.lonu'onl$a, 16fl50131015 
CFOfl ',2J17 
Nume.o da r ÕIu'. 171 55~1 
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VALOR 
R$ 35,00 

',RH 

054 

-T L4,1 e marca dos servtçna da fúl~iniC^605 do Grupo  TINI no Brasil 

06 de Novembro de 2016 fo inc:uido o digito 9 à frente dos números cetu!ares dos DEDOs 41. 42. 43, 44, 45. 46. 
. 49. 51. 53. 54o55 passando ao formato: (DDD)9xoct-"m. Mais informações em ww.timn com br/nonodigito 

entidade de Acessos: 0 

OUTROS CR0ITOS'0ÉOUO8 
QUANTIDADE 	 DURAÇÃOIVOLUME ICUS pl$/CQFINS VALOR 

35.00 
almdc A 	s'os Se. s53e28Qs :c&PC,S'SUP, 10% 3.555. 5) 

'!M ÇnIUtie Á 8$99szglcLsc 	M.POSSMP' 30% 3.56% 2310 
tneaiFr.nq IUCup:'dcA 925% 490 

reTAl ia. 3&OQ 
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AUTEHTICAÇAO 
preseite cópia confere ca o original exibido 

nestas notas Dou fé. 
Fortaleza, 30/0312017 10:22:16 8)2 

Em testei*mlx, da verdade. 
C1auiiva Farias de Portes - Esc. Autorizado 
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Duvidas na fatura? Acesso Ejfletjda sua Conta na Área 
Exclusiva do sito www.tim&qmtll e.  
Central de Atendimento TIM: 1056 

VALOR 	FU$T AtOle 
AS 7.53 
	FUNTTEL: AS 0.08 

RI 091 
'01 0.91 
'01 1.62  

Para sua comodidade. cadastre sua conta em débito autoinâtico, em seu banco, utIlizando o número 
de Identíficaçio indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de 
atendimento Til.!. 
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RHETA PAULA FERREIRA SOARES 

Em atendimento a Lei n.12741/2012 infonresno, absixo os (,ibutos cuja 
nctdc. èna influi, na fommaçiO dos preços dos ~os prestados. 
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DENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO MÉS DE REFERÊNCIA 
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DATA DE EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO 

01 /03/17 
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C
Ministério da Fazenda 
Receita Federal 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número 
669.518.87349 

Nome 
ARETHA PAULA FERREIRA SOARES 

Nascimento 
28/0311985 

CÕDIGO DE CONTROLE 

0C8ECB72.35EC7C9E 

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

às 14:33:34 do dia 21/03/2017 (hora o data do Brasilia) 

digito verificador; 00 

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO 
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r 4ÇÃP 
Receita Federal 

11M 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE 

Cer'dco que este documnto emitido 

A !'JYl!  iQ "%itt  

T•yt5.a a.1ienticdadttoafvmad3 por estaq omt,Sao, no 

mesmo  endereço  ttrôR4CO. O rioloridio e nrd,de Dou Te. 

CC ,"SSACS-eçi'iIMtdLNTE DE UCIT#ÇÂO 
IRUtI!uRA MJINICiPALOE HORIZONTE  

25/03/2017 	 Emissão de? via de Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ARETHA PAULA FERREIRA SOARES 
CPF: 669.518.873-49 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e 
abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 

da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internei, nos 
endereços chttp://www. receita.fazenda.gov.br> ou chttp://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta RFB/P/iFN  n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 14:37:53 do dia 21/03/2017 <hora e data de Brasília>. / 
Válida até 17/09/2017. 
Código de controle da certidão: 7875.8569.3F4B.33FA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova ConsultQ Preparar página 
para impressSo 

Ntp 1 &Tupor 2&Nfr66951887349&Senha 	111 



032017 	 GOVERNO DO ESTADO 00 CEARA SECRETARIADA FAZENDA 

$ 
GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARÁ 
Procuradoria Geral do Estado 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

N° 201701570585  

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

Inscrição Estadual: 

CNP) / CPF: 

669518873-49 

RAZÃO SOCIAL: 

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de Inscrever e cobrar as dívidas que venham 
a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de 
Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em 
nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para 
constar, foi emitida esta certidão. 

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/03/17 ÀS 11:35:30 
VÁLIDA ATÉ 24/05/2017 

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço 
www.sefaz.ce.gov.br  

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE 

C--- o C3 Ça  CStC documento emitido  •njJjiJa1'% 
, 	• 	S -. b  vte 
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Prefeitura de 
Fortaleza SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Certidão N°2017/ 81777 

CPF/CNPJ: 669.518.873-49 

Contribuinte: ARETHA PAULA FERREIRA SOARES 

Endereço: R GERALDO BARBOSA 3463 

GRANJA LISBOA 

Tipo de Imóvel: Residencial 

Inscrição ISS: 

Inscrição IPTU: 211406-2 

Localização Cartográfica: 32 0047 0147 0000 

Testada Principal (m): 12,00 

Área do Terreno (m2 ): 396,00 

Área Privativa (m2 ): 252.53 

Área Comum (m2 ): 0,00 

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) r.querenteaclma qualificado(a) está quito com os tributos municipais até a 
presente data, ressalvado porém, á Secretaria de Finanças, caso se constaté futuramente a legitimidade de qualquer tributo 
que venha a gravar a pessoa ou o Imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor. 

Fortaleza, 25 de março de 2017 ( 11:49:00) 

Certidão expedida gratuitamente com base nos artigos 534 a 563 do Regulamento do Código Tributário Municipal, aprovado pelo 
Decreto no 13.715/2015. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da SEFIN (www.sefin.fortaieza.ce.gov.br). 

Validade: 90 dias. 

CERnDAO EMITIDA VIA INTERNET 
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br   

CERTIDÃO DE AUTENUC: 

Cer":'cc que clii áccumenlo .mitdo  ern1j$_ 2D't 

*9an' 3e 'sitt  Wa\». '34  

Teve sua acient,cidadc tO.VM4d1 ør C'? C  -:1 
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PODER JUDICIÁRiO 
.JSrIÇA I."fl TRABAIH' 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ARETHA PAULA FERREIRA SOARES 
CPF: 669.518.873-49 
Certidão n°: 126482409/2017 	

/ Expedição: 25/03/2017, às 11:32:34 
Validade: 20/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  ABETHA PAULA FERREIRA SOARES,  inscrito(a) no CPF sob 
o n° 669.518.873-49, NÃO CONSTA  do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença cor.denatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no  concernente  aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público cio 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

CERTIDAO  DE  AUTENTIC(OA3E 
Ce,tJ.co  qie es?* docusato emitido  ern2.JV'. 
AI'an n 	'M\&A». tCt, 
Tive 5.4 3ut,etlçidade-coafu,macj por esta Con,vs.uo 

a..smo endereço ,Ietrõ*ko. O ttlrndc e  íe'd.'de Du e. 

(01v1155MEWWrvtrw11  ut  tIci1ç?c. 
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Poder Judiciário 

JUSTIÇA FEDERAL 

N2  201700111665 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

AÇÕES E EXECUÇÕES 

Natureza: Cível, Exec. Fiscal e Criminal 

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE 
DATA, QUE CONTRA .ARE1HA PAULA FERREIRA SOARES 

CPF: 669.518.873-49 

NADA CONSTA na Justiça Federal de 1* instância, Seção Judiciária do Estado do Ceará. 

Observações: 

1 - Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Portarias N2 729/2009 e 
597/2013; 

2 -0 n9 do documento constante nesta certidão foi informado pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade 
deverá ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Identidade); 

Atenção: 

o 
A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada pela instituição que a solicitou, caso entenda 
necessário, no endereço http://www.jfce.jus.br  por um prazo máximo de 30 (trinta) dias, observando-se a 
total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Certidão. 

Fortaleza, 21/03/2017 14:46:32 

Endereço: Praça Murilo Borges, S/N, Centro, CEP 60035-210, Fortaleza/CE 

Fone: (85) 3521-2500 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A empresa S & A COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ME, 

inscrita no CNPJ sob n° 11.726.439/0001-12, situada à Avenida Jovita Feitosa, 582, Parquelândia, CEP: 

40.455-410, atesta para os devidos fins de comprovação que ARETHA PAULA FERREIRA SOARES, CPF 

no 669.518.873-49, presta Serviços Contábeis/Tributários à nossa empresa. 

São realizados serviços assessoria e execução contábil, tributária e de gestão de pessoal, tais como: 

apuração de impostos e e,pvio de obrigações acessórias %as esferas federa1sdual (municipal; conferência 

dos documentos fiscais emitidos e recebidos, bem como impostos incidentes; gestão da folha de pagamento 

e encargos incidentes, entre outros / 

Atestamos ainda, que tais serviços são executados satisfatoriamente e dentro do prazo estabelecido, 

não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade 

em as obrigações assumidas. 

Fortaleza-CE, 23 de Março de 2017. / 

1 	
5ÁÀba4l& 4,1JfQt&  t4oc- 
Susana Pimentel Vila Nova 

Representante Legal 
CPF: 375.362.574-49 

$ di A Comércio Varejista de Equipamentos Hospitalares ME 
Endereço: Avenida Jovita Feitosa, 562 - Parquelandia 

Fortaleza - Ceará - CEP 60455-410 
CNPJ: 11.725.439/0001.J2 Inse, Estadual: 06.394212-7 

Fone; 55 85 32490106 
Fax 32490125E2!medma/7com 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESTADO DO CEARÁ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESTADO DO CEARÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento 
encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil 
nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 
e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46. 

nformamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
egularídade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CE 

Certidão n.°; CE12017/00000249 
Nome; ARETHA PAULA FERREIRA SOARES CPF: 669.518.873.49 
CR/UF n.° CE-432267610 Categoria: CONTADOR 
Validado: 	19.06.2017 
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO 

Confirme a existência deste documento na pagina www.crc.ce.org.br, mediante número de controle a 
seguir: 

CPF :669.518.87349 Controle :1512.1512.1825.2139 

CERTIDÃO  DE AUTENTtC(OADE 

C,,'ifco ça  •StS ÓOCWIIflW  emitido 

5$ 
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-a   
Arelha Paula Ferreira Soares 
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TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de 
Comunicação — ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

DECLARAÇÃO 

ARETHA PAULA FERREIRA SOARES, brasileira, solteira, contadora, residente à Rua 
Geraldo Barbosa, 3473 - Bairro Granja Lisboa, Fortaleza — CE, CEP: 60540-342, registrada 
no CRC sob n° 02267610-2,  portadora do CPF no 669.518.873-49 e CI no 2000010493876 
expedida pela SSP/CE, DECLARA, para fins do disposto na TOMADA DE PREÇOS N° 
2017.03.14.1 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 70,  da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. 

b) sob as pernas 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; 

c) 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, §2°1  da Lei n.° 8.666/93. 

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

<e 

Fortaleza, 27 de Março de 2017. 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS. 

Junto aos autos do processo Licitafório na modalidade Tomada de 
Preço 2017.03.14.1 as propostas de preços apresentadas para o 
presente certame. 

Horizonte -CE 31 de março de 2017 

Diego  LI?  L ndro Silva 
Presidente da Comissão Permanente de licitação 
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Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizri. 

ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME, CNPJ no 21.551.86310001-27, por seu 
representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇOS N. 
2017.03.141; 1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar 
deste processo licitatórïo; 

(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 
a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada 
vencedora. 

Objeto: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica 
no acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice 
percentual de participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações 
relativas a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de interesse 
da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições 
contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

Item Especificação 
— 

Unidade Quantidade Valor 
Unitário R$ 

Valor 
Total 

Prestação 	de 	Serviços 
técnicos 	especializados 
por 	pessoa 	física 	ou 
jurídica 	 no 
acompanhamento mensal 
de 	informações 	utilizadas 
no 	cálculo 	do 	índice 
percentual de participação 
municipal 	no 	rateio 	do 
Imposto sobre Operações 

Mês 10 5.000,00 50.000,00 

1 tfl1lt 
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relativas a Circulação 
Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços 
transportes interestad 
intermunicipal 	e 
Comunicação - ICMS. 
- Acompanhar, junto 
Secretaria da Fazenda 
Estado do Ceará, o cák 
do índice do v 
adicionado 	fiscal 
Município 	- 	V 
acompanhando 
analisando a entn 
mensal das informaçi 
econômico-fiscais; 
- Contatar as empre: 
com inconsistências 1 

informações prestadas; 
- Acompanhar, junto 
Instituto de Pesquisa 
Estratégia Econômica 
Ceará, o cálculo 
índices municipais 
Qualidade da Educaçã 
IQE, de Qualidade 
Saúde - IQS e 
Qualidade 	do 	M 
Ambiente - IQM; 
- 	Elaborar, 	qua 
necessário, 	recur 
administrativos junto 
Secretaria de Educaç 
Secretaria de Saú 
Secretaria 	do 	M 
Ambiente e Secretaria 
Fazenda do Estado 
Ceará,visando impugi 
dados 	incorret 
objetivando 	sai 

2 
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irregularidades 
encontradas no cálculo 
dos índices. 

 

Valor Global: R$ 50.00000(cinquenta mil reais). 

ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME 
CNPJ n. 21.551.86310001-27 
Rua Coronel Correia, 1647 
Caucaia - Ceará 
CEP 61.600-004 

Validade da proposta: 60(sessenta) 

Cauc ia 31 de março de 2017. 

Ç 15 rto É a: a 
Brasil Serviços 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

ATA DA SESSÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

Aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 09h00min, na 
Prefeitura Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco N° 5100, Centro, reuniu-
se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria N° 043/2017, de 02 de Janeiro de 
2017, composta pelos servidores Diego Luis Leandro Silva - Presidente, e os Membros, Maria das 
Dores do Carmo Barros, Francisco Elenilson da Silva Brito e Jose Thiago de Carvalho, com a 
finalidade de dar inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes "A" concernentes 

Øtos documentos de habilitação e recebimento dos envelopes "B" concernentes às propostas de preços, 
da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1, cujo objeto é a Prestação de 
Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no acompanhamento mensal de 
informações utilizadas no cálculo do índice percentual de participação municipal no rateio do 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
transportes interestadual, intennunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria 
Municipal de Finanças do Município de Horizonte/CE, tudo conforme especificações e condições 
contidas no projeto básico e demais exigências do edital. O Presidente deu início a sessão, 
anunciando que verificou junto ao setor de protocolo desta prefeitura onde constatou que nenhuma 
empresa interessada no processo havia protocolado os envelopes "A" e "B", sendo que estão 
presentes nesta sessão 02 (dois) licitantes; Que os presentes entregaram à Comissão os envelopes "A" 
e "B" e a documentação para o credenciamento. As 09h10min o Presidente declarou encerrado o 
recebimento dos envelopes, e confirmou a participação de 02 (dois) licitantes: 

PROPONENTES REPRESENTANTES SITUAÇÃO 

OBERTO P. DE SOUSA BRASIL ME 
ROBERTO POMPEU DE 
SOUSA BRASIL 

PROPRIETÁRIO 

ARETHA PAULA FERREIRA sos LUANNA OLIVEIRA 
BARBOSA LIMA 

PROCURADOR (A) 

Em seguida, o Presidente procedeu à abertura dos envelopes "A", concernente aos documentos de 
habilitação e deu vistas aos representantes presentes e credenciados para que rubricassem os 
documentos de habilitação, e perguntando-lhes se tinham algo a declarar, momento em que 
ROBERTO POMPEU DE SOUSA BRASIL declarou que o atestado de qualificação técnica difere 
do objeto do item 3.16.1, informou ainda que nos itens 3.9.1, 3.9.2 e 3.9.3 foram constatados ausência 
de declarações. O Presidente juntamente com os demais membros da comissão de licitação passou a 
analisar toda a documentação apresentada pelas participantes, apresentando resultado nos seguintes 
termos: LICITANTE HABILITADO: ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL ME por ter cumprido as 
normas editalícias; LICITANTE INABILITADO: ARETHA PAULA FERREIRA SOARES por 
ter descumprido o edital no item 3.15.1 do edital NÃO APRESENTOU: "Certidão de execução 
patrimonial do domicilio do proponente" tendo em vista que não conta da documentação a certidão 
negativa de execução patrimonial da Justiça Comum Estadual. No que se refere aos apontamentos 
registrados em ata pela empresa ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL ME contra a licitante 

'VJ&oiyw3 wiítr A, 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

ARETHA PAULA FERREIRA SOARES não foram identificadas irregularidades nos itens 3.16.1, 
3.9.1, 3.9.2 e 3.9.3. Indagados dos presentes sobre a intenção de interpor recurso, os mesmos 
responderam que não tinham intenção de recorrer. Ato contínuo, o Presidente procedeu à abertura do 
envelope "B" - Proposta de Preço do licitante habilitado ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL ME. O 
Presidente deu vistas aos presentes para que rubricassem a proposta. Logo após, juntamente com os 
demais membros da comissão passou a analisá-la, oportunidade na qual se verificou a conformidade 
da mesma com as exigências fixadas no edital, inclusive quanto ao preço, razão pela qual declara a 
referida proposta de preço CLASSIFICADA com o valor global de Ri 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). Indagado sobre a intenção de interpor recurso, não houve manifestação da intenção de 
recorrer. Desta forma, o Presidente da Comissão declara vencedora do presente certame a licitante 

OBERTO P. DE SOUSA BRASIL ME com o valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
Registra-se que o envelope "B" da licitante ARETHA PAULA FERREIRA SOARES foi devolvido 
devidamente lacrado na presente sessão ã sua representante legal. Nada mais a declarar o Presidente 
encerrou a sessão às 1 1h00min, mandando lavrar a presente ata, que segue assinada pela Comissão 
Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

coMissÃo PERMANENTE DE LICITÇÃO 
Função Nome Assinatura 

Presidente: Diego Luís Leandro Silva 

Membro: Maria das Dores do Carmo Barros 

Membro: Francisco Elenilson da Silva Brito

Membro: Jose Jose Thiago de Carvalho , jnrnijlt 
1 

LICITANTES PARTICIPANTES 

SSi ATURJ'\ PROPONENTES REPRESENTANTES CPF 
ROBERTO 	POMPEU 	DE 
SOUSA BRASIL 

ROBERTO POMPEU 
DE SOUSA BRASIL 

555.339.063-" !4 t*\  Ib 
ARETHA PAULA FERREIRA 
SOARES 

LUANNA OLIVEIRA 
BARBOSA LIMA  

016.689.053-70 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

RELATÓRIODE JULGAMENTO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte reuniu-se para analisar e 
julgar os documentos de habilitação e proposta de preços relativos à TOMADA DE PREÇOS N° 
2017.03.14.1, cujo objeto é: A Prestação de Serviços Técnicos especializados por pessoa física ou 
jurídica no acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo no índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, intennunicipal e de Comunicação - 

• CMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Horizonte/CE, tudo 
conforme especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

LICITANTES PARTICIPANTES 

PROPONENTES REPRESENTANTES CPF 

ARETHA PAULA FERREIRA SOARES LUANNA OLIVEIRA BARBOSA LIMA 016.689.05340 

ROBERTO?. DE SOUSA BRASIL ME ROBERTO POMPEU DE SOUSA 
BRASIL 

555.339.063-04 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTES RESULTADO HABILITAÇÃO 

ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL ME 
HABILITADA: Por ter cumprido as normas editalicias e as normas da 
LeiFederal n 8.666/93. 

ARETHA PAULA FERREIRA SOARES 

INABILITADA: Por ter descumprido o edital no item 3.15.1. 

NÃO APRESENTOU "Certidão de execução patrimonial do 

domicilio do proponente" tendo em vista que não consta da 

documentação a certidão negativa de execução patrimonial da 

Justiça Comum Estadual. 

Indagados dos presentes sobre a intenção de interpor recurso, os mesmos responderam que não tinham intenção 
de recorrer. Ato contínuo, o Presidente procedeu à abertura do envelope "B" - Proposta de Preço do licitante 
habilitado ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL ME. 

RESULTADO DO JULGAMENTO DA  PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTES RESULTADO PROPOSTA 

ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL ME. 
Classificada em 1° Lugar, com o valor global de R$ 

R$50.000,00(cinquenta mil reais). 
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Prefeitura Municipal de Horizonte 

Indagados dos presentes sobre a intenção de interpor recurso, os mesmos responderam que não tinham intenção 
de recorrer. 

Diante da analise e após lido os preços, esta Comissão declarou vencedora deste certame a empresa: 
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL MIE , inscrita no CNPJ sob o n° 21.551.863/0001-27, com 
valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a que se recomenda que seja Adjudicado o 
objeto da presente licitação para: ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL ME, inscrita no CNPJ sob o 
n°21.551.863/0001-27 

É este o relatório. 
Horizonte/CE, 03 de Abril de 2017. 

corHSSÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Função Nome J Assinatura 

Presidente: Diego Luis Leandro Silva lj 

Membro: Maria das Dores do Carmo Barros  

Membro: Francisco Elenilson da Silva Brito "3 

Membro: Jose Thiago de Carvalho 
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Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE JULGAMENTO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

OBJETO: Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo no índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas á Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Horizonte/CE, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Horizonte, designado através da 
Portaria N° 043/2017, de 02 de Janeiro de 2017, toma publico para cumprimento do Art. 38, inciso 
V, da Lei N.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o 
julgamento da TOMADA DE PREÇOS N° 2017.03.14.1, declarando vencedora do certame a 
empresa: ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL-ME, inscrita no CNPJ sob o n°21.551.863/0001-
27, com valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista que a mesma cumpriu 
na integra as normas editalícias e as normas da Lei Federal N° 8.666/93 e suas demais alterações. 

Horizonte/CE, 03 de Abril de 2017. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Função Nome . Assinatura 

Presidente: Diego Luis Leandro Silva 

Membro: Maria das Dores do Carmo Barros . 	ÇL 
Membro: Francisco Elenilson da Silva Brito  

Membro: Jose Thiago de Carvalho Ma;;) 



Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO TERMO DE JULGAMENTO 

Certifico para os devidos fins, que foi publicado através de afixação na Portaria desta 
Prefeitura (Quadro de Aviso e Publicações) o Extrato referente ao Termo de Julgamento da 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2017.03.14.1, cujo objeto é: Prestação 
de Serviços técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no acompanhamento mensal 
de informações utilizadas no cálculo no índice percentual de participação municipal no rateio 
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviços de transportes interestadual, iruermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse 
da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Horizonte/CE, tudo conforme 
especificações e condições comidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

Horizonte/CE, 03 de Abril de 2017. 

MaaaAtá Nogueira Lopes 
Secretária Municipal de Administração 
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DESPACHO 

A 

Procuradoria do Município 

Anexo ao presente, estamos encaminhando processo administrativo, para PARECER JURtDICO 
pertinente ao processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2017.03.14.1, que 
tem como objeto a Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física ou jurídica no 
acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo no índice percentual de participação 
municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de 
interesse da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Horizonte/CE, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

Horizonte/CE, 03 de Abril de 2017. 

DiegoLpis 	dro Silva 
PresMente da CPL 
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Assessoria Jurídica 

PARECER JURÍDICO 

Após análise minudente do processo licitatório na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS N° 2017.03.14.1, que tem como objeto a Prestação de Serviços técnicos 

especializados por pessoa fisica ou jurídica no acompanhamento mensal de informações 

utilizadas no cálculo no índice percentual de participação municipal no rateio do Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 

transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria 

Municipal de Finanças do Município de Horizonte/CE, tudo conforme especificações e 

condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital, constatamos que está em 

consonância com os ditames da Lei n° 8.666/93 e suas demais alterações e dos Arts. 43 e segs., 

que versam sobre o procedimento e julgamento. 

Assim, opinamos no sentido de que se proceda a HOMOLOGAÇÃO do presente 

processo licitatório, pois este se encontra em conformidade com os parâmetros legais referentes 

à matéria em deslinde. 

É O PARECER, 

Horizonte- CE, 03 de Abril de 2017. 

1." 
CiccroFr& ' 's antos 

OAB E1..039 
Assessoria Jurídica 
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COMUNICAÇÃO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PARA: Sra. ORDENADORA DE DESPESAS. 
SECRETARIA: SECRETARIA DE FINANÇAS 

Estamos enviando para conhecimento de V.Exa. e homologação, o processo de 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2017.03.14.1, Prestação de Serviços 
técnicos especializados por pessoa fisica ou jurídica no acompanhamento mensal de 
informações utilizadas no cálculo no índice percentual de participação municipal no rateio do 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços 
de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da 
Secretaria Municipal de Finanças do Município de Horizonte/CE, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

Esta comissão justa e perfeita resolve declarar com todos os direitos que lhe é 
facultado por lei que a empresa: ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL-ME, inscrita no CNPJ 
sob o n°21.551.863/0001-27, foi vencedora com valor global de 11$50.000,00 (cinquenta mil 
reais), e tendo a mesma atendida a todos os requisitos do Edital, vem nos autos do processo 
licitatôrio na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2017.03.14.1, tudo conforme 
especificações contidas em anexos do edital, a declarar como vencedora, para que produzam os 
efeitos legais e jurídicos pertinentes. 

Horizonte/CE, 03 de Abril de 2017. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Função Nome Assinatura 
/ 

Presidente: Diego Luis Leandro Silva 
Á Â 

Membro: Maria das Dores do Carmo Barros 
\, 

Membro: Francisco Elenilson da Silva Brito L 
Membro: Jose Thiago de Carvalho 

4-tz ct ear.t& 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1 

Tendo Presente o Edital de Julgamento e Resultado da licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS N° 2017.03.14.1, que tem como objeto a Prestação de Serviços técnicos 
especializados por pessoa fisica ou jurídica no acompanhamento mensal de informações utilizadas 
no cálculo no índice percentual de participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, 
intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças do 
Município de Horizonte/CE, tudo conforme especificações e condições comidas no projeto básico e 
demais exigências do edital, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2017.03.14.1, 
tipo menor preço, e ADJUDICO à empresa ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL-ME, inscrita no 
CNPJ sob o n° 21.551.863/0001-27, o objeto da licitação, com valor global de ES 50.000,00 
(cinquenta mil reais), tendo sido atendida todas as exigências editalícias. 

SECRETARIA DE FINANCAS 
Itens Especificações por Unidade Gestora Unidade Quantidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

Total R$ 

Prestação de Serviços especializados 	física ou 
jurídica 	no 	acompanhamento 	mensal 	das 
informações 	utilizadas 	no 	cálculo 	do 	índice 
percentual de participação municipal no rateio do 
imposto sobre Operações relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte interestadual , intermunicipal ICMS. 
Acompanhar, junto a Secretaria da Fazenda do 
Estado do Ceará, o cálculo do índice do valor 
adicionado 	fiscal 	do 	Município_ 	VAF, 
acompanhamento e 	analisando a entrega mensal 
das informações econômico-fiscais; contatar as 
empresas com 	inconsistência 	nas informações 
prestadas; Acompanhar , junto ao Instituto de 
Pesquisas e Estratégia 	Econômica do Ceará , o 
cálculo dos índices municípios de Qualidade da 
Educação - IQE de Qualidade da saúde _IQS e de 
Qualidade do Meio Ambiente_ IQM; 	Elaborar, 
quando necessário , recursos administrativos junto 
a Secretaria de Educação , Secretaria de Saúde, 
Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria da 
Fazenda do Estado do Ceará , visando impugnar 
dados 	incorretos 	, 	objetivando 	sanar 
irregularidades encontradas no cálculo dos índices. 

Serviço 10 R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 

Valor Global R$ 50 000,00 
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Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se a licitante vencedora para assinatura do contrato no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 

• CEARÁ, 04 DE ABRIL DE 2017. 

'frana de Fátima Mesquita Barroso 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
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EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N°2017.03.14.1. Objeto: Prestação de Serviços técnicos especializados por 
pessoa física ou jurídica no acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo no 
índice percentual de participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, 
intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse da Secretaria Municipal de Finanças do 
Município de Horizonte/CE, tudo conforme especificações e condições contidas no projeto 
básico e demais exigências do edital. Vencedora: ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL-ME, 
inscrita no CNN sob o n°  21.551.863/0001-27. Valor Global: R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), tendo a mesma atendida a todas as exigências editalícias, Homologo a Licitação na Forma da Lei, 
e Adjudico à empresa ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL-ME, inscrita no CNN sob o n° 
21.551.863/0001-27, o objeto da licitação, bana de Fátima Mesquita Barroso - SECRETÁRIA DE 
FINANÇAS. Data: 04 DE ABRIL DE 2017. 
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CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins, que foi publicado através de afixação na 
Portaria desta Prefeitura (Quadro de Aviso e Publicações), o Extrato referente à 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS N° 
2017.03.14.1, cuja vencedora foi à empresa: ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL-ME, 
inscrita no CNPJ sob o ti0  21.551.863/0001-27. 

Horizonte/CE, 04 DE ABRIL DE 2017. 

Maria úsia Noguâ Lopes 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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TERMO DE CONVOCAÇÃO 

Horizonte/CE, 04 de Abril de 2017. 
Prezado Senhor, 

os, através deste, levar ao vosso conhecimento que o processo licitatório na modalidade TOMADA DE 
ÇOS N°2017.03.14.1, que tem como objeto a Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa 

ica ou jurídica no acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo no índice percentual de 
rticipação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS de interesse 

Secretaria Municipal de Finanças do Município de Horizonte/CE, tudo conforme especificações e 
dições contidas no projeto básico e demais exigências do edital, devidamente fundamentada no que 

eceitua a Lei Federal N° 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, derrogada pela Lei N° 8.883 de 08 de Junho de 
94 e demais dispositivos aplicados à espécie, atendidos o prazo recursal, foi ADJUDICADA e 
OMOLOGADA pela Exma. Sra. Irana de Fátima Mesquita Barroso - SECRETÁRIA DE FINANÇAS, 
vendo Vossa Senhoria ou Representante Legal da empresa abaixo especificada, dirigir-se a esta edilidade 
ra assinatura do respectivo CONTRATO, atendido os prazos e condições exigidos no Edital da referida 
MAPA DE PREÇOS N°2017.03.14.1. 

Atenciosamente, 

(Gc')' b%bim' m 
frana de Fátima Mesquita Barroso 
Secretária Municipal de Finanças 

Razão Social: ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME. 
CNN: 21.551.863/0001-27 
Endereço: Rua Coronel Correia, N° 1647- Bairro: Centro. 
Cidade/UF: Caucaia/CE 
CEP: 61.600-004 
Telefone: (85) 99700-0071 

Qw,4 

 RECEVZ 
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TERMO DO CONTRATO 
N° 2017.04.05.1 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS, E DO OUTRO ROBERTO P. DE 
SOUSA BRASIL-ME PARA O FIM QUE NELE SE 
DECLARA. 

O MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 
o n° 23.555.196/0001-86 e CGF sob o no 06.920.288-5, com sede de sua Prefeitura Municipal na Av. 
Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, CEP: 62.880-000, Horizonte/CE, através da 
SECRETARIA DE FINANÇAS, neste ato representado pela Secretária Municipal de Finanças Sra. 
Irana de Fátima Mesquita Barroso, aqui denominada de CONTRATANTE, e de outro lado, 
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL-ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Coronel 
Correia, n° 1647, Bairro Centro, Cidade Caucaia, Estado Ceará, inscrita no CNPJ sob o n° 
21.551.863/0001-27, por seu representante legal, Sr. ROBERTO POMPEU DE SOUSA BRASIL, 
portador do CPF n° 555.339.063-04, doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente 
TERMO DE CONTRATO N°2017.04.05.1, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
1.1 - O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, a 
TOMADA DE PREÇOS N° 2017.03.14.1 e seus Anexos, devidamente homologada pela Secretária 
Municipal de Finanças, Sra. Irana de Fátima Mesquita Barroso, e a proposta da CONTRATADA, 
tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços técnicos especializados por pessoa física 
ou jurídica no acompanhamento mensal de informações utilizadas no cálculo do índice percentual de 
participação municipal no rateio do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre a Prestação de Serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, tudo conforme especificações e condições contidas 
no projeto básico e demais exigências do edital e proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO. 
3.1 - O valor mensal da presente avença é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando a importância 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago na proporção da execução dos serviços licitados, 
segundo a ordem de serviço expedida pela Administração, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, 
Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as condições do 
edital. 
3.2. Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice Geral de Preços de 
Mercado (10PM), ou outro índice que vier a substitui-lo, ou a repactuação do preço do Contrato, 

Av. Presidente Castelo Branco. 5.100— Centro -Horizonte -CE 
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desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data 
de sua última repactuação ou reajuste. 
3.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da entrega do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração da execução dos serviços, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da 
Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, mediante procedimento administrativo onde reste 
demonstrada tal situação e termo aditivo. 
3.4. O pagamento será efetuado até o 300  (trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços e encaminhamento da documentação tratada no subirem 3.1, observadas as disposições 
editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
4.1. O presente instrumento terá vigência por 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado, a critério das 
partes, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
5.1. As partes se obrigam, reciprocamente, a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório e da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

5.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no o 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 à 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 coletiva, tributos, seguros, taxas 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 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; 

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; 

Av. Presidente Castelo Branco, n°5100—centro - Honzonte - CE 
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h) A contratada deverá realizar todas as atividades descritas acima deste quando tocante às atividades 
da Prefeitura Municipal de Horizonte na representação do Ordenador de Despesa, em ações 
correlatas com as atividades profissionais; 

i) 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. 

5.3. 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 

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

c) Efetuar o pagamento conforme cláusula convencionada no instrumento contratual. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE - RECURSOS ORDINAItIOS, NA SEGUINTE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Finanças: 0401.04.123.0002.014 - 3.3.90.39.00. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7. 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 dos serviços, por dia de atraso na 
execução dos serviços, caso seja inferior a 30 (trinta) dias; 

- 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços, 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 Contato 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. 
7.2- A contatada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contato: 

- advertência; 
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contatar 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. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

Av. Presidente Castelo Branco. n°5100-Centro - Horizonte - CE 
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8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas 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 dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de 
Licitações. 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. 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. 
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta 
licitatória. 
9.3. 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. 
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das 
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 
não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com os termos do 
Processo Licitatório, da proposta e deste contrato. 
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos 
praticados por seu pessoal, eximidos a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
10.1. A publicação resumida do instrumento deste contrato deverá ser feita por afixação em local de 
costume, até o 50  (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 
11.1. A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor Euclides Pinheiro dos Santos, 
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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
12.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 

Av. Presidente Castelo Branco, n°5100—Centro - Horizonte - CE 
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Irana de Fátima Mesquita Barroso 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE F 
TANTE 

ompede Sousa Brasil 
ROBERTO P. DE SO'USA BRASIL-ME 

CONTRATADA 

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na sede da Secretaria de 
Finanças, perante testemunhas que também o assinam, para que produzam os seus jurídicos e legais 
efeitos. 

Horizonte-Ce, 05 de Abril de 2017. 

TESTEMUNHAS: 

'4'4  é24wu  ,  g, 

2.  

CPFN°  223.&IO  

CPFN° 1 	836 kíb --1 t 

Av. presidente Castelo Branco, n°5100-Centro - Horizonte - CE 
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PREFEITURA DE 

1111 
 HORIZONTE 

ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA DE HORIZONTE 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

ORDEM DE SERVIÇO 

Proponente: ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME 
Endereço: RUA CORONEL CORREIA, N° 1647, CENTRO, CAUCAIA/CE. 
CNPJ N.°: 21.551.86310001-27 
Pela presente ORDEM DE SERVIÇO, fica V. Sa., autorizado a executar os serviços determinados a seguir: 

NATUREZA DO SERVIÇO: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NO ACOMF'ANHAMENTO MENSAL DE INFORMAÇÕES UTILIZADAS 
NO CALCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO RATEIO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES 
RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
INTERESTADUAL, INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, através de seu representante abaixo identificado, emite 
Ordem de Serviços á Proponente: ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME para iniciar os serviços supra. 
conforme TOMADA DE PREÇOS N.°  2017.03.14.1, sendo os recursos oriundos do TESOURO MUNICIPAL. 
na  seQuinte dotação orçamentária: 

ÕRGÀO UNID PROJOTEI ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA 

04 0401 04.123.002.2.014 33.30.39.00 

Especificação 1 	Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 

Prestação de Serviços especializados 
acompanhamento mensal das informações 
do indice percentual de participação 
imposto sobre Operações relativas a Circulação 
sobre a Prestação de Serviços de 
intermunicipal e de Comunicação - ICMS.Acompanhar, 
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, 
do valor adicionado fiscal do Município 
e analisando a entrega mensal das 
fiscais;contatar as empresas com inconsistência 
prestadas; 	Acompanhar, 	junto 	ao 	Instituto 
Estratégia Econômica do Ceará. o cálculo 
de Qualidade da Educação - IQE de Qualidade 
de Qualidade do Meio Ambiente - 

física 	ou 	jurídica 	no 
utilizadas no cálculo 

municipal no rateio do 
de Mercadorias e 

	

Transporte 	interestadual, 
jurto a 

o cálculo do índice 
- VAF, acompanhamento 
informações econõmico-

nas informações 

	

de 	Pesquisa 	e 
dos índices municipios 

da Saúde - [OS e 
IQM; 	Elaborar, 	quando 
junto 	a 	Secretaria 	de 

do Meio Ambiente e 
Ceará. visando impugnar 

encontradas 

Ms 10 5.000,00 50.000,00 

necessário, 	recursos 	administrativos 
Educação. Secretaria de Saúde, Secretaria 
Secretaria da Fazenda do Estado do 
dados incorretos, objetivando sanar irregularidades 
no cálculo dos indices. 

Total do fornecedor 50.000,00 



c) 	
Çfl 

Iràna de Fátima Mesquita Barroso 
Secretário de Finanças 

CONTRATANTE 

Recebi 

1 1- 

de abril de 201 

VALOR GLOBAL: 50.000,00 (Cinquenta mil reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10(dez) meses. 
HORIZONTE - CE, 05 de Abril de 2017. 

ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME 
CONTRATADA 


