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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 056/2019 - SEDHAS

PREGÃO ELETRÓNICO N° 138/2019.

PROCESSO N° P086966/2019.
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ClAos "aQ dias do mês de
Município de Sobral, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação
da Ata do Pregão Eletrónico n° 138/2019 do respectivo resultado homologado em 17/10/2019,
publicado no Diário Oficial do Município em 21/10/2019, do Processo n° P086966/2019, que
vai assinada pela Presidente da Central de Licitações, Gestora do Registro de Preços, pelo
Júlio Cesar da Costa Alexandre da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência
Social (SEDHAS), pelos representantes legais dos detentores do registro de preços, todos
qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

de 2019, na sede da Central de Licitações doX KK

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente instrumento fundamenta-se:

• No Pregão Eletrónico n° 138/2019;

• Nos termos do Decreto Municipal n° 2.018/2018, publicado no DOM de 11/04/2018;

• Na Lei Federal n. 0 8666, de 21/6/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Esta Ata tem por objeto o Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de conservação,
reforma e manutenção predial de unidades da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e
Assistência Social (SEDHAS), com o fornecimento de material/peças, incluindo mão de obra,
deslocamentos, ferramental e instrumental técnico adequado, considerando o menor preço
em função do desconto sobre a tabela de custos de preço, DESONERADAS, da construção
civil da SEINFRA 26.01 e da SINAPI 05/2019, cujas especificações e quantitativos encontram-
se detalhados no Termo de Referênc:a do edital de Pregão Eletrónico n° 138/2019 que passa
a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos
fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo n°
P086966/2019

Subcláusula Única - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações
exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a
legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie
aos detentores do registro de preços sendo-lhes assegurado a preferência em igualdade de
condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo 12 (doze) meses, contados a
partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA -DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Caberá à Central de Licitações do Município de Sobrai o gerenciamento deste instrumento
no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do
Decreto Municipal n° 2.018/2018, pub'icado no DOM de 11/04/2018.
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CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em decorrência da publicação desta Ata, o órgão detentor do SRP poderá firmar contratòrf*
com os fornecedores com preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusaV. _
do detentor de registro de preços em fornecer os serviços no prazo estabelecido pelos órgãos
detentores do registro de preços.

Subcláusula Primeira -O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da convocação, para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por
igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente
justificado e aceito.

Subcláusula Segunda • Na assinatura do contrato será necessária a comprovação das
condições de habilitação exigidas no edital, as quais deverão ser mantidas peia contratada
durante todo o período da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades
constantes no Decreto Municipal de Registro de Preços n° 2.018/2018.

Subcláusula Primeira-Competirá a Central de Licitações da Prefeitura de Sobral, órgão
gestor do Sistema de Registro de Preços, o controle e administração do SRP, em especial, as
atribuições estabelecidas nos incisos I ao VI do art. 11 do Decreto Municipal n° 2.018/2018.

Subcláusula Segunda - Caberá 3C órgão detentor as atribuições que lhe são conferidas nos
termos dos incisos I, II do art. 10 do Decreto Municipal n° 2.018/2018.

Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta
Ata, fica obrigado a:

I - Atender aos pedidos efetuados pelo Órgão detentor do Registro de Preços, durante a sua
vigência.

II - Executar o objeto, per preço unitário registrado, nas auantidades indicadas pelos
participantes do Sistema de Registro de Preços.

Ill - Responder no prazo de até 05 (cinco) dias a consultas do Órgão Gestor de Registro de
Preços sobre a pretensão de Órgãos/Entidades não participantes (carona).

IV - Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido peia
Administração.

Subcláusula Quarta - Caberá à CONTRATADA providenciar a substituição de qualquer
profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada
indesejável peia fiscalização da CONTRATANTE

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados são os preços unitários ofertados na proposta da signatária desta Ata,
os quais estão relacionados e em consonância com o Mapa de Preços dos itens, anexo a este
instrumento, e servirão de base para futuras aquisições, observadas as condições de
mercado.

CLÁUSULA OITAVA -DOS LICITANTES QUE ACEITARAM COTAR O MESMO PREÇO DO
LICITANTE VENCEDOR

Conforme previsto no inciso I!, art. 11 do Decreto Federal n° 7.892/13 e, inciso !, art. 18 do
Decreto Municipal n° 2.013/1S. o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços com preços iguais ao ao licitante vencedor, na sequência da classificação do certame

I
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è o seguinte:

NENHUM LICITANTE ACEITOU COTAR O MESMO VALOR DO LICITANTE VENCEDOR

CLÁUSULA NONA -DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados só pod irão ser revistos nos casos previstos no art. 26 e parágrafo
único, do Decreto Municipal n° 2.018/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA -DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito nas situações
previstas no art 29 e 30 do Decreto Municipal n° 2.018/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO

A prestação dos serviços que poderão advir desta Ata de Registro de Preços, poderão ser
formalizadas por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o órgão
participante/interessado e o fornecedor.

Subcláusula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, não cumpra o
prazo estabeleciao pela Secretaria dos Diretos Humanos. Habitação e Assisiência Social
(SEDHAS), ou se recuse a efetuar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado,
sem prejuízo das demais sanções previstas em iei e no instrumento contratual.

Subcláusula Segunda - Neste caso, o órgão detentor comunicará ao órgão gestor,
competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificação, os demais
fornecedores

CLÁUSULA DÉCÍMÂ SEGUNDA -DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

Subcláusula Primeira -Quanto à execução

12.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidaoe com as especificações
estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

12.1.1. A execução do serviço será reita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo
com a necessidade do serviço, com atendimento imediato, contados a partir do recebimento
do fornecedor da(s1Ordem(ns) de Serviço(s)/Nota(s) de Empenhc(s), ne(s) horário(s) e dia(s)
da semana 24 (vinte e quatro) horas Dor dia, de segunda à domingo

12.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo
esta responsável por toda despesa decorrente do oojeto da contratação, comprometendo-se
ainda integralmente com eventuais danos causados.

12.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela
contratante, não serão considerados como oadimpiemento contratual.

12.1.4. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual
estipulado no edital será exclusiva do servidor autorizado e/ou servidores indicados
através de clausula de fiscalização no Contrato a ser celebrado pelo órgão detentor,
encarregado c.e acompanha, a execução do processo de entrega e recebimento dos
objetos da Ata, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

Subcláusula Segunda-Quanto ao receoimento

I-PROVISORIAMENTE mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade
do objeto com as especificações, devendo ser feito por oessoa credenciada pela
CONTRATANTE

II- DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação

VV
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£á— .Fteda qualidade e quantidade do objeto certificando-se de que todas as condições estabeleci®»
foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da ccntrataçaira
devendo haver rejeição no caso de desconformidade >

III- Caso o objeto licitado não itenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não
será aceito, sujeitando-se c fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento advindo do objeto desta Ata de Registro de Preços será proveniente dos
recursos da Secretaria dos Direitcs Humanos, Habitação e Assistência Social (SEDHAS), e
será efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura
devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em
nome da contratada, preferencalmente no ítaú.

Subcláusula Primeira - A nota fiscal/fatura que aoresente incorreções será devolvida à
contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de aue trata o subitem anterior
começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida

Subcláusula Segunda - Não será efetuado qualqjer pagamento à contratada, em caso de
descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Subcláusula Terceira - É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto
ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I - Termo de
Referência do edital do Pregão Eletrónico n° 138/2019.

Subcláusula Quarta -Os pagamentos eÿcontram-se ainda condicionados è apresentação
dos comprovantes

a) Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (!NSS), Fundo de
Garantia po-' Tempo de Serviçc (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e
Municipal.

Subcláusula Quinta -Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou
por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta
documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua
autenticidade.

CLÁUSULA DÉCiMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Subcláusula Primeira-No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará
sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir

a) multa moratória aa 0,33% (t : ta e três centésimos por cento> po; dia cie atraso na entrega
de material ou execução de serviços, até o limite de 9,99%, correspondente a até 30 (trinta)
dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inacíimplente, excluída, quando
for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b) multa indenizatcria de 10% t dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação
em caso de recusa do infrator em assinar a ata de registro de preços e/ou contrato, ou recusar-
se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

c) multa de 3% (três por cento) sobre o vaíor de referência para a licitação, na nipótese do
infrator retardai o procedimento de contratação ou descumprir precer.c normativo ou as
obrigações assuirncías, ce acordo com at- hipóteses exemplificativas previstas no art. 55,
inciso III, alíneas "a" a T. do Decreto Municipal n° 1886/2017;

i
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d) multa de 3% (três por cento) sobre 0 valor total da adjudicação da licitação, quando houra
descumprimer.to das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas de acordo ctbn
as hipóteses exemplificativas previstas no art. 55, inciso IV. aííneas "a" a "o", do Decrefÿ
Municipal n° 1886/2017;

e) multa de 5% (c.nco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, na hipótese
de 0 infrator entregar objeto contratual em desacordo com a qi.alidade, especificações e
condições contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto
impróprio para 0 fim a que se destino;

f) multa indenizaic,ia de iC% (dez por cento) sobre 0 valor total do contrato ou da ata de
registro de preços, quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou
ao cancelamento da ata de recistro de preços;

g) multa inden>zatória, a í tuio c e perdas e danos, na hipótese de 0 infrator ensejar a rescisão
do contrato ou cancelamento da ata de registro de preços e sua conduta implicar em gastos
à Administração Publica superiores aos contratados ou registrados

Subcláusula Segunda - O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo in.dóneo, fizer oeclaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licita' e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos
sistemas cadasrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da ouniçãc ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste
instrumento e das demais cominações legais.

Subcláusula Terceira -O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

a) Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro
instrumento legai, em nome 00 órgão contratante. Caso não 0 faça, será cobraao pela via
judicial.

b) Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas
judicialmente e terão como base de cálculo o cronograma iniciai dos serviços.

Subcláusula Quarta - Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e
contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DO FORO

Fica eleito oioro do município de Sobrai, para conhecer das questões relacionadas com esta
Ata que não possam ser resolvidas oelcs msios administrativos.

/'"N

Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a segu<r, os quais firmam o
compromisso de zelar pe'o fie! cumprimento das suas cláusulas e condições

Signatários: irí \
HMt, oi(y v

’\armeiira Maijorie Nogueira Baroosc T”
Presidepte da CentraldÿLicttações-doMunicípio de Sobral

CPF Òo8:07l.633-04 / RG: 141946887-vSSP/CE

x\/ s;

mmmifrdl
Secretário Direitos/

CPF-.-S1?:483:áÁ3-68/ RCTS2CU4043822
AssistênciaSocialrmar
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MAPA DE FREÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Êi
P3

Este docurnenc é perte ca Até de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o
órgão detentor oo registro de preços e o fornecedor, cujos preços estão a seguir registrados
por ITEM ÚNICO em face da realização do Pregão Eletrónico n° 138/2019.

ífTÿ jrÿrrr

ITEM

Futu'cÿ e eventuais serviços de (conservação, reforma e

j manutenção aredial oe unidades da Secretaria dos Direitos 1

I ; Humanes, habitação e Assistência Social (SÉOhAS), corr o ,

CUNHA EDIFICAÇÕES € | fornec imento de maternl/peças, incluindo mão de obra, j
CONSTRUÇÕES LTDA deslocamentos, ferramental e .rsírumental técnico adequado,

j ! considerando o menoi p eço em *urção do desconto sobre a tabela
i de custos de preço, DESONERADAS, da construção civii da SEiNFRA

_____
1 26.01? fla S1NAPI 05/2019)

R$ 920.000,0049.2156

,7
y>\ti. .. --/ .-t.-r

Rafael dos Santos Cunha

CPF: 000.084.483-70/ RG: 2001028090631- SSP/CE
Representante da Empresa CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 0S.009.594/0001-76
TELEFONE: '88) 9 9669.8989

e-mail: cunhaconstrutora@hotmail.corrt
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informações repassadas pelos responsáveis técnicos nas unidades executoras,

com opropósito de atingir as finalidades de controle interno. Parágrafo Único.
No caso de substituição de qualquer membro da Rede de Controle Intemo da
Prefeitura Municipal de Sobral que esteja diretamente envolvido com as
atividades de controle intemo, será providenciada a indicação do nome de seu
substituto. CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 6“ As
atividades desempenhadas pela Rede Municipal de Apoio ao Controle Intemo
serão consideradas de relevante interesse público, não produzindo nenhuma
remuneração adicional aos participantes, ao passo que qualquer atividade que
envolva deslocamento, viagens ou formações externas serão indenizadas.Art.
7° Os nomes dos componentes da Rede Municipal de Apoio ao Controle
Intemo serão publicados em portaria da Secretaria da Ouvidoria,
Controladoria e Gestão. Art. 8" A Controladoria Municipal de Sobral, na
qualidade de Órgão central de coordenação, tomará todas as providências
necessárias ao fiel cumprimento deste decreto, podendo editar normas
complementares. Art. 9° Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação. Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR,
em 22 de outubro de 2019.IvoFerreiraGomes -PREFEITOMUNICIPAL DF.
SOBRAL - Silvia Kataoka de Oliveira - SECRETARIA DA OUVIDORIA,
GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - Francisco Valdo Cezar Pinheiro Junior -
CONTROLADORMUNICIPALDESOBRAL.

frota municipal de Sobral, em especial de ambulâncias e r
perante V. Sas., NOTIFICÁ-LOS EXTRAJUDICIALME
prestem informações sobre os motivo das falhas no sistedtâftal qual p
ocorrida nanoite do dia 21/10/2019,por volta das 20h,o que impbsçibtÚtouJo
abastecimento de dois veículos de emergência;(2)providenciem meSAtjsyo
de contingência que permita os abastecimentos quando o sistemanão estiver
operante; e (3) disponibilizem suporte técnico 24h (vinte e quatro horas) por
dia; em respeito às obrigações contratuais assumidas nas cláusulas 1 1.6.,
11.7., 11,23., 11.24., 11.25., 11.30., 11.31., 11.33., 11.37. 11.39. e 11.46.
Repise-se que o não atendimento tempestivo da(s) exigência(s) aqui
entabulada(s) poderá acarretar na imediata tomada, por parte da
Notificante/SEGET, de todas as providências que se fizerem possíveis e
cabíveis,privilegiando,sempre,orespeito ao património e interessepúblico,
em especial, abertura deprocesso administrativo objetivando aaplicação das
penalidades previstas na cláusula décima quarta da Ata e cancelamento do
preço registrado. Sobral (CE), 22 de outubro de 2019. Silvia Kataoka de
Oliveira - SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E
TRANSPARÊNCIA.

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE SOBRAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N” 056/2019 -
SEDHAS - PROCESSO NÚMERO P086966/2019. ÓRGÃO GESTOR:
Central de Licitações do Município de Sobral/ CE - CELIC. DO OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS serviços de
conservação, reforma e manutenção predial de unidades da Secretaria dos
Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (SEDHAS), com o
fornecimento de material/peças, incluindo mão de obra, deslocamentos,
ferramcntal e instrumental técnico adequado, considerando o menor preço
em fitnçâo do desconto sobre a tabela de custos de preço,DESONERADAS,
da construção civil da SEINFRA 26.01 e da SINAPI 05/2019, cujas
especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Termo de
Referência do edital dc Pregão Eletrónico n° 138/2019, que passa a fazer
parte da Ata, juntamente com a proposta de preços apresentada pelo
fornecedor classificado em primeiro lugar, conforme consta nos autos do
Processo n° P086966/2019, com o detentor do Registro de Preços e item
licitado discriminado na tabela em anexo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Pregão Eletrónico n° 138/2019-SEDHAS; Decreto Municipal n° 2.018,
publicado no Diário Oficial do Município de 12/04/2018. VALIDADE DA
ATA; 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 22 de outubro de 2019. Sobral, Ceará, aos 22 de outubro de
2019. Karmelina Maijorie Nogueira Barroso - PRESIDENTE DA
CENTRALDELICITAÇÕESDOMUNICÍPIODESOBRAL/CE.

GABINETE DO PREFEITO

.O N° 573/2019 - GABPREF - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o
Artigo 66, IncisoII da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N°
1607/2017, de 02 de fevereiro de 2017, c as alterações constantes na Lei n°
1866/2019, de 30 de abril de 2019, RESOLVE exonerar a pedido MARIA
HELENA ALBUQUERQUE DO CARMO, do cargo de provimento em
comissão de SECRETÁRIO ESCOLAR, Simbologia DAS-3, da
Coordenadoria de Desenvolvimento da Aprendizagem e da Gestão
Pedagógica, da estrutura administrativa da SECRETARIAMUNICIPALDA
EDUCÃÇÀO,com lotaçãonaCEI. Maria José Carneiro, apartir do dia04 dc
outubro de 2019. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 10 de outubro de 2019. Ivo Ferreira
Gomes - PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL - Francisco Herbert Lima
Vasconcelos-SECRETÁRIOMUNICIPALDAEDUCAÇÃO.

ATO V 575/2019 - GABPREF - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o
Artigo 66, IncisoII da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N°
1607/2017, de 02 de fevereiro de 2017, e as alterações constantes na Lei n°
1866/2019, de 30 de abril de 2019, RESOLVE nomear os servidores,
conforme AnexoÚnico desteAto,dos cargos dcprovimento cm comissão da
estrutura administrativa da SECRETARIAMUNICIPALDAEDUCAÇÃO,
a partir do dia 03 de outubro de 2019.PAÇOMUNICIPALPREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR. em 10 de outubro de 2019. Ivo
"'erreira Gomes - PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL - Francisco

erbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO.

CT~yHA EDIFK \ÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA-CNPJ: 09.009.594/0001-76

DESCONTO SOBRE
TABF.LA SEINFRA

026.1 (DESONERA

E TABELA SINA
05/2019

LIMITE MÁXIMO DE
CONTRATAÇÃO (RS)

ITEM DA)
DESCRIÇÃO

Futuros e eventual* serviços de (conservação, reforma c
manutenção predial de unidades da Secretaria dos
Direitos Humanos. Habitação e Assistência Social
(SEDHAS), com o fornecimento de maicria/pcv**.
inclurtdo inio dc obra. deslocamentos, ferramcntal e
instrumental técnico adequado, considerando o nenor

preço cm função do desconto sobre a tabela dc custos dc
DESONERADAS, ca construção civil da
INFRA 26.01 c da SINAPI 05/2015). _

49.21% RS 920.000,00

preço.
SE

ANEXO ÚNICO DO ATO N* STS/ltl»-GABPREF
PORTARIA N° 02/2019 - CEI.IC - DISPÕE SOBRE A EQUIPE DE
PREGOEIROS E APOIOS DE PREGOEIROS LOTADOSNA CENTRAL
DELICITAÇÕESDAPREFEITURAMUNICIPALDE SOBRAL(CELIC),
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A PRESIDENTE DA CENTRAL DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CELIC,
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5o, VII do Decreto
Municipal n° 2093, de 31 de julho de 2018, CONSIDERANDO a reforma
administrativapromovidapelo Poder ExecutivoMunicipal,encabeçadapela
Lei n° 1.607 de 02 dc fevereiro de 2017 c alterada pelaLei n° 1.634 de 20 dc
junho de 2017,que dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do
PoderExecutivoMunicipal;CONSIDERANDO que a Central deLicitações
da Prefeitura de Sobral - CELIC é órgão integrante da Administração Direta
do Município de Sobral, que tem por finalidade realizar os procedimentos
licitatórios de interesse dos órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal Direta e Indireta, visando proceder a padronização, alcançar a

economicidade nas contratações públicas, a transparência nos processos
licitatórios e a uniformização dos procedimentos, necessitando, portanto, ter

a sua estrutura administrativa alinhada às suas finalidades;
CONSIDERANDO anecessidade deutilização,pelaPrefeitura de Sobral,do
sistema de pregões eletrónicos “ComprasNet”, disponível no Portal de
Compras do Governo Federal, e a necessidade de adequações normativas do
município as suas diretrizes; e CONSIDERANDO a nomeação dos
servidores elencados neste Decreto para os cargos de provimento em
comissão dc Pregoeiros e Apoio de Pregoeiros, conforme os Atos n°
523/2017-SECOG, publicado no Diário Oficial do Município n° 104, de 13
dc julho dc 2017; n” 724/2017-SECOG, publicado no Diário Oficial do
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no

SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E

TRANSPARÊNCIA

SEGUNDA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICANTE:
Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência - SEGET. NOTIFICADA:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, com sede
no Município de Buri, Estado de São Paulo, CNPJ n° 12.039.966/0001-11,
sito à Rua Rui Barbosa, n“ 449, Sala 03, Centro. CEP 18.290-000. por seu
representante legal o Sr. EPAMINONDAS ALVES FERREIRA JÚNIOR,
residente e domiciliado na Rua Bagaçu, n° 26, Alphaville Empresarial, Sala
501, Campinas - SP. LICITAÇÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Pregão Eletrónico n° 170/2018!Ata de Registro de Preços n" 012/2018
OBJETO DA ATA: Serviços de gerenciamento. incluindo abastecimento e
serviçosde veículos e maquinários,com autilizaçãode CartãoMagnético em
rede de serviços especializada e em caminhões comboio. Prezados Srs., A
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANPARÊNCIA -
SEOET,por intermédio de sua SecretáriaMunicipal,a Sra. SilviaKataoka de
Oliveira, no uso de suas atribuições legais e institucionais, na qualidade de
gestora e com esteiono inteiro teor daAta de Registro de Preços em epigrafe,
considerando as inúmeras falhas no sistema informatizado dc
gerenciamento. impossibilitando abastecimento dos veículos integrantes da


