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\0. 	Rubrica 	' 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DA SAÚDE \C0MI55ÃODE/ 

	

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS 	YÇÃO,  

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICiPIO DE QUIXADÁ-CE. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcornpras.orq.br  "Acesso Identificado no Iink -licitações". 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 16/0412021 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 29/04/2021 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 29/04/2021 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 29/0412021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ-CE torna público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro. José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 09.03.00412021 de 09 de março de 2021, juntado 
ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima indicado, as 
PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO, referentes à licitação objeto deste instrumento, 
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as 
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n°7,892. de 23 de janeiro de 2013 alterado 
pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da 
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 
8.538. de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147. de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n°8.666. de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078i90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.40612002) e as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, 
siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 
2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação juridica, qualificação técnica e econômico financeira e 
regulandade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto; 
S. CONTRATANTE: O Município de Quixadá que é signatário do instrumento contratual; 
6. CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a 
Administração Pública. 
7. PREGOEIRO: Servidor(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará 
os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução 
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando 
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação 
ao edital e recursos contra seus atos; 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo. 
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão; 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de definir o 
objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório. decidir sobre 
impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o 
objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e 
promover a celebração do contrato; 
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadá; 
11. DOE: Diário Oficial do Estado: 
12. ÕRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil- BLL, entidade conveniada com o 
Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 

Trav. Jose Jo)'.çe, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 	Ir 

QU IXADA 

   

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacão 

   

 

o- Rubrica 

COMISS4P DE 

13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras: 
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de compromisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas: 
15. ÓRGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente: 
16. ÕRGÂO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços: 
17. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que. não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

1 - DO OBJETO 
1.1 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICiPIO DE QUIXADÁ-CE. 

12— Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 

ANEXO 1-TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA; 
ANEXO III- MINUTA DE DECLARAÇÕES: 
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
ANEXO V- MINUTA DE CONTRATO 

2-DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa juridica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, 
associações. fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compativeis com o objeto da licitação e previamente 
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do 
pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante: 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41) 
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site 
wwbllcompras.orgbr, acesso corretoras. 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site 
da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada. por meio de seu operador devidamente 
credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. poderes específicos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
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2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidõnea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei r 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
a) Que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo 

com o Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro fará 
pesquisa no site https://cedidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas os 
licitantes que se enquadrem nesta situação: 

b) Cumprindo pena/idade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá: 
o) 	Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação: 
d) Reunidos sob forma de consórcio: 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela licitação: 
1) 	Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica: 
g) 	De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente. a mais de uma firma licitante: 
li) 	Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais: 
i) 	De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus incisos e 

parágrafos. da Lei Federal n° 8. 666i93 e suas posteriores atualizações: 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET. mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 	Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br  
2.9 - As empresas, pessoas físicas ou jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br; 
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para 
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento as exigências de habilitação previstas no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil 
BLL; 
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leitões do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site 
www.bll.orgcompras.org.br- acesso "corretoras" até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas. 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida eitida pela entidade, 
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2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 50 , inciso III. da Lei n°. 10520/2002; 
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subitem 2.1.4 'a, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www bllcompras orq br; 
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão. diretamente ou 
através de corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
á respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento: 

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do início da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obngatonamente, o 
horário de Brasilia - DF e. dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame: 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação  exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias: 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 70  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz 
plenamente todas as exigências habilitatõrias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,  

VII da Lei n° 10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
a) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório e seus anexos. 
b) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
ás sanções previstas na legislação de regéncia, sem prejuizo de qualquer sanção criminal cabivel. 
c) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou 
substitui-Ia. 
d) Apôs abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
e) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital. 
f) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item. 
g) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas. 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer 
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas á perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

31- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3. 1.1-A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema çletrõnico e deverá: 
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a) ser redigida em lingua portuguesa. datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras. 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legaL 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

3.1,2-A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se foro caso. 
3.1,21-Todas as especificações do objeto contidas na proposta. tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência. vinculam a Contratada. 
3.1.3-Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 50  da Lei n° 8.666193). 
3.1.3.1-Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros: no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso. prevalecerão estes últimos. 
3.1.4-A oferta deverá ser firme e precisa. limitada, ngorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

fl 	desclassificação. 
3.1.5-A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo á proposta de outro licitante. 
3.1.6-As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponiveis na internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante 
4.3-A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4-A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5-0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 

n 	de lances. 
4.6-0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.71niciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento edo valor consignado no registro. 
4.8-0 lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote. 
4.9-Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10-0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12-Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa -aberto", em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4. 13-A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de duração da 
sessão pública. 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrera 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação. inclusive no caso de lances 
intermediários. 
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4. 15-Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pJElka encerrar-se-á 
automaticamente. 
4.16-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro. 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
4.17-Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
4.18-Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.19-No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20-Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21-0 Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22-Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto á Receita Federal, do 
porte da entidade empresanal. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo á comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538. de 2015. 
4.24-Nessas condições. as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25-A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direito. 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27-No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28-A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que sã 
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29-Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no ali. 30. § 

2°. da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.291-no pais: 
4.29.2-por empresas brasileiras: 
4.29.3-por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais: 
4.29.4-por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30-Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
4.31-Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrónico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33-0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários á confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
4.34-Apõs a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fkse de aceitação e julgamento da proposta. 
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4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4351-Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e á compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 
10.024/2019. 
4.35.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequivel. 
4.35.3-Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatõno da licitação não tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propnedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou â totalidade da 
remuneração. 
4.35.4-Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita: 
4.35.5-Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no minimo, vinte e quatro horas de antecedència, e a ocorrência será registrada em ata: 
4.35.6-0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7-0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8-Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrõnico, sob pena de não aceitação da proposta 
4.35.9-Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis á realização 
de testes e fornecer, sem õnus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso: 
4.35,10-Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado. o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no chaf a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11-O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrõnico, contraproposta ao licitante que apresentou 

n o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 
4.35.12-Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar á subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35.14-Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar á subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.35.15-Encerrada a análise quanto á aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

5- DA HABILITAÇÃO 
5 1-Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de partcipação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (htlpsilcertidoes-
apf, apps .tcu .qov.br/). 
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, çentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
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ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
juridica da qual seja sócio majoritário. 
5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, 
5.5-A tentativa de burla será verificada por meio dos vinculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
5.7-Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova venficação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários á confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

fl 	e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza. 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRFJFGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.005/2021-PERP 
ÕRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13.1- 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. 
5.13.2 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.3 - Para a habilitação juridica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à 
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.5 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13.1. 
5.13.6 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 
nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
5.13.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 

5.1.1 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
5.1.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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a). NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede 
b). EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI. cuja aceitação ficará condicionada á verificação da autenticidade no sitio 
www portaldoempreendedor qov br; 
c). NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobat&io de seus administradores; 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores: 
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autonzação expedido pelo órgão competente;  
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva.  

fl. CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio(s), 
quando se tratar de sociedade; 

5.1.1.2— PROVA DE INSCRIÇÃO NA:  
a) Fazenda Federal (CNPJ); 
b) Fazenda Estadual (ICMS/FIC); 

5.1.1.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de reqularidade, em plena validade, para com: 
a) - a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida 
Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, 
de 2 de outubro de 2014): 
b) - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) - Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatàho, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
d)- Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT; -  - - 

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.  

5.1.1.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
5.1.1.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual periodo. a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei 
Complementar 12312006 e suas alterações posteriores; 
5.1.1.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666193. sendo facultado a convocação dos 
licitantes remanescentes. na  ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação. 

5.1.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.1.1.4.1. Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados. 
obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou pnvada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado pdç pessoa fisica identificada pelo nome e cargo exercido na 
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entidade, com firma reconhecida em cartório do declarante, estando às informações sujeitas à con erencia pelo(a) 
Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome. CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 
d) período de execução: 
e) local e data da emissão do atestado: 
O identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
5.1.1.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou 
entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Terno de Referência deste edital, conforme o caso. 
5.1.1.4.3. Poderá. facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação 
ao que dispõe o item 5.1.1.42, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual 
o atestado faz vinculação. 

5.1.1.5- RELATIVA Ã QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.1.1 .5.1-Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 

5.1.1.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS. 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal. informando que cumpre a 
proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 7° da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 
8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, pengosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ!MF 
da firma proponente. assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou: 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal. declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possível identificar quem assinou: 
c). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 

n 	Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível 
identificar quem assinou: 
d). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabiveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste 
edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou. 

6- ORIENTAÇÕES SOBRE AFASE DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJICPF, ressalvando-se 
aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os 
estabelecimentos-sede e filiais - da licitante. 
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem 
acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado 
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente no sistema, não sendo admitido 
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer 
adendo aos entregues ao Pregoeiro. exceto os originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados quando 
solicitado: 
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6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas neste 
edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) 
dias anteriores á data de abertura da sessão. 
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificação, sendo o licitante 
obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sob pena de, não o 
fazendo, ser inabilitada. 

7-DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01 
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo Pregoeiro 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as 

• especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-á 
posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação exclusivamente daquelas que 
tenham atendido às exigências deste edital. 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 - No caso de desconexão com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao Pregoeiro, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do 
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere á 
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

• dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
11 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena 
de preclusão; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
79.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda nçgociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública. 
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7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será decla .10 vencedor, e os 
presentes à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ôes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto á intenção de recorrer importará a decadência desse 

• direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 

a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficia! da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do 
documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 

7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.02412019). 

• 7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame á licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatório. 
7.24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25 - O acesso á fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente prote!atórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.brilicitacoesl  - Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem 
como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
7.29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
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7.30 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsídios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas á sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retomará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a 
ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
7,34 . No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta 
licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o 
Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma adotada inicialmente. 

• 7.35 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores á realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 
atos anulados e os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, §11  da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

7.36 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.36.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (4chat'), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observãncia da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer às 
disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este edital. 

9- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer às 
disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este edital. 

10- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se houver, seja 
classificado em primeiro lugar, é da competência do Pregoeiro. 
10.2 - A homologação deste pregão é da competência do titular da origem desta licitação. 
10.3 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente processo, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação 
escrita, 

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 20  do Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: 'Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábis". 

12. DILIGÊNCIA: 
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12.1. Em qualquer fase do procedimento licitatório, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover 
diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de 
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta. 
12.2. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo 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, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer às 
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 

• 13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Quixadá-Ce convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital. 
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. 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 Quixadá-Ce. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora. 
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 10  classificado para cada lote da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

• 13.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgãnica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57,58 e 65 
da Lei n.° 8.666/93. 
13.5. È vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 11  do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, § 1° do Decreto 7.892/2013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condões. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, 
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido. 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-Ce e ficarão à disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços 
13.10. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos 4 bens registrados. 

Ø. 	Rubrica 
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13.11. O Municipio convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado. 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores á 
média daqueles apurados pelo Municipio para determinado lote. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Municipio poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços. nas mesmas condições do 10  colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

14— DA FISCALIZAÇÃO 
14 1 - A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por intermédio de 
servidor designado pelo Secretário de Pasta do Municipio de Quixadá. 
14 2— A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Municipio de Quixadá. 
14.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser prontamente 
atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Município de Quixadá. 

15- DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
15.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do municipio de 
Quixadá-Ce. 
15.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
15.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fomecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
15.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
15.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta'ON-LINE' às certidões apresentadas, para venficação 
de todas as condições de regularidade fiscal. 

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
16. 1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
16.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidõneo. 
16.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 

Trav. Jose Joe, S N 

Campo Velho. 8 	-0* - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

w 

16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quix. 'a-Ce, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais 
na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0.3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
c. 1) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
16.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 

n 	unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Municipio de Quixadã serão aplicadas à 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplõncia acarretar prejuízos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada á 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
168.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 
16.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para 
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

fl 17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: Iicitacaoquixada.ce.gov.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav, José Jorge. s/n, Bairro Campo Velho, CEP 
n°63.907-010, Quixadà-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
17.3- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação 
17.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
17.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatõrio deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital. 
17.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido. e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
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18.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 
a) 'prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) 'prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução de contrato; 
c) 'prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não-competitivos; 
d) prática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) 'prática obstrutiva": 
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 

• prevista neste subitem; 
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 

19. DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
19.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou 
transferi-lo, no todo ou em parte. 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
21.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
21.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas. 
21.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 

• sessão pública de Pregão. 
21.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
21.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
21.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
21.8 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatõrio; 
21.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.520/2002, do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n°8.666/93, com suas posteriores alterações; 
21.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

22- DO FORO 
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22.1 - O Foro, designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo Contratual, será 
o da Cidade de Quixadá - Ceará. 

Quixadá-Ce, 13 de abril de 2021. 

Trav. José Jorge, S/N 
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1. OB "sLICITAÇÃO 
1.1. Registro de preços visando frituras e eventuais aquisições de peças para manutenção preventiva e corretiva'tte-
aparelhos médicos hospitalares e odontológicos, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de 
Quixadá-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1 A presente solicitação se dá pela necessidade de aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva de 
aparelhos médicos hospitalares e odontoló9icos, e necessários para reposição do estoque do Almoxarifado com a 
finalidade de atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Quixadá, visando manter o pleno 
funcionamento das atividades, no suporte das tarefas e ações operacionais. Atendendo dessa forma o principio da 
Eficiência, da legalidade como também da finalidade Pública. 
2.2 O Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de aquisição de materiais e/ou 
produtos com previsão de entrega parcelada, bem como pelo fato de não ser possível definir previamente O 

• quantitativo a ser demandado por este Conselho, conforme disposto no art. 30, incisos II, III e IV do Decreto 
7.89212013. 

3. DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE PREGÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 
3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens de que trata a Decreto Federal n°. 10.024, de 20 
de setembro de 2019, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as 
especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão. 
3.2. Os bens, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são 
geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de 
compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. 
3.3. O uso do Sistema de Registro de Preços se justifica por ser mais conveniente a Administração Municipal, 
devido à entrega parcelada do objeto, conforme disposto do inciso 11 do art. 30  do Decreto Federal n.° 7.892/2013. 

4. A JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO POR LOTE: 
4.1 A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, em lote justifica-
se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar 
descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a 
contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um 
padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao largo das aquisições, o que fica sobremaneira 
dificultado quando se trata de diversos fornecedores. 
4.2. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §10, da Lei n° 8.668/1983, neste caso, se 
demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, 
visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla 
competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de 
atender a contento as necessidades da Administração Pública. 
4.3. O loteamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um ou 
poucos contratos e os transtornos que poderiam surgir com a existência de várias empresas para a execução e 
supervisão do fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os principios da eficiência e economicidade, é 
imprescindível a licitação por lotes. 
4.4. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que 
os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si" - Acórdão 5.260/2011-
ia Cãmara — TCU; 

S. DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS: 
5.1. DAS ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO: O fornecimento dos bens licitados se dará mediante expedição 
de ORDENS DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, por parte da administração ao licitante vencedor, 

Trav. Jos4 Jorge, 5/NI 

ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

Campo Velho,63O 010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	e' 

f QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

que serão de forma execução parcelada, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a 
necessidade e disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s). 
5.1.1. A ordem de comprafautorização de fornecimento emitida conterá o produto pretendido e a respectiva 
quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do registro no seu endereço físico, ou enviada via fac-simile ao 
seu número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro 
ou da própria Ata de Registro de Preços. 
5.1.2. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de comprafautorização de fornecimento, o 
fornecedor deverá fazer a entrega do produto no local, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que 
receberá o atesto declarando a entrega dos bens. 
5.1.3. O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de 
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo 1 deste Edital quanto aos 
produtos entregues. 
5.1.4. Poderão ser firmados contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, que serão tratados de forma 
autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei n.° 8.666/93, inclusive quanto às 
prorrogações, alterações e rescisões. 

* 	6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
6.1. Os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, obedecendo a um 
cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam nos quantitativos discriminados na ORDEM 
DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela 
Unidade Gestora, no almoxarifado central do Município de Quixadá - Ce. 
6.2. Para os produtos objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Secretaria 
Contratante. 
6.3. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos ás normas e exigências especificadas neste 
Edital e na Carta Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, 
na forma da lei e deste instrumento. 
6.4. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo. 
6.5. Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo de validade. 
6.6. Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições contidas no Termo de 
referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua Carta Proposta, bem ainda ás normas 
vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus 
de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam 

• trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam 
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem 
no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do registro, na forma do § lO do artigo 
65 da Lei n°8.666/93; 
e) a entrega dos produtos deverá ser efetuada de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços 
Municipais, e deverá cumprir o cronograma expedido pela secretaria contratante. 

7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 
7.1 Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com 
as especificações constantes do edital e da proposta; Definitivamente, após a verificação da conformidade com as 
especificações constantes do edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do 
recebimento provisório. 	 \ 
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7.1.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentroTrprazo fixado, 
Reputar-se-á corno realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente Contrato obrigar-se -a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer 
danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na execução do 
objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência Social, obrigações 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
8.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato; 
8.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 
objeto contratado, nos limites da lei; 
8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
8.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e 
providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1. A contratante obrigar-se-á: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento 
dos prazos; 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste contrato; 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar pelo 
cumprimento de todas as cláusulas contratuais; 
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais 
onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as informações e esclarecimentos que, 
eventualmente, forem solicitados; 

10. DO PAGAMENTO: 
10.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
10.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de 
Quixadá-Ce. 
10.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
10.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
10.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
10.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE' ás certidões apresentadas, para verificação 
de todas as condições de regularidade fiscal. 

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÓES) ORÇAMENTÁRIA(S): 

Trav. José J'rge, S/N 
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Comissão Permanente de Licitacão 

11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 2° do Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n0  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábil'. 

12. GESTOR DO CONTRATO 

12.1. O Gestor do Contrato, será exercido por servidor designado pela Secretaria contratante, o qual deverá exercer 
em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8,666193, alterada e consolidada. 

13. QUADRO COM A RELAÇÃO DOS ITENS DIVIDIDOS EM LOTES: 

LOTEI 

n'EM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1.1 Bateria 2032 PEÇA 130 7,933 1.031,29 

1.2 Balaria alcalina 9v PEÇA 140 11,700 2.478,00 

1.3 Célula de carga 150 Kg PEÇA 10 339,200 3.392,00 

1.4 Knobp/ registro decuspideira PEÇA 12 34.767 417,20 

1.5 Lâmpada Bio Plus PEÇA 1 937,033 937,03 

1.6 Lâmpada dicroica 12 Vs75W PEÇA 20 90133 1.802,66 

1.7 Lâmpada dicróical5 Vil 50V PEÇA 8 104,500 836,00 

1.8 UmpadaFluoresp/Negaoscóçio PEÇA 12 51.100 613,20 

1.9 Limpada H3112V55W PEÇA 20 16,967 339,34 

1.10 Limpada infra vermelha 220V1150W PEÇA 26 174.933 4.548,26 

1.11 Lâmpada p/Iwingoscõpio PEÇA 15 127,200 1.908,00 

1.12 Lâmpada p/foco cirúrgico l2v PEÇA 20 90,133 1.802,66 

1.13 Lâmpada p/olosctpo PEÇA 24 127,200 3.052,80 

1.14 Lâmpada para foco dinico PEÇA 20 82.700 1.654,00 

1.15 Lâmpada para microsctpio6Vl20W PEÇA 6 26,067 156.40 

1.16 Pilha "iria AA UNIDADE 100 5,833 583,30 

1.17 Pilha acahnaAkA UNIDADE 100 5,533 553,30 

1.18 Pilha gradecomum UNIDADE 100 5,087 506.70 

1.19 Pilha média comum UNIDADE 100 4,467 446,70 

1.20 TépI derivação de1!4' PEÇA 20 6,367 127,34 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTEI R$ 27.186,19 

LOTE 2 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

2.1 Biela para compressor odontológico PEÇA 12 190,800 2.289,60 

Trav. José J rge, SJN 
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Comissão Permanente de Licitacão 

2.2 Bilha para fluxómetro PEÇA 40 50,900 - 	2.036,00 

2.3 Botina p/ válvula hi&aulca PEÇA 6 50,900 305.40 

2.4 Borrxhap/ ponteira desugador PEÇA 10 16,967 169,67 

2.5 Cabeça p/compresdea&osdcll pus PEÇA 30 156,900 4.707,00 

2.6 Cabeça pfcompressorde aecosol PEÇA lO 127,200 1.27200 

2.7 Cabo de força de uso geral PEÇA 60 12,700 762,00 

2.8 Cabo 	força tnpolar PEÇA 50 12,700 635,00 

2.9 Cabo de ~te p/ ECG mod.BIONET PEÇA 4 1.751,100 7.004,40 

2.10 Cabo de paciente pIECG PEÇA 4 2.948,400 11.793,60 

2.11 Cabo ECG p/rnon'dor muftipametros PEÇA 8 987,900 7.903,20 

2.12 Cabo pltense PEÇA 12 43,900 526,80 

2.13 Capacitor de partida para motor PEÇA 8 68,933 551.46 

2.14 Centrifuga PEÇA 1 7.641,667 7.641.67 

2.15 Chave 2polos2posições PEÇA 40 11,467 458,68 

2.16 Chave de liga e desliga 2 polos PEÇA 24 9.000 216,00 

2.17 Con'eiade transmissão A62 PEÇA 6 19,100 114,60 

2.18 Estator para aparelho deaerosol PEÇA 40 43,900 1,756,00 

2.19 Estator para aparelho deaerosdCll plus PEÇA 30 188,700 5,661,00 

2.20 Estator para motor de induição trifásico 3 CV PEÇA 4 371,000 1.484,00 

2.21 Estator para motor flásico 2CV PEÇA 2 219,000 438,00 

2.22 Filtro Bio Plus 420 PEÇA 1 252.300 252,30 

2.23 Filtro Bio Plus 580 PEÇA 1 252,300 252,30 

2.24 Filtro Bio Plus 630 PEÇA 1 252.300 252,30 

2.25 Filtro piar comprimido PEÇA ID 252,300 2.523,00 

2.26 Filtro separadordedeotritos PEÇA 25 43,467 1.086.68 

2.27 Induzido para motor universal PEÇA 2 89,167 178,33 

2.28 Interruptor cefltrogo p/ partida de motor PEÇA 6 64,867 389,20 

2.29 Interruptor fim decurso PEÇA 4 34,767 139,07 

2.30 Papel para ECG 216x25MT ROLO 50 55,100 2.755,00 

2.31 Papel para ECG Mod.EP3 Bloco cJlOOFls. BLOCO 100 55,100 5.510,00 

2.32 Pedal p/bistud PEÇA 4 243,800 975,20 

2.33 Pêra para ECG PEÇA 48 19,100 916,80 

2.34 Pia para ondas curtas PEÇA 4 561.800 2.247.20 

2.35 Resistència 500W p/baiho maria PEÇA 2 150,500 301,00 

2.36 Resistência para forno de bier PEÇA 6 123,500 741,00 

2.37 Rolamento 6200 PEÇA 2 19,100 38,20 

2.38 Termostato 20-50 PEÇA 2 215,833 431,67 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 76.715,33 

LOTE 3 

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE OTD ESTIMADO ESTIMADO R$ 

D- 	Rubrica 
MISSÃO D1  
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3.1 Borracha para micro centrífuga PEÇA 2 77.700 155.40 

3.2 Coletor para induzido PEÇA 6 71.333 428.00 

3.3 Escova para motor universal PEÇA 10 16,967 169,67 

3.4 Garrafa pety 500m1 PEÇA 20 16,967 339,34 

3.5 Guarnição de silicone 2 furos PEÇA 30 3,167 95,01 

3.6 Guarrnçãodesilicone3furos PEÇA 36 3.167 114,01 

3.7 Guarnição p!autodaveodontológico PEÇA 8 222,600 1.780,80 

3.8 Injetor p/s4jgadof PEÇA 25 89,033 2.225,83 

3.9 Lacre plástico em polipropileno dupla trava 16 em PEÇA 4000 1,267 5.068.00 

3.10 Luva terminál corri registro PEÇA 30 85,967 2.579,01 

3.11 Luva terminal sem registro PEÇA 20 77,367 1.547.34 

3.12 Mangueira dupla pligaçàodoPROFl PEÇA 17 23.300 396,10 

3.13 Mangueira dupla p/ped3 METRO 36 19,100 687.60 

3.14 Mangueira garganta? METRO 12 37,133 £45,60 

3.15 Mangueira garganta 3/4' METRO 18 26,533 477.59 

3.16 Mangueira p/ alta pressão 114' PEÇA 90 6,900 621.00 

3.17 Mangueira PU p1 ligação de ar METRO 200 11.667 2333.40 

3.18 Mangueira siliconizada p1 sugador METRO 60 14,833 889,98 

3.19 Mangueira spaguete piar METRO 60 6,133 367,98 

3.20 Mangueira tríplice silicon'zada METRO 50 16,967 848,35 

3.21 Membrana piaparelho de aerosol C71 plus PEÇA 33 72,100 2.379,30 

3.22 Membrara plestetospio PEÇA 40 4,367 174,68 

3.23 Placa de comando e4etránico picadeira odontológica UNIDADE lO 1.007,000 10.070,00 

3.24 Placa de diafragma p/ aspirador PEÇA 8 69,033 552,26 

3.25 Placa de potência p!processadora L 	2 UNIDADE 1 3.024.167 3.024.17 

326 Placa T/R board PEÇA 1 5.645,567 5.645,57 

327 Registro de água para cuspideira PEÇA 12 79,533 954,40 

3.28 Registro de ar PEÇA 12 79533 954,40 

3,29 Registro para dreno de água PEÇA 6 39.333 236,00 

3.30 Reparo p/ luva terminal com torneira PEÇA 18 37,133 688,39 

3.31 Reparo pé seringa tríplice PEÇA 18 79,533 1.431.59 

3.32 Rolamento p/micro motor PEÇA 35 90.133 3.154,66 

3.33 Seringa tríplice PEÇA 12 200,333 2404,00 

3.34 Suporte p/ PETY PEÇA 6 68,933 413,60 

3.35 Tampa da cabeça p/ caneta odontológica PEÇA 6 44,300 265,80 

3.36 Tetinha para filtro separador de detritos PEÇA 10 6,133 61.33 

3.37 Válvula 114 para autoclave odontológico PEÇA 8 479,100 3.832,80 

3.38 Válvula de abastecimento PEÇA 2 477,000 954.00 

3.39 Válvula de retenção PEÇA 3 159,000 477,00 

3.40 Válvula interruptora metálica PEÇA 12 44,300 531,60 

3.41 Válvula pneumática! p regulagem de spray PEÇA 25 71,333 1.783,33 

3.42 Válvula reguladora de ar p/ equipo PEÇA 25 83.733 2.093,33 

3.43 Vira brequim p/ compressor de ar PEÇA 12 303.167 3.638.00 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 67.270,19 
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LOTE 4 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

4.1 Bomba de vácuo 0autxlave horizontal PEÇA 3 4.081,000 12.243,00 

4.2 Bomba para abastecimento p/autoclave PEÇA 3 408,133 1.224.40 

43 Bomba para osmose reversa PEÇA 3 689.000 2.067.00 

4.4 Pressostato p1 vapor PEÇA 2 213.067 426.13 

4,5 Relê auxiliar 220 V PEÇA 4 54.067 216,27 

4.6 Relê temporizado coelo-3OMIN PEÇA 4 284,100 1.136,40 

4.7 Reparo para válvula de abastecimento JOGO 2 477.000 954,00 

4.8 Reparo para válvula de vapor JOGO 3 739,900 2219.70 

4.9 Resistência aletada 1333W PEÇA 2 344,533 689,07 

4.10 Resistência tubular 380V 9000W PEÇA 3 551.200 1.653.60 

4.11 Rolamento de mancal p/ máquina de lavar industrial PEÇA 4 483,367 1.933,47 

4.12 Rolo de borracha p/rak a processadora L 	2 UNIDADE 6 432,500 2.595.00 

4.13 Sensor de oximetna p/ imnitol multiparâmetros PEÇA 12 673,133 8.077,60 

4.14 Sensor de temperatura da processadora L 	2 UNIDADE 2 468,500 937,00 

4.15 Sensor de temperatura plautoclave PEÇA 2 484,433 968,87 

4.16 Termostato 0-300* PEÇA 2 156,900 313,80 

4.17 Transdutor p/ultra som PEÇA 2 726.133 1.452,27 

4.18 Transdutor de pressão p/ autoclave PEÇA 2 1.786,133 3.572,27 

4.19 Transformador 220V x 12V 5 amperes PEÇA 4 131,433 525,73 

420 Transformador de alta tensão pibustun PEÇA 4 507,133 2.028,53 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 45.234,09 

LOTE 5 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 070 

VALOR 
ÁRIO 

ES 4I_ ADO 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

5.1 Água deionizadast PEÇA 100 20,133 2.013.30 

5.2 Flux6metro p/oxig&lio PEÇA 4 153,733 614,93 

5.3 Fonte power suply CASS B HD7 PEÇA 2 8.429,467 16.858,93 

5,4 Gel p/ ECGG galão SIts PEÇA 20 73,133 1462.66 

5.5 Gel p/ ultrassonografia galão 5LTS PEÇA 20 76,300 1.526,00 

5.6 Gerador de alia tensão para RX 300MA PEÇA 2 7.086,533 14.173,07 

57 Guarnição sjliconizada II x 9 MM PEÇA 4 903.100 3.612,40 

5.8 Indicador Digital de Temperatura PEÇA 2 375,233 750,47 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$ 41.011,16 

LOTE 6 

Trav. José J rge, S/N 
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UNIDADE QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIIADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

PEÇA 47,733 381.86 
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8.1 Manômetro p/ ar comprimido 

PREFEITURA DE 

QUIXADA 
w 

Gabinete do Prefeito 
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TEU DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

VALOR 
uNákRi 
ESTÇ% 

VALOR TOTAL 

6.1 Arco para estetospio PEÇA 100 5,067 506,70 

6.2 Braçadeira para Iensiõmelro PEÇA 200 24.367 4.873,40 

6.3 Manguito 1 Via PEÇA 20 37.133 742.66 

6.4 Manguito p/lensi&netro PEÇA 200 21,733 4.346,60 

6.5 Ma,ornétro para tensiómetro PEÇA 30 43,900 1.317,00 

6.6 Membrana plosrriose reversa PEÇA 4 373,567 1.494,27 

5,7 Membrana para aparelho de aerosol PEÇA 20 44,500 890,00 

6.8 Motor redutor p/ mesa cirúrgica PEÇA 3 1.341,233 4.023.70 

6.9 Oliva plestetosctpio PAR 80 4.963 397.04 

6.10 Pêra p/tensiómetro PEÇA 140 8.500 1.190,00 

6.11 Placa balança e4etr6nica150Xg PEÇA 10 373,100 3.731,00 

6,12 Registro de deflação p/tensiórnetro PEÇA 80 16,967 1357,36 

6.13 Tubo Y p/estetoscõpio PEÇA 40 5,333 213,32 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 6 R$ 25.08305 

LOTE 7 

TEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

VALOR 

T10 ESIMADO 
VALOR TOTAL. 
ESTIMADO R$ 

7.1 Bacia em porcelana p/ cuspideira PEÇA 5 296,800 1.484.00 

72 Botão completo para seringa triplice PEÇA 6 71,333 428,00 

73 Câmara em alurninio para autoclave PEÇA 6 1.272,000 7.632,00 

7.4 Camisa para compressor PEÇA 8 137.800 1 1Q4 

7.5 Caneta para utirassom odontológico PEÇA 6 574.500 3.447.00 

7.6 Castelo p/ caneta odontõgico PEÇA 6 101.767 610,60 

7.7 Colimador p/RX odontológico PEÇA 2 271,367 542.73 

7.8 Diafragma p/ válvula pneumática PEÇA 10 8,900 89,00 

7,9 Eixo p/ micro motor PEÇA 20 66.767 1335.34 

7.10 Eixo pinça P8 p/ caneta odontológica PEÇA 20 159,000 3.180.00 

7.11 Eixo pinça SB p/ caneta odontológica PEÇA 20 84,800 1.696,00 

7,12 Espelho multe face p)refletor PEÇA 6 381.600 2.289,60 

7.13 Espelho p/spray caneta odontológica PEÇA 6 44.500 267,00 

7.14 Estator p1  motor de indução monofásico 1/2CV PEÇA 4 249,133 996,53 

715 Expaçãop/ motor monofásico PEÇA 4 75,900 303,60 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 25.403,81 

LOTE 8 
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8.2 Pedal p/ equipo PEÇA 8 169,6 '1.356,80 

8.3 Plst 	pf 	essorodontológico PEÇA 12 185.633 2.221.60 

8.4 Placa elettiico de comado p1 RX UNIDADE 8 954,000 7.632,00 

8.5 Placa péautodaveodontológico PEÇA 8 1.319,733 10.557,86 

8.6 Placa pé ultrassom odontológico PEÇA 4 726.133 2.904,53 

8.7 Ponteira em alumínio pé sugada PEÇA 2 25.133 50,27 

8.8 Ponteira pé foto polimerizador PEÇA 20 288,200 5.164,00 

8.9 Pressostatopé em~ dear PEÇA 12 221,333 2.656,00 

8,10 Unidade geradora RXloKV PEÇA 4 2.491,000 9.964.00 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 8 R$ 43.494,92 

LOTE 9 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 0W 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

9.1 Regulador fraraxiçrfldop/cor~ PEÇA 20 132,633 2.652,66 

9.2 Reparo para cilindro deeievaçâo PEÇA 6 249,133 1.494,80 

9.3 Resistência 220V pé autoclave odontológica PEÇA 8 222,600 1.780,80 

9.4 Rolamento MS p/ caneta odontol5gica PEÇA 50 90,133 4.506,65 

9.5 Rolamento rucap/ caneta odontolôgica PEÇA 50 90,133 4.506,65 

9.6 Rolamento RS p/ caneta odontológica PEÇA 50 90,133 4.506.65 

9.7 Seguimento para compressa PEÇA 20 133,567 2.671,34 

9.8 Sensadetemperalurapaitoctaveodontológico PEÇA 6 303,167 1.819,00 

VALOR TOTAL ESTMADO DO LOTE 9 RI 23.938,55 

LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE OTD 

VALOR 
UN ITÁRI 
EST

Ç4j00 

RI 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

10.1 Ruxõmetropéarcompdrrido PEÇA 20 153,733 3.074,66 

10.2 Gabinete plástico pé compressa de aerosol PEÇA 4 72,100 288,40 

10.3 Placa de controle de velocidade p/ centrituga PEÇA 3 667,800 2.003.40 

10.4 Placa deditagmap/com~ PEÇA 4 127,200 508,80 

10.5 Resenatódode água autoclave PEÇA 3 879,800 2.639.40 

10.6 Transformador 22ox6ovl,2amperes PEÇA 5 188,700 943,50 

10.7 Transformador p/ sonar PEÇA 5 72,100 360,50 

10.8 Tudo p/ RX 300MA PEÇA 2 9.034.367 18.068,73 

10.9 Unidade geradora p/ RX 500Ma PEÇA 3 9.672,533 29.017,60 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 10 R$ 56.904,99 

LOTE 11 
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DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

VALO 
UNITÁRIO 
ESTIMADO ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

11.1 Circuito amplificador p/tense PEÇA 5 486,533 2.432.67 

11.2 Circuito amplificador p/ulfrassom PEÇA 5 253,913 1.269,57 

11.3 Cristal ultra sônico PEÇA 12 477,000 5.724,00 

11.4 Elefrodo de borracha condutiva PEÇA 30 41,033 1.230.99 

11.5 Geradorde ondas curtas PEÇA 4 379,500 1.518,00 

11.6 Gerador de pulso p/ tense PEÇA 4 375,233 1.500,93 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 11 R$ 13.616,15 

LOTE 12 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

12.1 Canela pffiístum PEÇA 6 215,400 1.292,40 

12.2 Cardioclip para ECG PEÇA 20 32,100 642,00 

12.3 Cesto p/autodave 1001t PEÇA 1 1.333,500 1.333,50 

12.4 Circuito amplificador pIECG PEÇA 4 943,400 3.773.60 

12.5 Colimador pIRX traumatológico PEÇA 2 2.597,000 5.194.00 

12.6 Contador 37840 PEÇA 2 301,033 602,07 

12.7 Contador 31850 PEÇA 2 313,767 627,53 

12.8 Contador CWM 27 PEÇA 2 243,800 487,60 

12.9 Controlador digital plautoclave PEÇA 2 4.864,333 9.728,67 

12.10 Controlador digital temperatura PEÇA 2 293,300 586,60 

12.11 Cristal para sonar PEÇA 12 284,100 3.409,20 

12.12 Display processador HD7 PEÇA 2 1.682,233 3.364,47 

12.13 Elemento fdtrante7MlCA PEÇA 10 44,300 443,00 

12.14 Eletrodoprecordial PEÇA 24 21,500 516.00 

12.15 Eletrodo sensor de nivel PEÇA 4 57,567 230,27 

12.16 Fonte 22OV x 6 VCC 500 Ma PEÇA 12 47,733 57280 

12.17 Fonte chaveada para ECG PEÇA 4 856,700 3.426,80 

12.18 Fonte p/ osmose reversa PEÇA 4 153,733 614,93 

12.19 Frasco umificadorsoúml PEÇA 60 30,933 1.855,98 

12.20 Protetor para refletor PEÇA 12 23.767 285,20 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 12 R$ 38.986,61 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 484.905,64 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinco reais e 
sessenta e quatro centavos).  

Trav. José Jôçge, S/N 
Campo Velho, 6$0JI½o - Quixadá-CE 
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ANEXO II - PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10,005/2021 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 
Comissão de Pregão 

Objeto: Registro de preços visando frituras e eventuais aquisições de peças para manutenção preventiva e 
corretiva de aparelhos médicos hospitalares e odontológicos, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do 
municipio de Quixadá-Ce. 

LOTE 

ITEM  DESCRIÇÂO MARCA UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias; 
O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Local edata 	de 	de 2021. 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (art. 30, § 50  do Decreto Federal 
n°. 10M2412019) 

Trav. José Jor, S/N 
Campo Velho, 6391ft-01 - Quixadá-CE 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

	ti 
o  	n 

°- Rubrica " 
COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO 

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

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

d) que, sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser 
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

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

(CE), 	de 	 20 

DECLARANTE 
0 

Trav. José Jor e, SIN 
Campo Velho, 639Ó7-0"WÀ. Quixadá-CE 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _/2021 - SRP 	- 	Rubrica 

Aos XX dias do mês de XXXX de 2021, o município de Quixadá, através da Secretaria Municipal de 
	COMISSÃO DE 

LIrbTAÇÃO  
inscrito no CNPJ N° 	/ 	- com sede à 	  sendo facultado 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666193, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9.488, de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 
10.005/2021 para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM: 
registrar os preços para Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de peças para manutenção 
preventiva e corretiva de aparelhos médicos hospitalares e odontológicos, de responsabilidade da Secretaria da 
Saúde do município de Quixadá-Ce, por um período de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por 
Lote, oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para os LOTES n° 	foi classificada em 11  lugar o licitante 
vencedor 	  representada pelo Senhor Sr. 	 inscrito no CPF n°. 	 que entre 
si, justo e avançado a presente ata, devidamente precedida da licitação, realizada na modalidade PREGÃO, 
conforme o Processo de Pregão Eletrônico n° 10.005/2021-PERP pelas cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de peças para 
manutenção preventiva e corretiva de aparelhos médicos hospitalares e odontológicos, de responsabilidade da 
Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital, constantes 
no Termo de Referência e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço, por um período de 12 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DAS OBRIGAÇÕES: 
Subcláusula Primeira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de 
Preços. 
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, para fins de liquidação. 
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de 
Preço. 
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro 
das normas da Ata de Registro de Preço. 
e) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado. 

• 1) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO. 
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado, nos termos do 
art. 67 da Lei n° 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento. 
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o município de Quixadá 
i) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 

medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA ês dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 

objeto, quando necessário. 
k) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 
1) Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 
ITENS, fixando prazo para sua correção. 

Subcláusula Segunda. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da convocação. 
b) indicar, no mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do CPF. 
c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada. 

Trav. José Jor, S!N 
Campo Velho, 6390.7-041t Quixadá-CE 
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d} O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do município de Quixadã para a CONT - 	.anbtativo 
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável. 
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas á pessoal. 
f) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do municipio de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
9) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo município de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender, 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço. nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
1) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão, 
j) comunicar ao municipio de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
1) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: 
Subcláusula Primeira - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de 
compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa. 
acompanhadas das Certidões Federais. Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
Subcláusula Segunda - Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do 
municipio de Quixadá-Ce. 
Subcláusula Terceira - O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
Subcláusula Quarta - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
Subcláusula Quinta - Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal fatura, 
Subcláusula Sexta - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE' ás certidões apresentadas. 
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLAUSULA QUARTAS DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, relativas à 
utilização do Sistema de Registro de Preços. 
Subcláusula Primeira- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
Subcláusula Segunda- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas como órgão gerenciador e órgãos participantes. 
Subcláusula Terceira- Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o FORNECIMENTO registrados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação específica para o 
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 
Subcláusula Quarta O municipio de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 

Trav. Jose Jor$e, S.N 
Campo Velho, 63907aj4- Quixadá-CE 
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solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a ""-'''T.quiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Quinta Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não 
houver obrigações frituras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme ar?. 10 § 
30  do Decreto n°9488. de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
art. 10  § 40  do Decreto n°9.488. de 30 de agosto de 2018). 

CLÁUSULA QUINTA —OBRIGAÇÕES DO ÕRGÃO PARTICIPANTE: 
5.1. Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações. para fins de utilização de forma 
correta: 
5.2. Consultar previamente a administração do municipio de Quixadá, objetivando a obtenção das informações 
necessárias à aquisição pretendida: 
5.3. Verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando o municipio de 
Quixadá eventuais desvantagens verificadas: 
5.4. Encaminhar a administração do municipio de Quixadá cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias corridos, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada: e 
5.5. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata. 
informando a administração do municipio de Quixadá qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular. 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
6.1. A Ata de Registro de Preços vigorará a partir da data de sua assinatura por 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá a secretaria contratante 
competindo-lhe: 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos 
PRODUTOS registrado: 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS. de forma a avaliar o mercado, podendo rever 
os preços registrados. a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados: 
o) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho: 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar 
novas certidões ou documentos vencidos: 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades: 
0 consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro órgão da 
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata: 
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possiveis alterações ocorridas. 
Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser 
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 

Trav. José Jorg, SIN 

Campo Velho, 63901'o Quixadà-CE 



PREFEITURA DE 	Ir 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
8.1. Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS, o quantitativo, as empresas fo - -'.. •' e o nome do 
representante legal são os constantes do Modelo de Proposta e Anexo 1 desta ata de registro de preços: 
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n2 
8.666, de 1993. 
§ 19 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 
§ 22  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 3 Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

• devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 42- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLAUSULA NONA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
9.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para 
futuro fornecimento, terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
Subcláusula única - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município de Quixadá não 
será obrigada a contratar o fornecimento disposto na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à contratante, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. O município de Quixadá poderá ainda, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à contratada, neste caso, o contraditório e 
ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
10.1. O município de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro 
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem 
de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Primeira - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os pedidos 
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a fornecimento for de uma só vez e não houver obrigações 
futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de fornecimento nas hipóteses que se fizerem 
necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Segunda - A Administração não emitirá qualquer Pedido de fornecimento sem a prévia existência do 
respectivo crédito orçamentário. 
Subcláusula Terceira - O extrato do contrato, quando realizado, será, em qualquer hipótese, publicado na 
imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da fornecimento ao licitante ou, quando for o 
caso, da assinatura da Ata de Registro de Preço de fornecimento. 
Subcláusula Quarta - O Pedido de fornecimento será formalizado por intermédio de: 
a) Nota de empenho e autorização de fornecimento se o fornecimento for de uma só vez; ou Ata de Registro de 
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações futuras; 
b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da 
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior à do seu vencimento; 
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c) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar o fo 
LICITA 9 . . icionai a 

órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitatôrio, será indicado o segundo classificado, e assim 
sucessivamente. 
Subcláusula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo previsto no 
Termo de Referência, no periodo de 12 meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DO RECEBIMENTO: 
Os ITENS serão: 
a) Recebidas provisoriamente, por intermédio de um responsável a ser designado pela Secretaria requisitante 
para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes na Ordem 
de FORNECIMENTO: 
b) Recebidas definitivamente, após comprovação da compatibilidade dos itens com as especificações e 
conseqüente aceitação, impretenvelmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de 
fornecimento; 
c) Rejeitadas. quando em desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referência do Edital convocatório. 
Subclúsula Primeira - Ainda que os itens sejam recebidas em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a 
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos mesmos. 
Subcláusula Segunda . Os itens deverão ser prestados com validade minima de 60 (sessenta) dias, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES: 
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços. a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0.5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho. recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial. 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o municipio de Quixadã pelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea d. Referida penalidade 
é de competência do municipio de Quixadá. 
f) As penalidades previstas nas alíneas d' e e poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato 
ilicito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilicitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municipios e, será excluída do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 41  da Lei 10.520/2000, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem: 
1-convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP. no prazo previsto neste edital. 
2- Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços; 
3. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
4- Comportar-se de modo inidõneo: 
5- Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
6- Cometer fraude fiscal; 
7- Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na 
condição anterior: 
1-Pelo fornecimento desconforme com o especificado e aceito. 
2- Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejitado pelo municipio de Quixadá. 

QUIXADA 
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3- Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão. 
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n°8.666/93. 
Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo municipio de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alinea g", a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas, 
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alinea g" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
as de multa. elencadas nas alineas b e 'c da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
A pedido; 
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior; 
b) Seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material; 
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n° 
8.666/93; 
Subcláusula Primeira - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da Ata. 
Subcláusula Segunda - A solicitação do fornecedor para o cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pelo municipio de Quixadá, facultando-se a esta, aplicação das penalidades previstas na Ata. 
Subcláusula Terceira - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor 
relativas ao Registro. 
14.2. Por iniciativa do municipio de Quixadá: 
a) A CONTRATADA não aceitar reduzir o preço registrado. na  hipótese deste se tomar superior àqueles praticados 
no mercado; 
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços; 
c) Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado; 
d) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos dela XII e XVII do Art. 78 da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
15.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito. 
conforme a seguir: 

- Por iniciativa da Administração: 
a) Quando o fornecedor der causa á rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Ad. 78 da Lei n°8.666/93; 
b) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 
Subcláusula Primeira - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos subitem 
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 
Subcláusula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da contratada, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação. 
Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados devera ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada àdministração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

Trav. José Jorgeks.N 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: 
161. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante 
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao municipio de 
Quixadá, corno também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e 
parágrafos, da Lei 8.666/93 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vicios redibitórios e. na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da municipio de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n° 8.666/93). 
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do municipio de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o 
recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da 
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com  base no ari. 71. § 2° do 
Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei n9 8.666. de 21 de junho de 1993. preceitua: 'Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábir, 
Subcláusula Única - As despesas do exercicio subseqüente correrão á conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. DA RESCISÃO: 
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do 
fornecedor, assegurará ao municipio de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de 
recebimento. 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666193, 
constituem motivos para a rescisão da contratação: 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao 
municipio de Quixadá; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do 
municipio de Quixadá. 
Subcláusula Terceira - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será 
admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o 
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
Subcláusula Quarta - O municipio de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso 1. da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e 
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO: 
19.1. O municipio de Quixadá providenciará a publicação resumida desta Ata trimestralmente, nos termos do art. 15. 
§ 2 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
20.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato no previsto neste Edital, os chamados casos omissos, 
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto doregão. a legislação e demais normas reguladoras da 
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matéria, em especial a Lei n° 8.666193, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO: 
21.1. As questões decorrentes da utilização desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no município de Quixadá, Seção Judiciária do Estado do Estado de Ceará. 
E, por estarem de acordo, lavrou—se este termo, em 02 (dois) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e 
assinadas pelas partes contratantes, abaixo assinadas e arquivado neste Município, conforme dispõe o artigo 60, da 
Lei n! 8.666/93. 

Quixadá-Ce 	de 	de 2021. 

SIGNATÁRIOS: 

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	 CPF: 	  

	

2. 	 CPF: 	  
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RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS INTERESSADAS 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 
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Campo Velho, 63903.QjO\ Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°10.005/2021 

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

01. RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
E-MAIL: 
TELEFONE: 
REPRESENTANTE: 
RG: CPF: 
BANCO: 	AGÊNCIA: 	CONTA CORRENTE: 

E q 

uj 
n 

• Rubrica 
COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°10.005/2021 

A~SNI`, Qt', 

o. 	Rubrica 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 

REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS, ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS, 
MARCAS E EMPRESAS FORNECEDORAS 

Quixadá-Ce de 

 

de 2021 

   

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 10.005/2021, celebrada entre o 
município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n°10.005/2021. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 , CNPJ N° 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR. 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE - R$ 

Trav. José Jote, S/N 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

 

   

    

CONTRATO N° 	 

  

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
	 E DO OUTRO LADO, A 

	

EMPRESA 	, PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da 	com 
sede á Rua 	 n° 	Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	,neste ato representada pelo 
Ordenador de Despesas da Secretaria da 	 Sr. 	  inscrita no CPF n° 

Ø
doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  

estabelecida na 	  inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	  neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). 	  portador(a) do CPF n° 	  apenas 
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019, na Lei n° 10.520. de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n°8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do 
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do 
Pregão Eletrônico n°10.005/2021, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu Ordenador 
de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição, 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva 

. 	de aparelhos médicos hospitalares e odontológïcos, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do 
município de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referencia, constante no 
Anexo 1 do edital e da proposta adjudicada e anexo a este termo. 

CLÁUSULA TERCEIRAS DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 
emissão da ordem de compra, em atendimento ás necessidades do órgão contratante, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRONICO N° 
10.00512021. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A entrega do objeto deste contrato dever ser feita no local indicado pela Secretaria de 	 correndo 
por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a 
operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem marca, destino, quando for o 
caso, e as demais características que os identifique. Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura 

Trav. José Joge, S/P1 
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comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferên 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os equipamentos deverão ser entregues pela CONTRATADA e estarem em plena condição de consumo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de 
compra de que trata a Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1. O objeto do presente contrato será recebido provisohamente em até 10 (dez) dias corridos, contados 
da data da entrega dos bens, no local e endereço indicado pela SECRETARIA DE 	  
Nos moldes do termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a 

• assinatura e o número do CPF, emitido pela SECRETARIA DE 	  do servidor do 
CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 
1. Se disser respeito á especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
2. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado. 
3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez verificado o 

• atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
5.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do município de Quixadá-Ce. 
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
5.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

Trav. José Jotge, S/N 

Campo Velho, 6 
	 - Quixadá-CE 
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5.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma uni 
nota fiscaUfatura. 	 FIs.Qv  	O 

ukr R ica 
5.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE' às certidões apresentadas, pa 

COMISSÃO DE 

CLÁUSULA SEXTA• DA VIGÊNCIA 	
LIC1rAÇÃO 

6.1. O contrato terá vigência até 31 (trinta e um) dezembro de 2021, contados da data da assinatura 
deste termo de contrato. Podendo ser aditivado. conforme ai. 57 da Lei 8.666/93, dentro do ano 
orçamentário. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a 
alteração do OBJETO 
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira 
prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
respecUvo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
7.1. O valor do presente contrato é de R$ 	 ( 	) e onerará recursos orçamentários na 
Dotação Orçamentária: 	 . No Elemento de Despesas: 	 . Fonte de Recursos: 

PARÁGRAFO ÚNICO - DO REAJUSTE 
O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, pelo período de 12 (doze) meses da 
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais poderão ser 
reajustados com base no indice GP-M da Fundação Getúlio Vargas. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
8.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus 
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à 
CONTRATADA: 
a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a 
execução deste contrato, dos bens adquiridos; 
b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos 
necessários. 
c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como 
transportes, frete, cama  e descarga etc. 
d. Cumprir as posturas do Municipio e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na 
execução do contrato; 
e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preámbulo deste termo; 
f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a 
execução do contrato: 
g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciàrios, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato. nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8,666/93: 
i. Atender prontamente qualquer reclamação. exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE: 
j. Oferecer garantia minima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação. 
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme 
ai. 65 da Lei 8.666/93. 

Trav. Jose Jo'ge. S  
Campo Velho, 63557o0- Quixada-CE 
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m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital, 	

ÉFIs.XA. t 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 	 Rubrica 	 rI' 

9.1. Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições de - COMISSÃO DE 
contrato, cabe ao CONTRATANTE: 	 LICITAÇÃO 
a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual: 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso ás suas 
instalações: 
c. Prestar á CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a 
ser solicitados: 
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
10.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como 
cedè-Io ou transferi-lo, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato caberá ao Sr.(a) 	  e 
consiste na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou 
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
11.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário á regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicará autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 
8.666. de 1993. 
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme ocaso. 
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° 
e 2° do art. 67 da Lei n°8.666. de 1993. 
11.8 Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrõnico, 
quando disponivel. 

Trav. Jose Jd,r9e S!N 
Campo Velho, 69G--d1O - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

 

\ C•' 	Rubrica 

11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais venficações pe"!Tirfe 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação e. 	- da 
fiscalização. 
11.10. O descurnprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumpnmento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
11.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à 
execução do fornecimento alocada. 
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
como art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES PARA OCASO DE INADIMPLEMENTO 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do município de Quixadá, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, fisica ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2.002. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o caput" desta cláusula, serão conduzidos 
no âmbito do órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo 
órgão garantido o exercício de prévia e ampla defesa, 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o "capuí desta cláusula, poderão ser aplicadas as 
multas conforme legislação vigente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o parágrafo segundo desta cláusula, serão 
conduzidos no âmbito da Unidade Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade 
competente da mesma Unidade, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, 

PARÁGRAFO QUARTO 
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

PARÁGRAFO QUINTO 
O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes ás 
multas que eventualmente forem aplicadas 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
13.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, petos motivos e com as conseqüências previstas nos 
artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n°8,666/93. 

Trav. Jose Jcège, SN 

Campo Velho, 639QZ-O - Quixada-CE 
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PARÁGRAFO ÚNICO 
A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administra 
prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA• DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Fica ajustado, ainda, que: 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
a) o Edital Pregão Eletrônico N°10.005/2021 e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do município de Quixadá. 
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

	  %pDE Qo,
Já 

 

Secretario(a) de 	 Razão social 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPF N°: 

	

2. 	  
CPFN°: 

Trav. José .rge, SIM 
Campo Velho, t391WAI10 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1 DO CONTRATO N° 
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Trav. José Jkrge,  SN 

Campo Velho. 9flQ7IO - Quixadá-CE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 10.00512021-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de peças para 
manutenção preventiva e corretiva de aparelhos médicos hospitalares e odontológicos, de 
responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. 
Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 1610412021; 2. Fim do recebimento 
de propostas: ás 08hs00min do dia 29/0412021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das • 08hs01min ás 08h59min do dia 29/04/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 
09hs00mín do dia 29/04/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge, sln, 11  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 ás 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-Ce, 13 de abril de 2021. 

A 	
PUBLICAR, para circular no dia 15104/2021, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL O POVO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA SAÚDE. 

Trav. José Jorge, 8/ti 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 10.005/2021-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preços visando frituras e eventuais aquisições de peças para manutenção preventiva 
e corretiva de aparelhos médicos hospitalares e odontológicos, de responsabilidade da 
Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 13 de abril de 2021 no 
flanelõgrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 13 de abril de 2021. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SIL VEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador:93480EE7 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 01.04.013/2021 

PORTARIA N° 01.04.013/2021 

CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA A 
(0) SERVIDOR (A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, usando das atribuições 
que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 001 de 23 de novembro 
de 2007. 
CONSIDERANDO a Emenda a Lei Orgânica Municipal n° 11, de 08 
de maio de 2014. 

RESOLVE: 

-Art. 1° - Conceder a(o) Senhor(a) FRANCISCO RAIMUNDO 
RIBEIRO DA SILVA, portador (a) do CPF 674.738.303-68, servidor 
(a) municipal, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, 
admitido (a) em 01/10/1998 sob matrícula 00809616 e admitido (a) 
em 02/02/2009 sob matrícula 00899947, no cargo de Professor, 
REDUÇÃO DE CARGA DE HORÁRIA, em 50% (cinquenta por 
cento) de sua jornada de trabalho, conforme disposto em Lei, por um 
período de O l(um) ano, com início em 01/04/2021. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará, Em 01 de Abril de 
2021. 

RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SIL VEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador:5D6AF9A7 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N"01.04.014/2021 

PORTARIA N°01.04.014/2021 

CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA A 
(0) SERVIDOR (A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, usando das atribuições 
que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 001 de 23 de novembro 
de 2007. 
CONSIDERANDO a Emenda a Lei Orgânica Municipal n° II, de 08 
de maio de 2014. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder a(o) Senhor(a) FRANCISCA MICELENE 
FERNANDES DE ARAUJO, portador (a) do CPF 801.728.733-04, 
servidor (a) municipal, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação, admitido (a) em 15/07/1998 sob matrícula 00808466, no 
cargo de Auxiliar de Serviços, REDUÇÃO DE CARGA DE 
HORÁRIA, em 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho, 

conforme disposto em Lei, por um período de 01(um) 
em 01/04/2021. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pá 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará, Em 01 de Abril de 
2021. 

RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SIL VEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador: 131 115011 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 

DA TOMADA DE PREÇOS N° 00.001-TP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - Aviso de abertura dos 
envelopes de proposta - Tomada de Preços n° 00.001/2021-TP. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Quixadá, no uso de suas funções, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fora concluído o julgamento da fase de 
habilitação do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 
no 00.001/2021-TP, cujo objeto é a contratação de serviços de 
assessoria e consultoria técnica na área de licitações e contratos 
administrativos, de interesse de diversas secretarias do município 
de Quixadá-CE. A abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços fica marcada para o dia 20 de abril de 2021 às 09:00 horas. 
Para obter informações detalhadas no setor da comissão permanente 
de licitação, em dias de expediente normal, com endereço na Trav. 
José Jorge Matias, s/n, Campo Velho, Quixadá-Ce. 

M1RLLA MARIA SALDANHA LIMA 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:B7E3C 1 5D 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 10.005/2021-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de 
peças para manutenção preventiva e corretiva de aparelhos médicos 
hospitalares e odontológicos, de responsabilidade da Secretaria da 
Saúde do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de 
recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 16/04/202 1; 2. Fim 
do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 29/04/2021; 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do 
dia 29/04/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 
09hs00min do dia 29/04/2021, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 1° andar, 
Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 ás 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identiflcador:36543A50 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE. Extrato do quinto 
termo aditivo ao contrato da Dispensa de Licitação no 2017/017SMS. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá. 
CONTRATADA: Maria Maurides Alves de Sá. Objeto: locação de 
imóvel para funcionamento e atendimento das necessidades do Centro 
de Atenção Psicológica - CAPS Geral. Este termo tem por objeto a 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 56 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N2  10.005/2021.PERP 

Á Comissão de Licitações do município de Quixadá torna público que se 
encontra á disposição dos Interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico no 
10.005/2021-PERF', do tipo menor preço por lote, cujo objeto 4 Registro de preços visando 
faturas e eventuais aquisições de peças para manutenção preventiva e corretiva de 
aparelhos médicos hospitalares e odonlológicas, de responsabilidade da Secretaria da 
Saúde do município de Quinadá-Cv. Datas e Horários 1. Início de recebimento das 
propostas das OêhsOOmin do da 1E/04/2021 2 ris do recebimento de proposta ás 
CllJhsOOmin do dia 29/04/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: dos ORhsOlrnín ás 
OBhSgmin do dia 29/04/2021; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: ás O9hs00nsin do 
dia 29/04/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada a fran. José 
Jorge, s/n, 19  andar, Campo Velho, Quinadá-Ce, das 07:30 ás 11:30 e no 
tite:www.tcv.ce.gov.br. 

Qivoadá-CE, 13 de abril de 2021 
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS No 12.04.001/2021-PMS 

Objeto: Contratação de empresa para Serviços complementares de reforma e 
de urbanização do Hospital Severino Miguel de Barros - 42  etapa - Rua Francisco das 
Chagas Cavalcante - Centro - Saboeiro-CE, conforme orçamento em anexo. Data da Sessão: 
dia 30 de abril de 2021, às 08h:30min. Edital e Local: Rua Edmundo Olinda, n 33, Centro, 
Saboeiro - CE, e no portal do TCE-CE: http;//www.tce.ce.gov.br/licitacoes/.  

Saboeiro-CE, 14 de abril de 2021. 
MARIA IRANILDA LEITE 

Presidente da CPI. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nt 2021.04.08.01FG 

A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, torna 
público, que fará realizar licitação, na modalidade Concorrência Pública, autuada sob o NO 
2021.04.08.011`G, cujo objeto é a contratação de serviços de coleta, transporte e destino 
final de resíduos sólidos domiciliares e urbanos, capinação, pintura de meios-fios e poda 
arbórea com limpeza e destino final, no Município de Salitre/CE, conforme especificações 
constantes no projeto básico, Tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 
17 de maio de 2021, às 09:00 horas na sala da Comissão de Licitação, situada na Praça São 
Francisco, S/N. Os interessados poderão obter informações detalhadas no setor da 
Comissão de Licitação, no horário de 08h00 as 12h00, através do telefone 10XX881 3537-
1082, ou no site: www.tce.cegov.br. 

Salitre-CE, 14 de Abril de 2021 
THAMIRIS PEREIRA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL No 202104.12.01PMS 

A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, torna 
público, que fará realizar Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, autuado sob o No. 
2021.04.12.01PMS, tendo como objeto a contratação de prestação de serviços no 
fornecimento de internet com link dedicado fulI duplex, para atendimento das 
necessidades das diversas Secretarias Integrantes da Estrutura Administrativa do Município 
de Salitre/CE, Tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 29 de abril de 
2021, às 08:30 horas, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada na Praça São Francisco, S/N. Os interessados poderão obter informações 
detalhadas no setor da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal, ou, através 
do telefone (88) 3537-1082. 

Salitre-CE, 14 de Abril de 2021 
JOÃO ADDNIRAN FIALHO CAVALCANTE 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2  2021.04.06.015 

A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, torna 
público, que fará realizar Licitação, na modalidade Tomada de Preços, autuada sob o N° 
2021.04.06.015, cujo objeto é a contratação de empresa para confecção de próteses 
dentária, incluindo o material para confecção das próteses, de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Salitre/CE, Tipo Menor Preço, com data de abertura 
marcada para o dia 03 de Maio de 2021, às 09:00 horas na sala da Comissão de Licitação, 
situada na Praça São Francisco, S/N. Os interessados poderão obter informações 
detalhadas no setor da Comissão de Licitação, no horário de 08h00 às 12h00, ou, através 
do telefone IOXX88I 3537-1082. 

Salitre-CE, 14 de Abril de 2021 
THAMIRIS PEREIRA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CAR)RI 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N 23.03.2021.03-SRPE 

A Prefeitura Municipal de Santana do Cariri torna público aos interessados do 
Pregão Eletrônico N 23.03.2021.03-511PE o Termo de revogação cujo objeto é o Registro 

de Preços para fatura e eventual aquisição de merenda escolar pata atender às 

necessidades da Secretaria de Educação do Município de Santana do Cariri-CE. O Termo de 

Revogação 	poderá 	ser 	consultado 	nos 	sítes 	'licitacoes.tce.ce.gov.br", 

santanadocariri.ce.gov.br, Licitações-e e na sala da Comissão de Licitação. 

Santana do Canri - CE, 13 de Abril de 2021 

PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO 
Pregoeiro 

lo 
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N° 70, quinta-feira, 15 de 4bril de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 

TOMADA DE PREÇOS N9  7.004/2020 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

	 Ç40  

Objeto: serviços de empresa especializada em engenharia civil para execução 
dos serviços da segunda etapa da pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Sitio 
Santa Rosa no Município de São Benedito-CE. O Presidente comunica a classificação de 
todas as propostas apresentadas, sagrando-se Vencedora a Empresa Repacon Construções 
e Locações EIRELI-ME, CNPJ: 15.279.651/0001-30, com valor global de R$ 649.338,16 
(seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos). Fica 
aberto prazo recursal previsto no AO. 109, da Lei N 8.666/93. Informações: de segunda a 
sexta das 08:00 às 12:00hs. 

São Benedito-CE, 14 de abril de 2021 
RONALDO LOBO DAMASCENO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N 98/2021 - SMS Extrato do Contrato N5  0098/2021 - SMS - Processo SPU NQ 
P14566612021 - Dispensa N° 031/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral, 
através da Secretaria Municipal da Saúde - SMS. CONTRATADA: LDCMED HOSPITALAR LTDA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nO 04,238.951/0001.54. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em locação de Equipamento para terapia de alto fluxo, tipo gerador 
de fluxo integrado para fornecimento de gases respiratórios que será destinado ao Hospital 
de Campanha Doutor Francisco Alces e Hospital Doutor Estevam, que estão sob 
intervenção do municipio para uso da Secretaria Municipal da Saúde no enfrentamento da 
pandemia de COVID-19. Fundamentação Legal: AO. 24. inciso IV e Art 26, inciso 1, da Lei 
8,666 de 21 de junho de 1993. Modalidade: Dispensa No 031/2021. Valor Global: R$ 
405.00000 (quatrocentos e cinco mil reais). Dotações Orçamentárias: 
07.01.10.302.0073.2384.33903900.1211000000; 
07.01.10.302.0073.2384.33903900.1214210000; 
07.01.10.302.0073.2384.33903900.1290000000; 
07.01.10.302.0073.2384.33903900,2214210000; 
07.01.10 . 302.0073.2376.33903900.1211000000; 
07.01.10.302.0073.2376.33903900.1214000000; 
07.01.10.302.0073.2376.33903900.1220000()02; 
07.01.10.302.0073.2376.33903900.2220000002. Prazo de Vigência: O prazo de vigência do 
contrato será de 180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura, nos 
termos da Lei 8.666/1993. Data da Assinatura: Sobral/CE, 13/04/2021. Signatários: lima. 
Sra. Regina Célia Carvalho da Silva - Secretária Municipal da Saúde a Sr. Bruno Camargo 
Lima de Aquino - Representante da empresa LOCMED HOSPITALAR LTDA - ME. Viviane de 
Morais Cavalcante - Coordenadora Jurídica da SMS. 

AVISO DE CREDENCIAMENTO No 2/2021-SMS 

OBJETO: Credenciamento de empresa especializada em serviços de exames 
laboratoriais de acordo com a tabela SUS. Modalidade: Edital de Credenciamento Ne 
002/2021-SMS, 	Valor 	do 	Edital: 	Gratuito. 	INFORMAÇÕES: 	Sue: 
http://licitacoes.sobral.ce.gov.br  e à Rua Viriato de Medeiros, N 1.250, 49  andar. Fone: 
1881 3677-1157 e 1254. 

Sobral-CE, 14 de Abril de 2021. 
KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO 

Presidente 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

CONTRATO N 83/2019 - SMS 
Errata ao Extrato do Segundo Aditivo ao Contrato N 083/2019 - SMS, publicado 

no Diário Oficial da União de No 68, do dia lã de abril de 2021, Página 177. ONDE SE LÊ: 
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, iniciando em 
11/04/2021 A 10/04/2022, LEIA-SE: PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 06 
(seis) meses, iniciando em 11/04/2021 A 10/10/2021. 

Sobral-CE, 14 de Abril de 2021. 
VIVIANE DE MORAIS CAVALCANTE 

Assessora Jurídica da SMS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9.04.02/2021 - SEMEB 

Aquisição de material estruturado com formação e acompanhamento 
pedagógico para alunos e professores da rede municipal de ensino do município de 
Tabuleiro do Norte-CE. tipo: Menor Preço Por lote. A comissão de pregão comunica aos 
interessados que a entrega das propostas: a partir desta data, no sitio www.licitacoes-
e.com.br. Abertura das propostas: 29 de abril de 2021 as 08h30min (horário de Brasília) no 
sítio www.licitacoes-e.com.br. Formalização de lances: 29 de abril de 2021 as 
09h00min(horário de Brasilia). Informações gerais: o edital poderá ser obtido através do 
sitio referido acima. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso 
ao sítio www.licitacoes-e.com.br  para verificação de informações e alterações 
supervenientes. Maiores informações através do e-mail Iicitacaotabuleiro@gmail.com. 

Tabuleiro do Norte-C£, 13 de abril de 2021 
LEYDIANE VIEIRA CHAGAS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 14.04.001/20214M5 

A Prefeitura Municipal de Tauá, por meio de seu Pregoeiro, torna público 

aos interessados a abertura do Pregão Eletrõnico Nn 14.04.001/2021-FMS, cujo objeto 

é o Registro de Preço para faturas e eventuais aquisições de tendas e cadeiras para 

acomodação de usuários das Agências Bancárias do Município, com objetivo de evitar 

aglomeração e atender todas as orientações sanitárias para evitar a disseminação do 

Coronavírus, de interesse da Secretaria de Saúde do município de Tauá-CE. Inicio do 

Acolhimento das Propostas: 15 de abril de 2021, às 17h30min; Final do Acolhimento 

das Propostas: 29 de abril de 2021, às 07h30min; Data de Abertura das Propostas: 29 

de abril de 2021, às 08h00min; Inicio da Sessão de Disputa de Preços: 29 de abril de 

2021, às ORhOOmin; Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasilia. O edital 

completo poderá ser adquirido em: www.bbmnetlicitacoes.com.br  e 

https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas.  

Tauá-CE, 14 de abril de 2021 

THOBIAS BATISTA MARTINS 

Ø

Este documento pode ser veniicado nu endereço elet'ónicu 

htipuifwww.ie.00v.br/autenticiaede.stmi,  pelo o,55g0 05302021041500162 

006umento aia,nadu digiialmevte conforme MP n2200.2 de Zu/Ou/2001, CP 
quo institui a infraeninutura de Chaoeo Pübl:Cas urasiiein - icp-Bradi. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Resultado de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Tururu, torna público o resultado de 
da licitação referente a Tomada de Preço N° 008/2021 cujo objeto é: prestação de serviços de fiscalização junto as obras e serviços de engenharia, 
sejam: engenharia civil, elets-ica, urbanismo, junto as Secretarias do Município de Tururu/CE. Foram Inabilitadas, as empresas 1-Pavcom Pavimen 
Construção e Projetos LTDA CNPJ N°03.301.735/0001-43,2- Execut Consultoria e Projetos LTDA— EPP CNPJ N° 40.475.281/000-53. Fica aberto o prazo 
recursal de acordo com a Lei n° 8.666/93, Art. 109, inciso 1, alínea "B". Após cumprido o prazo caso não haja manifesto de recurso. Assim sendo a abertura 
de proposta marcada para o dia 26 de abril de 2021 às 14:30hrs. Mais informações junto a Comissão de Licitação. Tururu, 13 de abril de 2021— Vinicius 
do Vale Cacau - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Resultado de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Tururu, toma público o resultado de 
Habilitação da Licitação referente a Tomada de Preço N°007/2021 cujo objeto é: contratação de prestação de serviços de recolhimento, transporte e 
incineração de resíduos hospitalares para atender as necessidades do Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde e medicamentos da Central de 
Abastecimento Farmacêutico e a destinação final dos resíduos de saúde classificados nos grupos A (infectantes), B (químicos), E (perfuro cortantes) nas 
Zonas Urbana e Rural do Município de Tururu - CE, conforme termo de referência. Foram Habilitadas, as empresas 1-Braslimp Transportes Especializados 
LTDA, CNPJ N°12.216.990/0001-89, e 2-CRU. Empreendimento Ambiental LTDA, CNPJ N° 09.234.399/0001-40.Fica aberto o prazo recursal de acordo 
com a Lei n° 8.666/93, Art. 109, inciso 1, alínea "li". Após cumprido o prazo caso não haja manifesto de recurso. Assim sendo a abertura de proposta marcada 
para o dia 26 de abril de 2021 às 10:00hrs. Mais informações junto a Comissão de Licitação. Tururu, 13 de abril de 2021— Vimcius do Vale Cacau - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*** *5* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Irauçuba - Aviso para Apresentação das Amostras do Edital de Chamamento N°. 001/2021. Objeto: 
aquisição de gêneros alimentícios do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, oriundos da Agricultura Familiar, destinados à alimentação 
escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Irauçuba/CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação. A Prefeitura Municipal de 
Irauçuba através da Secretaria da Educação, conforme exigência do Edital de Chamada Pública de N°. 001/2021 na Cláusula 6.— Das Amostras dos Produtos, 
vem Convocar todos os Credenciados a se fazerem presentes em local e data abaixo citados, para apresentação e degustação das amostras dos produtos a 
serem adquiridos por esta Administração, para avaliação e seleção dos mesmos. Local de Entrega: Secretaria da Educação, Praça São Luiz, W. 30, Centro, 
Irauçuba/CE. Data: 15 e 16 de abril de 2021. Hora: De 08h00min às 1 1h00min e das 14h00min às 17h00min. Informações: Secretaria da Educação, Fone: 
(85) 99964.0116. Irauçuba/CE, 14 de abril de 2021. Renata Mesquita Ferreira - Presidente da Comissão Central de Licitação. 

*** *** *5* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 1404.01/2021. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
04 de maio de 2021 às 9h, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço, tombado sob o n° 1404.01/2021, com o seguinte objeto: Pavimentação em Pedra Tosca 
em diversos Bairros no Município de Baturité/CE, Conforme Projeto Básico, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://liçitacoes.tce.ce.gov.br. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

*5* *** *5* 

Estado do Ceará, Governo Municipal de Palmácia - AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-04/2021 - A Pregoeira do 
Município de Palmácia toma público o Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de veículos, de diversas marcas, modelos, pertencentes ou vinculados à frota das diversas Secretarias do Município de Palmácia/CE, incluindo o fornecimento 
de peças originais, genuínas ou legítimas, acessórios originais, legítimos ou genuínos, baterias e ou acumuladores, e produtos afins de mão de obra, tudo 
conforme especificações e condições contidas no projeto básico/termo de referência e edital, fica adiada a abertura nara o dia 28 de Abril de 2021. às 
09:00hs, a bem do interesse público. Informações: Praça 7 de Setembro, N°635, Centro, Palmácia/CE, de 08:00 às 12:00h, ou no site www.tce.cegov.br. 
Francisca Silvânia de Sousa Alves Silva - Pregoeira. 

*** *** *5* 

Estado do Ceará —Prefeitura Municipal de Quixadá —Aviso de Licitação - A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 10.005/202 1 -PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro 
de preços visando futuras e eventuais aquisições de peças para manutenção preventiva e conetiva de aparelhos médicos hospitalares e odontológicos, de 
responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 
16/04/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 29/04/2021 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs0lmin ás 08h59min do 
dia 29/04/202 1; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09hs00niin do dia 29/04/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge, s/n, 1° andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. Quixadá-Ce, 13 de abril de 2021. JOSÉ IVAN 
DE PAIVA JUNIOR - Pregoeiro. 

*5* 5*5 5*5 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - Aviso de abertura dos envelopes de proposta - Tomada de Preços ri' 00.001/2021-
TP. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, no uso de suas funções, toma público, para conhecimento dos interessados, 
que fora concluído o julgamento da fase de habilitação do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 00.00 1/2021-TP, cujo objeto é a 
contratação de serviços de assessoria e consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos, de interesse de diversas secretarias do 
município de Quixadá-CE. A abertura dos envelopes contendo as propostas de preços fica marcada para o dia 20 de abril de 2021  às 09:00 horas. Para obter 
informações detalhsdss no setor da comissão permanente de licitação, em dias de expediente normal, com endereço na Trav. José Jorge Matias, s/n, Campo 
Velho, Quixadá-Ce. Mirlla Maria Saldanha Lima - Presidente da CPL. 

*** *** *5* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 

PMF-1 5042 1/PEO1 - O Pregoeiro Oficial do Município de Frecheirinha toma público para conhecimento dos interessados que realizará o Pregão Eletrônico 
supra, cujo Objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar 
do Município de Frecheirinha/CE. Cadastramento das Propostas: a partir do dia 16 de Abril de 2021. Abertura das Propostas e Fase de Lances: dia 30 

de Abril de 2021, às 09h. No Sítio: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital poderá ser adquirido junto a CPL, situada na Av. Joaquim Pereira, N° 
855, Centro, Frecheirinha-CE, nos dias úteis, das 08h às 12h e também no Sítio: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Benedito Lusinete Siqueira Loiola 

- Pregoeiro. 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-. AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2021.04.12.01 - O 
Município de Granja, através de sua Comissão Permanente de Licitação toma público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na Modalidade 
Tomada de Preços N°2021.04.12.01, sessão pública marcada para o dia 03 de Maio de 2021, às 08h30min, cujo Objeto é a Contratação de empresa para 
execução de serviços de operação, manutenção, poda de árvore para desobstrução da iluminação publica, ampliação, modernização, eficientização 
e garantia do funcionamento e gerenciamento completo do sistema de iluminação pública do Município de Granja/CE. O referido Edital poderá ser 

adquirido no Site: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  conforme IN-04/2015 e na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça da Matriz, S/N°, 

Centro, Granja horário de 08h às 12h. Granja-CE, 15 de Abril de 2021. William Rocha Costa -Presidente da CPL. 

*5* 5*5 *5* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU -AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 0122021PEFME - O 

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ipu, informa aos interessados o ADIAMENTO da sessão que seria no dia 15 de Abril de 2021, às 09h no Sitio: 

bllcompras.org.br, para o dia 30 de Março de 2021, às 15h no Sitio: www.bllcompras.org.br, motivado pelo 1° Aditivo ao Edital. Edital, Anexo, Aditivo e 
demais informações na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Abílio Martins, SIN°, Centro, Ipu-CE, Portal de Licitações do TCE-CE e no Sitio. 
www.bllcomnras.org.br. Ipu-CE, 14 de Abril de 2021. Bruno Emanuel Fernandes - Pregoeiro. 


