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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° 16.004/2021-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios 
destinados aos programas e serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de 
Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 
13/04/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 26/04/2021; 3. Abertura e 
Julgamento das propostas: das 08hs01 mm ás 08h59min do dia 26/04/2021; 4. Início da sessão 
de disputa de preços: ás 09hs00min do dia 26/04/2021, maiores informações na sala da 

• Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 10  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, 
das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-Ce, 08 de abril de 2021. 

osÊ IVAN  

Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 12/0412021, 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 DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907.010 - Quixadá-CE 
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ITAÇÂ9 CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

  

     

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico no 16.004/2021-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados aos 
programas e serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce, foi 
afixado no dia 08 de abril de 2021 no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme 
estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 08 de abril de 2021. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907.010 - Quixadá-CE 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÕNICO N° 16.00412021-PERP 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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: wwwbllcomprasorq.br Acesso Identificado no Iink -licitações". 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 13/04/2021 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 26/04/2021 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 26/0412021 

4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 26/04/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA—CE torna público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portada n° 09.03.004/2021 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 HABILITAÇÃO, 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 ide 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. 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 juridica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação juridica, qualificação técnica e económico financeira e 
regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa juridica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto; 
S. CONTRATANTE: O Municipio de Quixadá que é signatário do instrumento contratual; 
6. CONTRATADA: Pessoa juridica 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 á 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 minimo, 
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 convocatóno, 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 
Municipio de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico4peracional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 
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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. ÕRGÃO 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. ÓRGÃO 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. ÕRGÃO 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 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTiCIOS 
DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE QUIXADÃ-CE. 

1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 

ANEXO -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 intransferivel 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 
www.bllcompras.org.br, 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 Leitões do Brasil - BLL, poderes específicos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habitação. 

Trav. 9,3rge, SN 
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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 inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido - 
aplicadas, por força da Lei nç 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/CN,J. O Pregoeiro fará 
pesquisa no sue https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas os 
licitantes que se enquadrem nesta situação; 

b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadâ; 
c) 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; 
• o 	Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica,-

g) 
urídica;

g) 	De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9 seus incisos e 

parágrafos, da Lei Federal n°8.666/93 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 
Leitões 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 ás 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 Leitões 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 etetrônip, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida er'tida pela entidade; 

Trav. J sé Jf rge, S/N 
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2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcim- • 'os 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°. 10.520/2002; 
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 jurídicas 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 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, 
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou 
através de 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, 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 inicio da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasília - DE 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 habilitacão 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 
às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível. 
c) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou 
substitui-la. 
d) Após 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 utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.1- 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\Jetrônico e deverá: 

Trav. José 4orge, SIN 
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a) ser redigida em língua 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 for o caso. 
3.111-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). 
3.1.3.1-0correndo 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, rigorosamente, 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 

• 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 à proposta de outro licitante. 
3.1.6-As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis 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 

• de lances. 
4.6-0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7-Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 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. 
4.11-0 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 período 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 ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 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 pública 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 
4.16-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 venficação automática, junto á Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos aris. 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. 
4.21-No caso de equivalência 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 só 
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 art. 30, § 
21. da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1-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 
eletrônico, 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 cifirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
4.34-Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará 4ase de aceitação e julgamento da proposta. 
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4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4.35.1-Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto á 
adequação ao objeto e à 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 .024/20 19. 
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 inexequível. 
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 convocatório da licitação não tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 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 antecedéncia, 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 passiveis 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 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta: 
4.35.9-Os licitantes deverão colocará disposição da Administração todas as condições indispensáveis á realização 
de testes e fornecer, sem ônus, 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 thaf a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11-0 Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 
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	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 à 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 à 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 participação, 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 Juridica do Tribunal de Contas da União (https://cerlidoes-

apf.apps.tcu.qov.br!).  
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majontário, por 
força do artigo 12 da Lei n°8.429, de 1992, que pre4 dentre 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 buda 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 verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate feto, 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 
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 CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.00412021-PERP 
ÕRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ 
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. 
S. 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 período de validade coincidindo com o periodo da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento á 
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 à 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 comprobatório 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 
autorização expedido,pelo órgão competente:  

OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
resDectiva. 

1). COPIA 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 Á 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 licitatório, 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 inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
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	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 123/2006 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 8.666/93, 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 privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entide expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por\Mssoa fisica identificada pelo nome e cargo exercido na 
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entidade, com firma reconhecida em cartório do declarante, estando às informações sujeitas a con erência pelo(a) 
Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa juridica 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 compatíveis com o Termo 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 5.1.1.4.2, instrumento de nota fiscallcontrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual 
o atestado faz vinculação. 

5.1.1.5 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
511.5. 1 -Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa juridica (artgo 31 da Lei n° 8.66693) em data não supenor 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 70  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, perigosas 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 possivel 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 possivel 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. 
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 possivel 
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 CNPJ/CPF, 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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64- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas neste 
edital. que não apresentarem expressamente o seu periodo de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) 
dias anteriores á data de abertura da sessão. 
65- 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 ás 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 acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retomando ao Pregoeiro, quando 
possivel, 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 Eletrõnico 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 à 
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; 
II - Não ocorrendo á 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. 
7.9.3 - 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 rgociar 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 declarado vencedor, e os 
presentes á sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda ás 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(ões) 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 eletrõnico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis á defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis 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 Oficial da Prefeitura de Quixadã: 
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 edilalicio; 
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 á autoridade competente. (Art. 13. IV do Decreto Federal n°. 10.024/2019). 
7.22 . O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetiveis 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 protelatórios 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 1/municípios. tce. co, gov. br4icilacoes/ - Portal de Licitações dos Municipios do Estado do Ceará. bem 
como no flanelôgrafo do municipio, 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 à 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 ás atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a 
ordem de qualificação e classificação, para venficar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente. sem prejuízo da aplicação das sanções cabiveis. 
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. 

S 	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. §10  da LC n° 123/2006. 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 ("chat"). e-mail, ou, ainda, fac-simile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatõrio. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666193, 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.° 8.666193, deverá obedecer às 

S 	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 especificos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no ari. 70, § 20  do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 20131 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 hábir. 
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12. DILIGÊNCIA: 
121. 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 

Ø 	
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o municipio 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 municipio 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 á 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas á 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. 

Ø 	
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
13.3. Incumbirá á 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 Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura, O mesmo procedimento se adotará com relação aos possiveis termos aditivos. 
134. 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. E 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, § 11  do Decreto 7.89212013) 
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 especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, 
quando o Municipio 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 á disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
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13.10. O Municipio 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 dos bens registrados. 
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 à 
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 1° 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 Municipio de Quixadá. 

15- DO PAGAMENTO 
15.1. 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. 
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, 

n 	15.3.0 MUNICÍPIO 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 fornecedor, 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" ás certidões apresentadas, para verificação 
de todas as condições de regulandade 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 mantivera proposta de menor preço ofertadem qualquer fase do certame. 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidõneo 
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16.17-Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual periodo 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 civel 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: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 

S 	16.4 - As multas previstas nas alineas 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 
unidade responsável pelo mesmo comunicará á CONTRATADA. 
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Municipio de Quixadá serão aplicadas á 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimpléncia acarretar prejuizos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio 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 á Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
16.8.2 - 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 Orgão/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. 

fl 	17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL EDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
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: licitacao@quixada.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, Quixadá-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 licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores á 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 subsidios 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 serãc%divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

Trav. 	J rge, S/N 

Campo Velho, 63907- 10 - Quixada-CE 



18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
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 exercício 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 início 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 - E 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 licitatório; 
21.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.52012002, 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, 08 de abril de 2021. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadã-CE 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados aos programas e 
serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce, conforme especificações e 
quantidades constantes no presente termo de referência- eferência 

2. 2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A contratação ora pretendida decorre do fato de que a Secretaria de Desenvolvimento Social há serviços continuados nos 
Programas e Serviços. A aquisição dos produtos descritos na solicitação de despesa, objeto deste termo, será para a 
manutenção dos programas e serviços desenvolvidos por esta Secretaria. Em face disso, sugere-se a contratação de empresa 
para aquisição do objeto supracitado para atender as necessidades desta Secretaria. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

LOTE 1 

TEM 1 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1.1 

ARROZ BRANCO. PACOTE DE 1 1(0 	Especificação: ARROZ 
BRANCO 	PACOTE DE 1 KG. EMBALAGEM, SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE, HERMETICAMENTE FECHADO. TIPO Z NÃO 
PARBORIZADO, POLIDO, CONSI7TIJiDO DE GRÃOS INTERNOS, 
COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, LIVRE DE IMPUREZAS: 
WSETO OU MICROORGANISMOS QUE POSSAM TORNÁ-LO 
MPRÕPRIO PARA CONSUMO HUMANO OU COMPROMETER O 
ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS A PARTIR DA 
DATA DA ENTREGA DEVE TER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA 
EMBALAGEM CONFORME O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. 

P acate 12 3.672,00 

1.2 

FEIJÃO CARIOCA 1 KG - Especificação: FEIJÃO CARIOQUINHA, 
TIPO 1, NOVO GRÃOS ÍNTEGROS E SEM AMASSADURAS. LIVRE 
DE INSETOS, MOFO, UMIDADE, PEDRAS E IMPUREZAS QUE 
COMPROMETAM 	O 	CONSUMO E O ARMAZENAMENTO. 
EMBALAGEM PRIMÁRIA TRANSPARENTE ATÓXICA DE 1KG, 
APRESENTANDO MARCA DATA DE VALIDADE, INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL E DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO. 

Quilograma 70 10,74 751,80 

" 

FEIJÃO DE CORDA 1 1(0 - Especificação: FEIJÃO DE CORDA - 
PACOTE DE 1 QUILO S CONSTITIJIDO DE GRJ4OS INTEIROS, COM 
TEOR DE UMIDADE ENTRE 12-14%, LIVRE DE IMPUREZAS 
INSETO OU MICROORGANISMOS) QUE POSSAM TORNÁ-LO 
MPRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO OU COMPROMETER O 
ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS. DEVE TER 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM CONFORME O 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

Quilograma ' 

1.4 

FEIJÃO PRETO 1 1(0 - ESPECIFICA ÇÃ O/CLASSIFICA ÇÃ O: FEIJÃO 
PRETO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, NOVOS, E SADIOS. 
SENTO DE MATÉRIA 	TERROSA, PEDRAS, 	FUNGOS OU 
PARASITAS, LIVRE DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, UMIDADE, E 
MISTURAS 	DE 	OUTRAS 	VARIEDADES 	OU 	ESPÉCIES. 
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA TRANSPARENTE A TÓXICA 
DE 1KG, APRESENTANDO DATA DE VALIDADE, INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM FARDOS DE 30KG. 
VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA 

Quilograma 80 9,59 767,20 

1.5 

CAFÉ TORRADO 250 O - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO TORRADO E 
MOÍDO. EMBALAGEM A VACUO DE 250 GRAMAS, DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, 	COM SELO DE PUREZA 	DA ASSOCIACAO 
BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE . ABIC. O PRODUTO 
DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE E ATENDER 
A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAUDE E A RSCLUÇÃO 

Pacote 390 602 234780 

Trav. José forge, S/N 
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12/18 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA 
ALIMENTOS - CNNPA. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE 
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. 

1.6 

1.7 

AÇUCAR REFINADO 1KG - ESPECIFICA ÇÃ G'CLASSIFICA ÇÃO: 
GRANULADO, 	DE 	ORIGEM 	VEGETAL. 	CONSTITUÍDO 	DA 
SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. EM PERFEITO ESTADO. DE 
COR CARACTERÍSTICA. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE 
DE PARASITAS, DE FUNGOS. LIVRE DE UMIDADE E DE 
FRAGMENTOS ESTRANHOS. NÃO DEVE SER EMPEDRADO. 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO DE PWETILENO 
A TÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, 
APRESENTANDO 	DATA 	DE 	VALIDADE, 	INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA. 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO FARDO CONTENDO 30 
KG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE 
gNTREGA. 

Quilograa 420 3,49 1.465,80 

VARINHA 	DE 	TRIGO 	COM 	FERMENTO 	1 	KG 
ESPECIFICAÇÃO/CLASSIFICAÇÁO. FABRICADA A PARTIR DE 
GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS: COM ADIÇÃO DE FERMENTO 
QUÍMICO, FERRO E ÁCIDO FÓIJCO; DEVERÁ ESTAR ISENTA DE 
MATÉRIA 	TERROSA 	E 	EM 	PERFEITO 	ESTADO 	DE 
CONSERVAÇÃO. DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DA IR 8'2005 DO 
MAPA). NÃO DEVERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA. NEM 
RANÇOSA VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA 
DE ENTREGA EMBALAGEM PRIMÁRIA: AS EMBALAGENS 
UTILIZADAS NO ACONDICIONAMENTO DA FARINHA DE TRIGO 
PODERÁO SER DE MATERIAIS NATURAIS, SINTÉTICOS OU 
QUALQUER OUTRO MATERIAL APROPRIADO, DESDE QUE SEJAM 
NOVOS, LIMPOS, ATÓXICOS. QUE PROTEJAM O PRODUTO DE 
DANO INTERNOS OU EXTERNO E QUE NÃO TRANSMITAM 
ODORES E SABORES ESTRANHOS AO PRODUTO (INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 8/2005-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO) 	CONTENDO 	1 	KG 	DO 	PRODUTO. 
APRESENTANDO 	DATA 	DE 	VALIDADE. 	INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 
CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO OU SACO PLÁSTICO, NÃO 
RECICLADO. TIPO FARDO. CONTENDO 10 PACOTES DE 01 KG 

Quilogma 110 5,54 609,40 

1.8 

]DEVERÁ 

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO DE 1 KG 	Especificação: 
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO PCT COM 1 1(0. NÃO 

APRESENTAR RESÍDUOS. BOLOR OU CHEIRO NÃO 
ARACTERÍSTICO. 	EMBALAGEM 	DEVE 	ESTAR 	INTACTA 

ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, APRESENTAR 
NDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE NÃO 

'INFERIOR A 90 DIAS 

Quilograma 100 5.98 596,00 

1.9 

FARINHA DE MILHO FLOCADA SOOGR - ESPECIFICAÇÃO; MASSA 
PRÉ-COziDA EM FLOCOS, ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO 
FÓLICO. LIVRE DE INSETOS. MOFO, UMIDADE. PEDRAS E 
IMPUREZAS 	QUE 	COMPROMETAM 	O 	CONSUMO E 	O 
ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA. ACONDICIONADA 
EM EMBALAGEM DE 500G, NÃO TRANSPARENTE. COM  
INFORMAÇÕES 	NUTPJCIONAIS. 	DATA 	DE 	VALIDADE 	E 
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES A 
PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

Pacote 210 4,14 869,40 

1.10 

AMIDO DE MILHO SOOGR - Especü)caçao : AMIDO DE MILHO - 
CAIXA DE 500G. ENRIQUECIDO. COM  AS VITAMINAS 	A. 
COMPLEXO 8, C E ÁCIDO FÓLICO E OS MINERAIS FERRO E 
ZINCO. PRODUTO EM PÓ, LIVRE DE IMPUREZAS, INSETOS OU 
MICROORGANISMOS QUE POSSAM TORNÁ-LO IMPRÓPRIO PARA 
CONSUMO HUMANO OU COMPROMETER O ARMAZENAMENTO. 
VALIDADE MÍNIMA 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 
DEVE TER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM 
CONFORME O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

Cxa 43 5.75 247,25 

1.11 

SAL IODADO- PACOTE DE 1 QUILO - Especificação: SAL IODADO - 
PACOTE DE 1 QUILO - ISENTO DE IMPUREZAS QUE POSSAM 
TORNA-LO 	IMPRÓPRIO 	AO 	CONSUMO 	HUMANO 	OU 
COMPROMETER O ARMAZENAMENTO VALIDADE ESPEGj[ICADA.  

Pacote 115 131 15065 

Trav. José J%nge, SIM 
Campo Velho, 6396U10 - Quixada-CE 
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Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

DEVE TER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM 
CONFORME O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

1.12 

MARGARINA 	SALGADA 	EMBALAGEM 	DE 	5000R 
ESPECIFICAÇÃO: MARGARINA SALGADA EMBALAGEM COM 
5006. COM  80% DE LIPIDIOS, ASPECTO. CHEIRO, SABOR E COR 
PECUUARES AOS MESMOS E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE 
RANÇO E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. 
EMBALAGEM DE PO(JETILENO LEITOSO E RESISTENTE, 
APRESENTANDO VEDA ÇÂO ADEQUADA, DEVENDO CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DEVERÁ 
APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS A PARTIR DA DATA 
DE ENTREGA, 

Unidade 130 6,60 85800 

1.13 

ÓLEO DE SOJA GARRAFA DE 900ML• Espeóficação: ÓLEO DE 
SOJA GARRAFA O 900 ML, COMESTÍVEL REFINADO, OBTIDO DE 
ESPÉCIE VEGETAL ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS 
ESTRANHAS COM VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS E DATA 
DE FABRICAÇÃO. DEVE TER INFORMAÇÕES NUTRICIONAJS. 

Garrafa 125 10,60 1.325,00 

1.14 
CANJIQUINHA CURAU 200GR - ESPECIFICAÇÃO: CANJIQUINHA 
CURAU DE MILHO VERDE. 2006. A BASE DE FARINHA DE MILHO 
PRÉ-GELA TINIZADA, 

Unidade 900 5,42 4.878,00 

1.15 

TEMPERO EM PÓ DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 600 - 
ESPECIFICAÇÃO : TEMPEROS EM PÓ DIVERSOS SABORES 
EMBALAGEM 506, EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, PRAZO 
DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA 

Unidade 95 3,75 356.25 

116 

COLORIFICO TIPO CASEIRA OBIT IDO A PARTI DE URUCUM PCT 
CI11KG - ESPECIFICAÇÃO: COLORÍFICO TIPO CASEIRO OBTIDO A 
PARTIR DE URUCUM PCT 01KG. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 
DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA 

Quilograma 75 951 71325 

117 

TEMPERO COMPLETO ESPECIFICAÇÃO: TEMPERO COMPLETO 
LIQUIDO CONCENTRADO, SEM PIMENTA, COM VINAGRE. ALHO, 
SAL E CEBOLA. PODE CONTER ESPECIARIAS. EMBALAGEM 
PRIMÁRIA' GARRAFA PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE COM 
ROTULAGEM DA ESPECIFICAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE 
VALIDADE E COMPOSIÇÃO, CONTENDO 500ML DO PRODUTO 

r4 o'o'a 85 3,67 311,95 

1.lo 

TEMPERO EM TABLET 1140 	ESPECIFICAÇÃO TEMPERO 
ARTIFICIAL APRESENTADO NA FORMA DE TABLETS, COM 
SABORES VARIADOS, EM CAIXA COM 114G, CONTENDO 12 
puBos. 

Unidade 65 4, 1 260,65 

1.119 

RAPADURA 	DE 	CANA 	DE 	AÇUCAR 	- 	ESPECIFICAÇÃO: 
RAPADURA 	DE 	CANA-DE-AÇUCAR 	OBTIDA 	PELA 
CONCENTRAÇÃO A QUENTE DO CALDO DE CANA FABRICADA 
COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA 
TERROSA, PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, EM 
TABLETES 	DE 	30G 	ACONDICIONADOS 	EM EMBALAGEM 
PLÁSTICA ATÓXICA DE 5006: DEVE CONSTAR DATA DE 

ABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS. 

Unidade 7 4. 7 326,90 

1 

MILHO PARA PIPOCA, PACOTE DE S000R - Especifrcaç& MILHO 
PARA PIPOCA, PACOTE DE 5006R, SEM PERFURAÇÕES E EM 
SOM ESTADO, COM DATA DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS 
E DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. 

Pacote ioo 334 33400 

1.21 

MILHO 	PARA 	MUNGUNZÁ 	- 	AMARELO 	500GR 	- 
ESPECIFICA ÇÃOICLASSIFICAÇÃO: CANJICA DE MILHO AMARELO, 
TIPO 1, CONTENDO 80% DE GRÃOS INTEIROS. PREPARADOS 
COM MATÉRIAS PRIMAS SÃS, LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS 
TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS 
COM NO MÁXIMO DE 15% DE UMIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 08 
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM 
PRIMÁRIA: POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 
5006 DO PRODUTO, APRESENTANDO LOTE. DATA DE VALIDADE 
E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 
2AIXA DE PAPELÃO OU SACO PLÁSTICO TIPO FARDO. 

Pacote 65 3,43 222.95 

1 'ALHO IN NATURA - ESPECIFICAÇÃO: ALHO IN NATURA BOA 
2ONDIÇÕES PARA CONSUMO HUMANO 

Quilograma 31 2612 60972 

Trav. José J rgo, S/N 
Campo Velho, 6 9&F410 - Quixadá-CE 
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w 

VINAGRE DE ALCOOL 500M1- 	ESPECIFICAÇÃO: VINAGRE DE 
1.23 ÁLCOOL. 500 ML-APRESENTAR DATA DE 	VALIDADE,BOAS Unidade 120 3.00 360,00 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. 
FARINHA DE MANDIOCA FINA 1KG . ESPECIFICAÇÃO: FARINNHA 

1.24 
DE MANDIOCA FINA. APRESENTAR DATA DE VALIDADE. BOAS 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. ACONDIONADO EM PACOTE 

Quilograma 100 5,83 583,00 

DE 5006. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 23.513,31 

LOTE 2 

ITEM a ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

i1 

ACHOCOLATADO PRONTO DE 2001111. - ESPECIFICAÇÃO: TIPO 
CAIXINHA, 	PRONTO PRA BEBER, 	COMPOSTO DE LEITE 
RECONSTITUIDO. EMBALAGENS TETRA PACK INDIVIDUAIS DE 
200 ML,EMBALAGEM COM  UNIDADES DE 200M1 

unidade 

2.2 

FARINHA LÁCTEA LATA 400G 	ESPECIFICAÇÃO: FARINHA 
LÁCTEA LATA 4006: ALIMENTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO 
ENRIQUECIDO O FERRO ACIDO FÓLICO E AÇÚCAR, VALIDADE 
NÃO INFERIOR A 06 MESES. 

Lata 90 10,24 921,60 

,, 
" 

ACHOCOLATADO LIQUIDO 	Especificaçêo: ACHOCOLATADO 
LIQUIDO - EMBALAGEM EM 1111,0. PRONTO PARA BEBER. 
COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR, SORO DE LEITE, 
CACAU. EXTRATO DE MALTE E VITAMINAS. A CAIXA CONTÉM 
'NFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. A DATA DE VALIDADE, E 
'NFORMAÇÕES COMO A PRESENÇA DE GLÚTEN E LACTOSE. 
COM  DATA DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS E DATA DE 
FABRICAÇÃO 

Litro 680 5,73 3.896.40 

,, " 

SUCO EM CAIXA IL DE SABOR MARACUJÁ- ESPECIFICAÇÃO: 
SUCO EM CAIXA DE IL SABOR MARACUJA, PRODUZIDOS, COM 
SABORES ARTIFICIAIS DE FRUTAS. COM  DATA DE FABRICAÇÃO 
E DATA DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS 

Unidade 5. 63 2.139,40 

, 
SUCO EM CAIXA DE IL SABOR GOIABA. ESPECIFICAÇÃO: SUCO 
EM CAIXA DE IL SABOR GOIABA, PRODUZIDOS, COM SABORES 
ARTIFICIAIS DE FRUTAS. COM  DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE 
VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS 

Unidade 380 5,26 1.998,80 

2.6 

ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100*I1. 	ESPECIFICAÇÃO: 
ADOÇANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR DE 
ENERGÉTICO. LIQUIDO. A BASE DE EDULCORANTE. EMBALAGEM 
FRASCO COM 100 ML. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES DA DATA 
E ENTREGA. 

Frasco 40 14,76 590,40 

2.7 

SUCO 	PRONTO 	-CAIXINHA 	200ML 	SABOR 	CAJU 
ESPECIFICAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO: SUCO PRONTO PARA BEBER, 
OBTIDO PELA DISSOLUÇÃO. EM ÁGUA POTÁVEL. DA POLPA DA 
FRUTA POR MEIO DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, 
NÃO 	FERMENTADO, 	DE 	COR, 	AROMA 	E 	SABOR 
CARACTERISTICOS DA FRUTA SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE 
ASSEGURE SUA CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO ATÉ O 
MOMENTO DO CONSUMO. NÃO PODE CONTER ADITIVOS NEM 
ADOÇANTES (RESOLUÇÃO N 6. DE 08 DE MAIO DE 2020 FNDE). 
AS CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS DEVEM OBEDECERÁ 
LEGISLAÇÃO ESPECIFICA PARA SUCOS DE FRUTAS. DEVE 
OBSERVAR AS DISPOSIÇÕES SOBRE ROTULAGEM DE BEBIDAS 
PREVISTAS NO REGULAMENTO DA LEI N 8.918, DE 14 DE JULHO 
DE 1994. APROVADO PELO DECRETO N 	2.314. DE 4 DE 
SETEMBRO DE 1997. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: CAIXA TETRA 
DRIK CONTEÜDO DE 200 ML. SABOR CAIU, IMPRESSA A MARCA 
TABELA NUTRICIONAL, INGREDIENTES. LOTE E VALIDADE. 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE. 

Unidade 1.300 1,80 2.340,00 

Trav. José Jrge, SIN 

Campo Velho, 63907-10  - Quixadá-CE 
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CONTENDO DE 20 A 30 CAIXINHAS DE SUCO. 

2.8 

LEITE EM PÓ INTEGRAL 500GR- Especificação: LEITE EM PÓ 
INTEGRAL CONTENDO VITAMINAS, MINERAIS E TEOR DE 
PROTEÍNA MÍNIMO DE 25% EMBALAGEM LAMINADA. CONTENDO 
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. NUTRICIONAIS, COMPOSIÇÃO. 
DATA DE VALIDADE E LOTE O PRODUTO DEVERÁ TER O 
REGISTRO NO MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 
E ABASTECIMENTO PACOTE DE 500GR.. 

Pacote 500 16,10 8.050.00 

'° 

LEITE EM PÓ INTEGRAL LATA 400G - Especificação: LEITE EM P0 
INTEGRAL EMBALAGEM EM LATA PACOTE OU SIMILAR, DEVE 
ESTAR INTACTA E BEM VEDADA COM PRAZO DE VALIDADE DE 
NO MINIMO 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

Lata 60 15,26 915,60 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 21.384,10 

LOTE 3 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL
ESTIMADO 	ESTIMADO 

VALOR 

31 

MACARRÃO 	TIPO 	ESPAGUETE 	5006 	ESPECIFICAÇÃO: 
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 
6006, LiVRE DE IMPUREZAS. EMBALAGEM EM PERFEITO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, APRESENTAÇÃO, INTEGRIDADE E 
CONSUMO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS A PARTIR DA 
ENTREGA 

Pacote 220 3,89 855,80 

32 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO - ESPECIFICAÇÃO: MACARRÃO 
TIPO PARAFUSO. PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL EMBALADO EM PACOTES DE 5006. COM  DATA DE 
CABRICAÇÁO E PRAZO DE VALIDADE DE. NO MINIMO, 6 MESES 

Pacote 165 4,56 152,40 

3.3 

BISCOITO 	DOCE 	- 	TIPO 	MARIA 	400GR 
ESPECIFICAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO. : FABRICADO COM FARINHA DE 
TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. PRODUTO 
COM VITAMINAS E MINERAIS. INTEGRO. ASPECTO, ODOR, 
SABOR E COR CARACTERISTICOS AO PRODUTO DESCRITO. 
JVRE DE UMIDADE, ISENTO DE FUNGOS E DE FRAGMENTOS 
ESTRANHOS. 	EMBALAGEM PRIMÁRIA: 	DUPLO SACO DE 
POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 350 A 400GR DO PRODUTO 
APRESENTANDO 	DATA 	DE 	FABRICAÇÃO 	E 	VALIDADE, 
!NFORMAÇÃO 	NUTRI CI ONAL. 	COMPOSIÇÃO 	E 	OUTRAS 
'NFORMAÇÕES. DE ACORDO COM A LEI N 10.674, DE 16 DE 
MAIO DE 2001 EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO 
CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. VALIDADE 
MÍNIMA DE 05 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

Pacote 230 5,17 1.327,10 

3.4
cERMENTOS 

BISCOITO CREAM CRACKER 4000R . ESPECIFICAÇÃO: BISCOITO 
CREAM CRACKER. BISCOITO OU BOLACHA SALGADA TIPO 
CREAM CRACKER. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO 
CORTIFICADA 	COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, 	AÇÚCAR, 

 QUÍMICOS. SAL, LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM 
DUPLA DE POUETILENO ATÓXICO, CONTENDO 4000 DO 
PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA 
ANVISA. VALIDADE DE NO MINIMO 06 A 01 ANO 

Pacote 230 5,84 1.343,20 

3.5 
3ISCOITO 	RECHEADO 	SABOR 	CHOCOLATE 	600R 
ESPECIFICAÇÃO: BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 606 

Unidade 1.300 1.38 1.794,00 

3.6 
BISCOITO 	RECHEADO 	SABOR 	MORANGO 	60GR 

SPECIFICAÇ4O: BISCOITO RECHEADO MORANGO 60G 
Unidade 1.300 1,21 1.513,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 7.645,50 

LOTE 4 

VALOR VALOR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
UNITÁRIO TOTAL
ESTIMADO 	ESTIMADO 

R$ 

Trav. Josó%Jorge, S/N 

Campo VoIhô"tSO&s010 - Quixadá-CE 
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4.1 

SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO DE SOJA COMESTIVEI. 
LATA 125G - ESPECIFICAÇÃO: SARDINHA EM CONSERVA EM 
ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL LATA 1256. PREPARADA COM 
PESCADO FRESCO, LIMPO. EVISCERADO, COZIDO, IMERSA EM 
ÓLEO COMES lIVEL. INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE 
CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO). ÓLEO COMESTÍVEL E SAL. 
EMBALAGEM: 	EM 	LATA 	COM REVESTIMENTO 	INTERNO 
APROPRIADO, 	VEDADA 	ISENTO 	DE 	FERRUGENS 	E 
SUBSTANCIAS NOCIVAS, COM PESO LIQUIDO DE 1256. NA 
EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 
'DENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE VALIDADE NÃO 
INFERIOR A 90 DIAS E DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. 

Unidade 95 387 36765 

4.2 

CARNE BOVINA DE 1' SEM OSSO . ESPECIFICAÇÃO: CARNE 
BOVINA DE 10  SEM OSSO PRODUTO COM COLORAÇÃO 
VERMELHO-ESCURO, CARACTERÍSTICAS PRODUTO SEM OSSO, 
COM 	TEOR MÁXIMO 	DE 	GORDURA 	PERMITIDO PELA 
LEGISLAÇÃO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO QUE 
INVIABILIZEM 	O 	CONSUMO 	HUMANO, 	DEVE 	CHEGAR 
CONGELADA AO LOCAL DE ENTREGA. PRODUTO COM 
REGISTRO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO.'MS, COM DATA DE 
FABRICAÇÃO 	E 	VALIDADE 	NÃO INFERIOR A 	90 DIAS. 
INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF OU 
SIE) 

Quilograma 160 40,90 6.544,00 

4.3 

CARNE MOIDA DE PRIMEIRAS ESPECIFICAÇÃO: CARNE MOÍDA 
DE PRIMEIRA SEM GORDURA OU APARAS IN NATURA COM SELO 
DE INSPEÇÃO, FEDERAL E QUANDO NECESSÁRIO ANALISE 
MICROBIOLÓGICA DO PRODUTO 

Quili:igiaina 330 27,71 9.144,30 

4.4 

FILÉ TILAPIA CONGELADO DE 	PRIMEIRA QUALIDADE 
ESPECIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE TIPO FILÉ, 
LIMPO SEM ESCAMAS, ESPINHAS. VÍSCERAS E CARTILAGENS, 
FATIADOS COM COR. CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, NÃO 
AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS. 
4USÉNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E OVOS. PODE CONTER 
DE lO A 12% DE ÁGUA. PRODUTO COM REGISTRO DO SELO DE 
INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM OU SELO DE INSPEÇÃO ESTADUAL-
SIE OU SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL . SIF. SUAS CONDIÇÕES 
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO. NORMATIVA 
MAPA 14° 16 DE 23f0&2015. EMBALAGEM: PESO POR UNIDADE 
APROXIMADAMENTE 	1006, 	ACONDICIONADOS 	EM 	SACO 
PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, ATÓXICO CONTENDO 1 
KG DO MESMO. DEVENDO APRESENTAR NA EMBALAGEM O 
PESO LÍQUIDO, AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE 
FABRICAÇÃO E O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. 

Quulogana 90 36,39 3.275,10 

4.5 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO- ESPECIFICAÇÃO: FILÉ DE PEITO DE 
FRANGO CONGELADO DE 	1' QUALIDADE 	APRESENTAR 
CARIMBO DO SIF, DATA DE VENCIMENTO E COM PRAZO DE 
VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS, EMBALAGEM INVIOLÁVEL, 
)EM BOAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.PCT COM 1 KG 

Quilograma 290 22,08 6.403,20 

4.6 

SALSICHA A BASE DE CARNE BOVINA 	ESPECIFICAÇÃO: 
SALSICHA A BASE DE CARNE BOVINA INTEGRA EMBUTIDA EM 
ENVOLTÓRIO NATURAL OU ARTIFICIAL, APRESENTAR CARIMBO 
DA SIF E SUBMETIDO A UM PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO EM 
PACOTE DE 1KG EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE 
CONTENDO ESPECIFICAÇÃO NUTRICIONAL COM DATA DE 
FABRICAÇÃO DATA DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS 

Quilogana 310 11,57 3.586.70 

4.7 

LINGUIÇA MISTA - ESPECIFICAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO: PRODUTO 
CÁRNEO INDUSTRIALIZADO, OBTIDO DA EMULSÃO DE CARNE 
BOVINA E SUINA. ADICIONADO DE TEMPEROS/CONDIMENTOS, 
EMBUTIDA EM ENVOLTÓRIO NATURAL, SEM GLUTAMATO 
MONOSSÕDICO, 	NEM 	SAIS 	SOCOS. 	NÃO 	PICANTE. 
REFRIGERADA EM TEMPERATURA ADEQUADA, DA PRODUÇÃO 
ATÉ O MOMENTO DA ENTREGA. PRODUTO COM REGISTRO DO 
SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF). ESTADUAL (SIE) OU 
MUNICIPAL (SIM). VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES Q4 DATA DE 
ENTREGA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICA TRA4PARENTE, 
ATÓXICA. 	PRODUZIDA 	COM MATERIAL 	NÃO h%CICLADO: 

Quilograma 300 20,23 6.069,00 

Trav 	sé orge, SIM 

Campo VeIh , 639 010 - Quixadá-CE 
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FECHADA A VÁCUO, EM PACOTES DE 1 A 5KG, COM EXPOSIÇÃO 
DA MARCA, TABELA NUTRICIONAL, LOTE. VALIDADE E MARCA. 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO COM 10KG OU 
12KG, 	LACRADA, 	APRESENTANDO 	IDENTIFICAÇÃO 	DO 
PRODUTO, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. 

4.8 

CARNE DE CHARQUE PACOTE DE MGR 	Espeõficaçâo: 
CHARQUE 	BOVINO 	DIANTEIRO 	DEVENDO 	APRESENTAR 
COLORAÇÃO VERME-VIVO, ODOR CARACTERÍSTICO. ISENTO DE 
COLORAÇÃO ARROXEADA, ACINXENTADA E ESVERDEADA, 
VESTIGIO 	DE 	DESCONGELAMENTO, 	ODOR 	FORTE 	E 
DESAGRADA VEL, PARASITAS, SUJIDADES. CONTAR DA DATA DE 
_NTREGA 

Pacote 170 16,09 2.735,30 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 38.125,25 

LOTE 5 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITO 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

RI 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
RI 

5.1 

.EITE CONDENSADO CAIXA DE 395GR- ESPECIFICAÇÃO: LEITE 
CONDENSADO. TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 
3956. COM  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE 
VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS E DATA DE FABRICAÇÃO 

Unidade 160 5,54 886,40 

5.2 

CREME DE LEITE CAIXA COM 200GR ESPECIFICAÇÃO: CREME 
DE LEITE, 2006. TETRA PACK PASTEURIZADO. 100% DE ORIGEM 
ANIMAL, EMBALAGEM LACRADA E ROTULADA, A EMBALAGEM 
DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES NA DATA 
DA ENTREGA. COM  OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

Unidade 200 4,38 616.00 

5.3 

MAIONESE POTE 250GR 	ESPECIFICAÇÃO: MAIONESE, POTE 

2506, 	INDUSTRIALIZADA, 	COM 	REGISTRO 	NO 	ÕRGÃO 
COMPETENTE. COM  DATA DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 
DIAS E DATA DE FABRICAÇÃO 

Unidade 80 5,80 464,00 

5.4 

MILHO VERDE LATA DE 200GR ESPECIFICAÇÃO: MILHO VERDE, 
LATA DE 2006. GRÃOS INTEIRO IMERSOS EM LIQUIDO. DE 
COBERTURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME. COM  DATA 
DE FABRICAÇÃO DE VALIDADE EMBALAGEM DEVE ESTAR 
'NTACTA, BEM VEDADA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 06 
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA 

Lata 115 2,89 332,35 

5.5 

ERVILHA LATA DE 2006R ESPECIFICAÇÃO: ERVILHA LATA DE 
200 G.GRÃOS INTEIRO IMERSOS EM LÍQUIDO. DE COBERTURA, 
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME 	COM DATA DE 
FABRICAÇÃO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS 

Unidade 140 2,70 376,00 

5.6 

5.7 

EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 340GR - ESPECIFICAÇÃO: 
EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 340G PROCEDÊNCIA 
\IACIONAL. ISENTO DE FERMENTAÇÕES E NÃO INDICAR 
PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. PODENDO CONTER ADIÇÃO DE 
01% DE AÇÚCAR E 05 DE CLORETO DE SÓDIO. EM EMBALAGEM, 
ROTULADAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DECLARANDO 
MARCA. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, 
PRAZO 	DE 	VALIDADE, 	LOTE, 	REGISTRO 	NO 	ÓRGÃO 
)COMPETENTE COM VALIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES 

Unidade 190 4,35 826,50 

ACHOCOLATDO 	EM 	PÓ 	400GR 	ESPECIFICAÇÃO. 
ACHOCOLATADO EM Pó. LATA DE 4006 INTACTA E BEM VEDADA 
COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 
DIAS, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO 

Lata 210 7,88 2.127,60 

5.8 

CRAVO DA INDIA PACOTE DE 400R - ESPECIFICAÇÃO: CRAVO 
DA ÍNDIA. EMBALAGEM COM 406, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS. 

Unidade 20 15,66 313,20 

5.9 
PIMENTA DO REINO EM PÓ - ESPECIFICAÇÃO: PIMENTA DO 
REINO EM PÓ,EMBALAGEN COM 1 KG,APRESENTAR DATA DE 
VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 DIAS E DATA DE FABRIÇÃO 

Quilognna 19 16,47 312,93 

5.10 FOLHA 	DE 	LOURO 	1KG 	ESPE 	ICAÇÃO: 	Quilómetro 7 27.03 189.21 

Trav. José 4rge, S/N 
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ESPECIFICAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO: FOLHA DE LOURO. SECA. 
'NTEGRA, 	SEM 	MANCHAS, 	COM 	SABOR 	E 	COR 
CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO. SEM PRESENÇA DE FUNGOS, 
LARVAS OU MATERIAIS ESTRANHOS. PRODUTO COM REGISTRO 
DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF). EMBALAGEM: 
EMBALAGEM 	PRIMÁRIA: 	POLIETILENO 	ATÓXICO 
TRANSPARENTE, 	CONTENDO 	506 	DO 	PRODUTO, 
APRESENTANDO 	DATA 	DE 	PRODUÇÃO 	E 	VALIDADE. 
NFORMAÇÂO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM 

$ECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO OU SACO PLÁSTICO TIPO 
ARDO. CONTENDO 10 PACOTES. VALIDADE MÍNIMA DE 10 

MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

5.11 

CHOCOLATE GRANULADO CROCANTE PACOTE COM I30GR - 
ESPECIFICAÇÃO: 	CHOCOLATE 	GRANULADO 	CROCANTE. 
EMBALAGEM COM I3OG. CONSTITUÍDO DE AÇUCAR. CACAU EM 
00 AMIDO DE MILHO, GLUCOSE DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E/OU 
ALGODÃO E/OU PALMA HIDROGENADA, SAL. EMULSIFICANTE 
:ECTINA DE SOJA E AROMA TIZANTE, PRODUTO QUE NÃO 
CONTENHA GLÚTEN. COM  DATA DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 
90 DIAS E DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO 

p 19 513 9747 

5.12 

CANELA EM PÓ - ESPECIFICAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO: CANELA EM 
PÓ, PURA. ASPECTO, ODOR, SABOR E COR CARACTER/STICOS 
AO PRODUTO DESCRITO, LIVRE DE UMIDADE PARASITAS, DE 
CUNGOS E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM 
O CONSUMO OU O ARMAZENAMENTO. PRODUTO COM 
REGISTRO DO SERVIÇO DE 	INSPEÇÃO FEDERAL 	(SIF). 
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA. SACO PLÁSTICO DE 
POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 30G OU 
506 DO PRODUTO, APRESENTANDO DATA DE PRODUÇÃO E 
VALIDADE, 	INFORMAÇÃO 	NUTRICIONAL 	E 	COMPOSIÇÃO. 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO OU SACO 
PLÁSTICO TIPO FARDO, CONTENDO lO PACOTES. VALIDADE 
MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

Quilograma 7 13,20 92,40 

5.13 

.HÁ DE CAMOMILA - ESPECIFICAÇÃO: CHÁ DE CAMOMILA. 
EMBALAGEM: CAIXA COM lO SAQUINHOS, CONTENDO NO 
MÍNIMO 106 E NO MÁXIMO 20G, COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO DATA DE VALIDADE E PRAZO DE VALIDADE NÃO 90 
DIAS. 

Caixa 85 4,56 387,60 

5.14 

CHÁ DE EVE DOCE - ESPECIFICAÇÃO: CHÁ DE ERVA DOCE, 
EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS, CONTENDO NO 
MÍNIMO IOG E NO MÁXIMO 20G. COM  IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO 
NFERIOR A 90 DIAS. 

Caixa 75 4,53 339,75 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$ 7.623,41 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 98.352,23 (noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e 
três centavos 

4. DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS: 
4.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser 
executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, junto á sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Compra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
4.2. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
4.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento 
Social. 
4.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação; 
4.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente 
aceitação. 
4.3. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria Contratante. 

S. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
5.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presete contrato obrigar-se -a: 
5.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 

Trav. 	 J rge, S/N 
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5.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsa ......sguer danos 
pessoais ou produtos inclusive terceiros. ocorridos durante seu fornecimento: 
5.1.3. 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 Previd&icia Social, obrigações Trabalhistas. Seguros e aos 
Tributos á Fazenda Publica em geral: 
5.1.4. Manter, durante toda a execução deste contraio, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato, 
5.1.6. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, 
nos limites da lei: 
5.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte. o objeto do contrato em que se 
verificarem vicios, defeitos ou incorreções: 
5.1.8. 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: 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
6.1 A contratante obrigar-se-a: 
6.1 .1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento dos prazos: 
6.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste contrato: 
6.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual, 
6.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de 
todas as clausulas contratuais: 
6.1.5. 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: 

7. DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regulamente 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 a condições da Proposta e os preços devidamente registrados no Anexo 1 deste 
instrumento. 
7.2. 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 emitida em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social de Quixadá - Ce, com endereço à 
Rua José de Alencar 405, Centro, Quixadá - Ce, inscrito no CNPJ sob o n°23.444.748/0001-89. 

Ø 	

7.3. 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 sub itens anteriores, observadas as disposições editalissimas e desta 
ata. 
7.3.1. 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. 
7.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura. 
7.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE ás certidões apresentadas, para verificação de todas as 
condições de regularidade fiscal. 

8. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÃRIA(S): 
8.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão á conta de recursos especificos consignados no 
vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de contrato. 
8.2. 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 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 
hébir. 

9. GESTOR DO CONTRATO 
9.1. O Gestor do Contrato, será exercido por servidor nomeado pela Secretaria contratante, o qual deverá exercer em toda sua 
plenitude a ação de que trata a Lei n°8 666/93. alterada e consolidada, 

Trav.-4Qé\Jorge, S  
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA 	
DE 

f  FIs.J))$ 
ç. 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1600412021 	 k' 	cr ' 
\C0M:ssÃo DE 1 
'4JTAÇÃ3,/  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 
Comissão de Pregão 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados aos programas e 
serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce, 

LOTE 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UND CITO 
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°. 10.02412019) 

Trav. Jos orge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
Iicitatóho, 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 

'FIs.,4SO  
'4' 	n - 	Ru8rica 

\ CO
4I

MISSÃO DE 1 
"CITAÇÀQ./ 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	12021 - SRP 

Aos XX dias do mês de XXXX de 2021, o municipio de Quixadá, através da Secretaria Municipal de 
inscrito no CNPJ N° 	/ 	- . com sede à 	  sendo facultado seu 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892. de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.02412019. 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° 
16004/2021 para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM: 
registrar os preços para Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimenticios destinados aos 
programas e serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de Quixadá-Ce, por um periodo de 12 
(doze) meses, tendo sido, o retendo 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 PREGAO, conforme o Processo de Pregão Eletrônico n° 16.004/2021-PERP 
pelas cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de géneros alimentícios 
destinados aos programas e serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social 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 periodo 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. 

fl 	f) 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 compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o municipio de Quixadá 
1) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 
medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às 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, á 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 minimo, 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.tTermo  de Referência e a proposta apresentada. 

trIs.  si  'O 
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d} O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do município de Quixadá para a CONTRATADA do quantitativo 
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. 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo municipio 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 Quixadã os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes á 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 regulamente 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 venficação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA QUARTA - 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 á 
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 com o 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 especifica 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 Pr4os decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
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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 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 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 Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a SO% (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 art. 10  § 

30  do Decreto n° 9,488. 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 
ar?. 10 § 40  do Decreto n°9488, 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 gerenciarnento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá á 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: 
c) 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 ás novas condições de mercado e de aplicação de penalidades: 
fl consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro órgão da 
Administração Pública que exteme 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 á 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. 
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CLÁUSULA OITAVA- DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
8.1. Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS, o quantitativo, as empresas fornecedoras 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 ri9  
8.666, de 1993. 
§ 12 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. 
§ 29  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. 
§ 39 Quando o preço de mercado tornar-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 
li - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 42 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder á revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabiveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLAUSULA NONA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
9.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com caracteristica 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 municipio 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 á contratante, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro. a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. O municipio 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 municipio 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) Fomecedor/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 fornecimento adicional a 
órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitatório, 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, impreterivelmente 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; 

CLÁUSULA 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 aplicará 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 

n a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o município de Quixadá pelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea d". Referida penalidade 
é de competência do municipio de Quixadá. 
f) As penalidades previstas nas alineas 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 
licito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União. Estados, Distrito Federal ou municípios e, será excluida 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-sede modo inidôneo; 
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 ás penalidades tratadas na 
condição anterior: 
1- Pelo fornecimento desconforme com o especificado eceito. 

mecimen 2- Pela não execução no prazo estipulado do fo 	rejeitado pelo município de Quixadá. 
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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 município de Quixadà, 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 subclàusula 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 insurnos 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 tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços; 
e) 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 de  a XII e XVII do AI. 78 da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
151. 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 à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do AI. 78 da Lei n°8.666/93; 
b) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado: 
c) 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 contratad para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facuda à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDIÇOES DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO. 
16.1. 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, como 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 8.666193 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 município 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 ás 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: 
17.1.0 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 art. 71, § 21  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: ?Va 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 município de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de 

rur 	recebimento. 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, 
constituem motivos para a rescisão da contratação: 
a) atraso injusbficado 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 município 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 kto não previsto neste Edital, os chamados casos omissos, 
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objek do Pregão, a legislação e demais normas reguladoras da 

Gabinete do Prefeito 
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Trav. Jose'M,rge, SiN 
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matéria, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os pRncipios 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: 	  

Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°16.00412021 

RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS INTERESSADAS 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

Trav. José Jm'ge, S'N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16.00412021 

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

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

1 
Trav. 1Jos orge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°16.004/2021 

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° 16.004/2021, 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°16.004/2021. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 , CNPJ N° 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNO QTD 
VALOR. 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL DO LOTE - 

Trav. Josérge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° 	 

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

	

EMPRESA 	  PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Municipio de Quixadã, pessoa juridica de direito público interno, através da Secretaria da 	com 
sede à Rua 	, no , Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	 neste ato representada pelo 
Ordenador de Despesas da Secretaria da 	 Sr. 	  inscrita no CPF n° 
	 doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  
estabelecida na 	  inscrita no CNPJJMF 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: 
11. 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° 16.004/2021, 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 gêneros alimenticios destinados aos programas 
e serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de Quixadà-Ce, tudo conforme 
especificações contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo 1 do edital e da proposta 
adjudicada. 

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 às necessidades do órgão contratante, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRONICO N° 
16.00412021. 

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 caracteristicas que os identiflquç. Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura 

Tra¼' Jcï*eJorge, S N 
Campo Velho, 63907-010- Quixada-CE 
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comercial com as suas especi icações detalhadas ou documento equivalente, necess.rio a conferência 
dos bens. 

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 provisoriamente 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 Ido 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 à especificação. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabiveis: 
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 á diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuizo das penalidades cabiveis. 
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 municipio de Quixadá-Ce. 
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de credito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
5.4. 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. JoSiJorge, S  

Campo Velho. 63907-010 - Quixada-CE 
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5.5. Para cada Ordem de Compra/Autonzação de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE' às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
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 art. 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 
respectivo 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 periodo 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 IGP-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, ublizando-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, carga e descarga etc. 
d. Cumprir as posturas do Município 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, previdenciários, 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 fizeremrjecessáho para plena execução do objeto, conforme
art. 65 da Lei 8.666/93. 

Tray. Josorge, S  

Campo Velho. 63907-010 - Quixada-CE 
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m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
9.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste 
contrato, cabe ao CONTRATANTE: 
a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual: 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercicio das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às 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 1 do 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 
cedê-lo 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 caberà 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 estatisbcos, 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°5.666. 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 à 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 comunicar à 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 o caso. 
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 §§ 10  
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 corno 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 

Tra('. Josè..rge, 5114 
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11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações t?.gWtnte  e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
11.10. O descumpnmento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciãrias 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 s6 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, 
vicios 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 á 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 municipio de Quixadá. 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 71  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 exercicio de prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o "caput' desta clãusula, 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 autondade 
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 às 
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, pes motivos e com as conseqüências previstas nos 
artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n°8.666193. \ 

Tra/Jos'\(or9e, S!N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 	Ir 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

PARÁGRAFO ÚNICO 
A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, 
prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTAS 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 Eletrõnico n° 16.004/2021 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. 

xxxxxxxxx 	 xxxxxxx 
Secretario(a) de 	 Razão Social 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. 
CPF N°: 

2. 	  
CPF N°: 

tr4 	Jorge, SN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadà-CE 
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UIXADA 
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Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitação 

 

ANEXO 1 DO CONTRATO 
COMISSÃO DL 

LICiTAÇÃO 

LOTE 

    

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR. 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE - 

Trav. Jos ')rge, S/P1 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



Cópia da Carteira de Identidade: 
Cópia do CPF; 
Cópia de comprovante de residência atual; 
Certidão de Casamento ou Nascimento se for solteiro; 
Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição ou 
certidão de quitação expedida pela Justiça Eleitoral; 
Comprovante de inscrição no PIS / PASEP; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - Página que 
identifique o trabalhador (frente e verso); 
Certificado do grau de escolaridade exigido para o cargo; 
Certidão de Nascimento dos Filhos: 
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para os 
homens); 
Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação em órgão 
Profissional e/ou cópia da Carteira de Registro no respectivo 
Conselho, devidamente acompanhada de Certidão de situação de 
regularidade; 
Quando exigido para o cargo, Certificado do Curso que atenda as 
exigências estabelecidas no Edital de Abertura; 
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais das Justiças Estadual, 
Eleitoral e Federal, expedidas pelo órgão distribuidor; 
Para os aprovados que possuem deficiência física - cópia autenticada 
do laudo médico que ateste a espécie e grau ou nível de deficiência 
que possui (com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação internacional de Doenças - CID), indicando qual a 

IR provável causa da deficiência e a existência de compatibilidade entre 
o grau de deficiência que apresenta e o exercício do cargo a que foi 
aprovado; 
Declaração de Bens e Valores que constituam o patrimônio do 
candidato e, se casado, a do cônjuge (Anexo II), podendo ser 
substituída pela Declaração de Imposto de Renda; 
Declaração de que o candidato não exerce outro cargo, função ou 
emprego público na Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, que gere impedimento legal, e sobre o recebimento de 
proventos decorrentes de aposentadoria e pensão (Anexo III). 

Todos os documentos deverão ser entregues em cópias 
autenticadas ou apresentados juntos dos originais. 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE BENS 

Eu, 	 , portador (a) da Carteira de Identidade 
n°. 	 , inscrito (a) no CPF sob o n°. 	  
DECLARO, nos termos da Lei, que até a presente data: 

( ) Não possuo bens a declarar. 

- ()Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo: 

RELAÇÃO DE BENS E VALORES 

DISCRIMINAÇÃO 

VALOR (R$) 

Quixadá — CE, 	de 	 de 2021 

Assinatura 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

Eu, 	 , portador(a) do RG 	 declaro, 
para fins do contido nos incisos XVI e XVII do art. 37 da 
Constituição Federal de 1988 com redação determinada pelas 
Emendas Constitucionais n° 19 e 20 de 1998, que: 

percebo APOSENTADORIA relativa ao cargo de 
pertencente à estrutura do órgão 

Ceará, 12 de Abril de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XII  N° 2677 

NÃO MANTENHO outro vínculo empregatício em caráter 
permanente ou temporário com qualquer entidade pública federal, 
estadual, ou municipal, que impeça minha admissão ao quadro de 
servidores públicos da Prefeitura Municipal de Quixadá na função de 
	  Caso venha a assumir vínculo nestas 
condições, assumo o compromisso de comunicar esta Secretaria no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias. 
O MANTENHO vínculo público, exercendo o cargo de 
	  pertencente à estrutura do órgão 	  
sujeito(a) a carga horária de 	horas semanais, que cumpro nos 
dias e horários abaixo descriminados e conforme declaração anexa 
expedida por 	  

Quixadá  —  CE, 	de 	 de 2021 

Assinatura 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qu. 	'os 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer 
caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor: b) a de 
um cargo de professor com outro, técnico ou científico; e) a de dois 
cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas; 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e 
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público; 

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de 
cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração." 

ANEXO IV 

DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E DA 
APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE 

Os candidatos convocados deverão comparecer ao exame médico 
admissional no dia. hora e local anteriormente indicado, munidos dos 
exames de saúde abaixo listados (realizados a no máximo 30 dias). 
Hemograma completo com contagem de plaquetas; 
Coagulograma: 
Ureia; 
Glicemia de jejum; 
Sumário de Urina; 
Raio X do tórax em PA, com laudo; 
VDRL; 
Eletrocardiograma com laudo; 
Laringoscopia com foto. com  Laudo Médico (para os cargos de 
Professor e Pedagogo). 

A realização dos exames é de responsabilidade do candidato. 
Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado 
apto física e mentalmente para o exercício do cargo, após a submissão 
ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser 
realizado pela Junta Médica Oficial do Município. 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador:AIAA254F 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 
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Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação 
Comissão de Licitacões do municínio de Oiiixç,d torna nih1icn ti - 	 ue se 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua public ço. re 

c04,,/sS 
1 

-A 

encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico n° 16.004/2021-PERP, do tipo menor preço por 
lote, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de gêneros alimentícios destinados aos programas e serviços da 
Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce. 
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 
08hs00min do dia 13104/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 
08hs00min do dia 26/04/2021; 3. Abertura e Julgamento das 
propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 26/04/2021; 4. Início 
da sessão de disputa de preços: ás 09hs00min do dia 26/04/2021, 
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 Identificador:913F9F369 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI DE N° 320, DE 31 DE MARÇO DE 2021 

LEI DE N° 320, DE 31 DE MARÇO DE 2021. 

"DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO 
DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO NO 
MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, EM VIRTUDE DO 
PERÍODO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO 
AO NOVO CORONA VÍRUS. E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS- 0 

 PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, 
JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo Art. 88, inciso 1, e pelo Art. 58, ambos da Lei 
Orgânica Municipal de Quixelô/CE, FAÇO SABER, que o Poder 
Legislativo decretou e Eu sanciono o seguinte: 
Art. 1°. Como forma de auxilio às famílias quixeloenses neste difícil 
momento de enfrentamento da Covid-19, fica o Poder Executivo 
autorizado a: 

- conceder isenção da tarifa de água e esgoto de consumidores 
residenciais no Município de Quixelô/CE assistidos pelo Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE, que se enquadrem no padrão 
básico, observado o limite de consumo de 10 (dez) m3/mês; 
11  -  conceder isenção da tarifa de água e esgoto de consumidores 

Ó~7proprietários de bares e restaurantes sediados no Município de 
uixelô/CE, devidamente licenciados com alvará de funcionamento, 

assistidos pelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE, que se 
enquadrem no padrão básico, observado o limite de consumo de 10 
(dez) m3/mês. 
§ 1°. Considerando os termos do Art. 1°, inciso 1, desta Lei, poderão 
solicitar a pessoa que preencher os seguintes requisitos: 

-  Que se encontre na linha de pobreza ou extrema pobreza, diante 
das diretrizes adotadas pela Secretaria de Assistência Social, e; 
11 - Que esteja incluído no Cadastro Único (CadUnico) do Governo 
Federal, considerando a base de dados de janeiro de 2021. 
§ 2°. A isenção abrangerá as contas referentes ao consumo dos meses 
de março e abril de 2021. 
§ 30. Os consumidores alcançados por esta Lei que ultrapassarem o 
limite de consumo de 10 (dez) m3/mês terão que suportar com a 
diferença financeira pertinente ao consumo excedido. 
§ 40 O Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE do Município 
de Quixelô/CE adotará as providências necessárias para 
operacionalização das medidas previstas neste artigo. 
Art. 20. Fica autorizada a Administração Pública Municipal do 
Município de Quixelô/CE a repassar ao Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto - SAAE do Município de Quixelô/CE, recursos financeiros 
dispendidos com as isenções de que trata esta Lei. mediante 
comprovação da Autarquia dos valores correspondentes as isenções. 
Art. Y. As despesas resultantes da aplicação desta Lei correm à conta 
das dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Assistência 
Social do Município de Quixelô/CE. 

as disposições em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, Estado do 
de março de 2021. 

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identifjcador:292AB 11F 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI DE N° 321 DE 31 DE MARÇO DE 2021 

LEI DE N° 321 DE 31 DE março DE 2021. 

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI 
MUNICIPAL DE N° 315, DE 15 DE MARÇO DE 
2021, QUE ACRESCENTA ARTIGOS, 
PARÁGRAFOS E INCISOS À LEI MUNICIPAL N° 
277, DE 24 DE JUNHO DE 2019, PARA DISPOR 
SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A COMPETÊNCIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.- 

0 
 PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, 

JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo Art. 88. inciso 1, e pelo Art. 58, ambos da Lei 
Orgânica Municipal de Quixelô/CE, FAÇO SABER, que o Poder 
Legislativo decretou e Eu sanciono o seguinte: 
Art. 10. O Art. 80-1—1, da Lei Municipal de n° 315, de 15 de março de 
2021. que acrescenta artigos, parágrafos e incisos à Lei Municipal n° 
277, de 24 de junho de 2019, para dispor sobre a organização e a 
competência do Conselho Municipal de Educação, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
Art. 8°-11 - Imediatamente após a posse, os membros do CME 
elegerão a sua Diretoria composta de Presidente, Vice-Presidente e 
Secretário com mandato de 2 (dois) anos, permitida um única 
recondução para o mesmo cargo. 
Art. 2°. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
à conta de dotação orçamentária própria. 
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, Estado do Ceará, aos 31 
de março de 2021. 

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:6F2431331 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI DE N° 322 DE 31 DE MARÇO DE 2021 

LEI DE N° 322 DE 31 DE março DE 2021. 

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO, EM NOME 
DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, A ADQUIRIR A 
TÍTULO ONEROSO IMÓVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.- 

0 
 PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, 

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo Art. 88, Inciso 1. e pelo Ari. 58, ambos da Lei 
Orgânica Municipal de Quixelô/CE, FAÇO SABER, que o Poder 
Legislativo decretou e Eu sanciono o seguinte: 
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir onerosamente, 
em nome do 
Município de Quixelô, 4.000,00m2 (quatro mil metros quadrado) do 
imóvel situado no Sítio Faé, Zona Rural, Quixelô/CE, descrito na 
matrícula de n° 000561 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) do 

48 www.diariomunicipal.com.br/aprece  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 5080401/2021 

Datas e Horários (Hora de Brasília): Início do Acolhimento: 13/04/2021, 08h; Fim de 

Acolhimento e Abertura das Propostas: 23/04/2021, 8h; início da Disputa: 23/04/2021, às 

09h. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à 

Merenda Escolar do Município de Massapê-CE. Modalidade: Edital de Pregão Eletrônico nv 

5080401/2021 (nQ 866.105 no Licitações-e do bb). VALOR DO EDITAL: Gratuito. 

INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal, Rua Major José Paulino, Nt 191, Centro, Tel. (88) 

3643-1066. 

Massapê-CE, 8 de Abril de 2021 

SANDRA MARIA MOTA DO NASCIMENTO 

Secretária de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 7/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N5: 2021.04.08.001 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Milagres/CE, tona público, que estará 

realizando na sede da prefeitura, através da plataforma eletrônica 

www.licitacoesmilagres.com.br  o certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico NO 

007/2021, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 

COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, conforme especificações apresentadas Junto ao 

Edita) Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 23 de Abril de 2021, 

às OSh:Oümin. O inicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 12 

de Abril de 2021, às 15h:O0min. Maiores informações e entrega de editais no endereço 

eletrônico: www.licitacoesmilagres.com.br. Informações poderão ser obtidas ainda pelo 

telefone (88) 3553-1255. 

Milagres/CE, 9 de Abril de 2021. 

FRANCISCO JAILES VASQUES MEDEIROS 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N9 2021.04.09.01 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Orós/CE, com sede na 

Praça Anastácio Maia, no 40, Centro, em Orós-CE, torna público que no dia 27 de abril de 

2021, às 08:00 horas, estara abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço NO. 

2021.04.09.01, cujo objeto é a contratração da prestação de serviço de assessoria e 

acompanhamento aos serviços de proteção social no âmbito do SUAS - Sistema Único de 

Assistência Social no Município de Drós-CE, conforme anexo 1. O referido edital poderá ser 

adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao publico, das 08:00 às 12:00 

horas, ou pelo o Portal das Licitações )site do ICE/CE). 

Orós-CE, 9 de abril de 2021 

JOSÉ KLÉRISTON MEDEIROS MONTE JUNIOR 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Na 4/2021 

A Secretária Municipal de Educação e Desporto, Sra. Francisca Esnária Gomes 

Cavalcante, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 14, da Lei 
6 11.947/09 e na Resolução FNDE n0 04/2015, vem realizar Chamada Pública N° 004.2021 

para aquisição dos itens oriundos da agricultura familiar, para a composição da merenda 

escolar e distribuição dos kits, visando assim atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação e Desporto do Município de Paraipaba/CE, conforme especificações 

dos gêneros alimentícios constantes no anexo 1 do edital. Os interessados (grupo formais, 

informais ou fornecedores individuais) deverão apresentar a documentação para 

habilitação e projeto de venda até o dia 03 de maio de 2021 (03/05/2021), às 14h00min, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de Paraipaba CE, localizada na 

Rua Joaquim Braga, 296, Centro, Paraipaba . CE. 

Paraipaba-CE, 6 de abril de 2021 

FRANCISCA EXNARIA GOMES CAVALCANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Na 2021.03.23.1 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, torna público o 

julgamento do Pregão Eletrônico n0. 2021.03.23.1, do qual fora(m) declarada(s) 

vencedora(s) a(s) empresa(s) Jose Iresvan Araujo ' ME, junto aos Lotes 01, 02, 03, OS, 10 

e 12 e Premier Comercio e Serviços de Alimentos EIRELI junto aos Lotes 04, 06, 07, 08, 09, 

11, 13 e 14, por apresentarem os melhores preços na disputa de lances e por cumprimento 

integral às exigências do Edita) Convocatório. Informações pelo telefone (88) 3557-1254 (R-

211). 

Porteiras/CE, 9 de abril de 2021 

FRANCEILDA TAVARES DOS SANTOS 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 2021.03.30.1 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, torna público o 

julgamento do Pregão Eletrônico n2. 202 1.03.30.1, do qual foram declaradas vencedoras as 

empresas Stra Negócios em Saúde e Bem Estar LTDA, junto ao Lote 02 e DL Distribuidora 

de Medicamentos EIRELI, junto ao Lote 04, por apresentarem os melhores preços na 

disputa de lances e por cumprimento integral as exigências do Edital Convocatório. Sendo 

que os Lotes 01 e 03 restaram Fracassados. Informações pelo telefone 88) 3557-1254 (5-

211). 

Porteiras/CE, 9 de abril de 2023 

FRANCEILDA TAVARES DOS SANTOS 

Este dxcuoo,to pode rei aeri5ado no endereço eir'xncx 
iitip//o*o.ir.goc.bi/aotcirt.odad.n.himi. aeio código 55302021541200189 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2021.03.23.55 

O Pregoeiro Oficial do Município de Potengi, Estado do Ceara. torna público, 
que estará realizando certame lícitatório, na modalidade Pregão Eletrônico n 2021.03.23 

SS, cujo objeto é a aquisição de medicamentos, material médico-hospitalar e ambulatorial 
para atendimento das demandas da Secretaria de Saúde e suas Unidades Administrativas 
no Município de Potengi/CE, conforme especificações contidas nos anexos do edital. O 
certame acontecerá na plataforma Bolsa de Licitações do Brasil . BLL, no endereço 
eletrônico www.bll.org.br, conforme especificações apresentadas Junto ao edita) 
convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 26 de abril de 2021, a partir 
das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3538-1562 
e/ou nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br  e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  

A Comissão de Licitações do município de Quixadá torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nn 
16.004/2021-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro de preços para 
fatura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados aos programas e serviços da 
Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. 
Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 13/04/2021; 2. Fim do 
recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 26/04/2021; 3. Abertura e Julgamento das 
propostas; das OãhsOlmin ás 08h59min do dia 26/04/2021; 4. Início da sessão de disputa 
de preços: ás 09hs00min do dia 26/04/2021, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 19  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 ás 

11:30 e no site: www.tce.ce.gov.br. 

Quisadá/CE, 8 de abril de 2021 
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2021.03.24.1 

A Pregoeira Oficial do Município de Quixe)ô/CE, torna público o julgamento do 
Pregão Eletrônico n 2021.03.24.1, sendo o seguinte: lngred Araujo Rodrigues - ME, 

vencedora junto ao lote 1. A mesma fora declarada habilitada por cumprir integralmente as 
exigências Editalícias. Informações: Na sala da Comissão de Licitação, Prefeitura Municipal 

de Quise)ô, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N, Centro, ou por telefone (88) 3579 

1210. 

Quiselô/CE, 9 de Abri) de 2021. 
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO RP NO 105042021-01V 

A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo licitação na 
Modalidade Pregão xx forma Eletrônica para Registro de Preços NO 0010504202101V, cujo 
Objeto é o Registro de Preços para Faturas Eventuais Contratações de prestação de 
serviços de locação de veículos diversos (caminhão e ônibus), destinados ao atendimento 
das diversas unidades administrativas (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Russas, e em 
conformidade com as quantidades constantes do Anexo 1 do Edital. Tipo: Menor Preço por 
Lote, que no dia 23 de Abril de 2021 às 09h no Endereço Eletrônico: www.licitacoes-

e.com.br. O Edital estará a disposição dos interessados após esta publicação no Site: 
www.sce.ce.gov.br/licilacoes  e na Plataforma: www.licitacoes.e.com.br, e no horário de 
08h às 12h na Comissão de Licitação (endereço: na Travessa João Nogueira da Costa, Altos, 
NO 01. 

Russas-CE. 30 de Março de 2021. 
ROBERTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO. 2021.03.31.01E 

A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, torna 
público, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, autuada sob o ne.  

2021.03.31.O1E, tendo como objeto a aquisição de kits de livros didáticos para Educação 
Infantil junto a Secretaria Municipal de Educação do Município de Salitre-CE, tipo Menor 
Preço, com data de abertura marcada para o dia 26 de abril de 2021, às 09:00 horas, 
através do endereço eletrônico: www.licitacoes.e.com.br. Os interessados poderão obter 
informações detalhadas no setor da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal, 

ou, através do telefone (88) 35371082. 

Salitre/CE, 9 de abril de 2021 
JOÃO ADONIRAN FIALHO CAVALCANTE 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NQ 07.04.2021.03-SRPE 

O Município de Santana do Cariri - CE, por intermédio do seu Pregoeiro, torna 

público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n2 07.04.2021.03-SRPE, tipo 

Menor Preço, para Registro de Preços para fatura e eventual aquisição de combustíveis 

para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santana do Cariri, 

o recebimento das propostas através do site do Iicitacoes-e dar-se-á a partir do dia 

12/04/2021 às 17:00h. Abertura das propostas: 23/04/2021 às 09:00h. O edital estará 

disponível nos sites: www.licitacoes-e.com.br, www.santanadocariri.ce.gov.br  e 

www.licitacoes.tce.ce.gov.br, bem como na sala da Comissão de Licitação, na Rua Dr. 

Plácido Cidade Nuvens, 387, Centro, Santana do Cariri-CE, a partir da publicação deste 

Aviso, no horário de 08:00 as 14:00 horas. 

Santana do Cariri . CE, 9 de abril de 2021 

PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO 

Pregoeiro 

Documento assinado aigiuinier.ie conforme Mr o° 22010-2 de ao/miam;. CP 
soe institui ii irifrarrotrutura de Chaves Pbhcas Brasileira . iCP-trcó. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 09.04.01/2021. A Comissão Permanente de L 
da Prefeitura Municipal de Pereiro, localizada na Avenida João Terceiro de Souza, n°421, Centro, tel. (88) 3527-1260, torna público que se en 
disposição dos interessados o edital de Pregão Presencial N° 09.04.01/202 1, cujo objeto é a aquisição de material de construção em geral, en 
materiais tais: elétrico, hidráulico/hidrossanitário, portas, ferramentas, bombas submersas, e EPI's, a serem destinados a atender as necessid 
Unidades Administrativas do Município de Pereiro-CE, tudo conforme anexo 1, sendo a fase de disputa de lances no dia 27/04/2021 às 09:00h. O 
edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima citado 
Portal do TCE-CE. Pereiro-CE, 09 de abril de 2021. Ermilson dos Santos Queiroz - Pregoeiro. 
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*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milagres - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°015/2021 - Processo Licitatório N°2021.03.04.002. 
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Milagres/CE torna público para conhecimento de todos que no dia 27 de abril de 2021. às 14h:Oümin 
estará recebendo envelopes de habilitação e proposta para a licitação cujo objeto consiste na contratação de serviço especializado em assessoria e consultoria 
junto ao Conselho Municipal de Assistência Social - Instância do Controle Social do Programa Bolsa Família - PBF para aprimorar os processos de trabalho 
na operacionalização e execução das competências e atribuições da gestão dos sistemas de informações do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS, 
através da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social do Município de Milagres - Ceará. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura 
Municipal das 08h00min às 12h00min. Milagres/CE, 09 de abril de 2021. Francisco Jailes Vasques Medeiros - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Granjeiro - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 202 1.04.09.1. O Pregoeiro do Município de 
Granjeiro/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando certame licitatóno, na modalidade 
Pregão Eletrônico, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados em saúde, para a regular execução do atendimento das demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde de Granjeiro/CE, conforme especificações apresentadas junto ao edital convocatório e seus anexos. Início do acolhimento 
das propostas: 14 de abril de 2021 às 16:00 (dezesseis) horas. Abertura das Propostas: 27 de abril de 2021, às 09:00 (nove) horas. Início da sessão de disputa 
de preços: 27 de abril de 2021 às 09:30 horas. Através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
dos endereços eletrônicos: www.bbmnetlicitacoes.com.br  e www.tce.ce.gov.br. Informações pelo telefone (88)3519-1350. Granjeiro/CE, 09 de abril de 
2021. Luís Edson Oliveira Sousa - Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 

Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Barroquinha  - Aviso de Licitação. O Município de Barroquinha, por intermédio do seu Pregoeiro, torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico N°. 2021.03.26.OIPE, tipo menor preço por item, cujo objeto é a AQUISIÇAO DE E.P.I.S. 
PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19, QUE SERÃO REALIZADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS, JUNTO A 
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA. Data de Cadastramento das Propostas até o dia 26 de abril de 2021 às 08h59min; Abertura das Propostas no dia 26 de abril 
de 2021, a partir das 09h00min; e a fase de Disputa de Lances no dia 26 de abril de 2021, a partir das 1 0h00min. Os horários referem-se ao horário local. 
Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço eletrônico: bllcompras.com, e pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes,  a partir da 
data desta publicação. Barroquinha(CE), 12 de Abril de 2021. ALEXANDRE VERICK MAIA COLARES - Pregoeiro. 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA - RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Catarina, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para fins de intimação e 
conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços o n° 002/2021 - SMG, cujo objeto é a contratação 
de prestação de serviços publicitários de interesse da Prefeitura Municipal de Catarina - CE. EMPRESAS COM PROPOSTAS CLASSIFICADAS: F. O. 
Santos Serviços e Assessoria EIRELI, Jeferson da Silva Mourato - ME e Ambiental Soluções e Serviços EIRELI - ME. Sagrou-se vencedora do certame a 
empresa Jeferson da Silva Mourato — ME, com o valor global de R$ 107.400,00 (cento e sete mil e quatrocentos reais). E O RESULTADO. Fica a partir 
da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, Inciso 1, Alínea "b" da Lei de Licitações. Mais informações pelo telefone (0XX88) 
3556-1167. Catarina - CE, 08 de abril de 2021. Francisco José Rodrigues de Olinda - Presidente da Comissão. 

*** *** *** 

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° 16.004/2021-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados aos programas e serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do município 
de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 13/04/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 
08hs00min do dia 26/04/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das O8hs0lmin ás 08h59min do dia 26/04/2021; 4. Início da sessão de disputa de 
preços: ás 09hs00min do dia 26/04/2021, 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: ww.tce.ce.gov.br. Quixadá-Ce, 08 de abril de 2021. JOSÉ IVAN DE PAIVA JUNIOR— Pregoeiro. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação — Pregão Eletrônico N° 2021.04.07.02 — SRP. A Pregoeira da Prefeitura 
Municipal de Solonópole - Ceará, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 29 de abril de 2021, às 08:00h, por meio do sítio 
"www.Iicitacoes-e.com.br", estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico, modo de disputa Aberto e Fechado, critério de julgamento Menor 
Preço por Lote, tombado sob o n° 2021.04.07.02 - SRP, com fins ao Registro de Preço para futura e eventual aquisição de equipamentos e instrumentais 
destinados aos diversos setores da Secretaria de Saúde do Município de Solonópole - CE, tudo conforme especificações contidas no projeto básico/termo 
de referência anexo ao edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Dr. Queiroz Lima, n° 330, Centro - Solonópole/CE - CEP 
n°63.620-000. Maiores informações no endereço citado ou fone: 88. 35 18.1387 ou Iicita.solonopole@gmail.com, no horário de 07h30min às 11h30min ou 
pelo site http://munieipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. A Pregoeira. 

*** *** *** 

Estado do Ceará — Município de Paraipaba - Chamada Pública N° 004.2021. A Secretária Municipal de Educação e Desporto, Sra. Francisca Exnária 
Gomes Cavalcante, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 14, da Lei n° 11.947/09 e na Resolução FNDE n° 04/2015, vem 
realizar Chamada Pública N° 004.2021 para aquisição dos itens oriundos da agricultura familiar, para a composição da merenda escolar e distribuição dos 
kits, visando assim atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desporto do Município de Paraipaba/CE, conforme especificações 
dos gêneros alimentícios constantes no anexo 1 do edital. Os interessados (grupo formais, informais ou fornecedores individuais) deverão apresentara 
documentação para habilitação e projeto de venda até o dia 03 de maio de 2021(03/05/2021), às 14h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
do Município de Paraipaba - CE, localizada na Rua Joaquim Braga, 296, Centro, Paraipaba - CE. Francisca Exnária Gomes Cavalcante - Secretária 
Municipal de Educação e Desporto. Paraipaba-CE, 06 de abril de 2021. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaiúba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 202 1.04.08.1 - SRP. Julgamento: Menor Preço por 
Lote. Objeto; seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) de interesse de diversas Unidades Gestoras do Município de GuaiúbalCE, conforme especificações contidas no termo de referência. O prazo de 
cadastramento das cartas propostas será até às 09h00min do dia 26 de abril de 2021, com abertura para análise das propostas às 09h01mmn e Sessão de 
Disputa de Lances às 09h05min. O edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br  e www.tce.ce.gov.br  a partir da 
data desta publicação. Informações: na sede da Comissão Central de Licitação e Pregões, na Rua Pedro Augusto, n° 53, Centro, GuaiúbalCE ou id. 

(85)3376.1016. Guaiúba/CE, 09 de abril de 2021. Diego Luis Leandro Silva— Presidente e Pregoeiro da CCLP. 

*** *** *** 

Estado do Ceará — Câmara Municipal de Quixadá - Aviso de Errata. A Equipe de Pregão, torna público a Errata do Pregão Presencial, publicado neste 
jornal do dia 09 de abril de 2021. Onde se lê: "PP-001/2020-CMQ". Leia-se: "PP-001/2021-CMQ". Câmara Municipal de Quixadá. Maria Salete Pontes 
da Silveira - Pregoeira. 

-10 
FSC 

MISTO 
p._ — 
pWds a 

FSCC12SO31 

*** *** *** 


