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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.007/2021-PERP 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DA SAÚDE 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO 
FORNECIMENTO DE COMBUSTiVEIS E SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 
VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO) PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÃ-CE. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote (Menor Taxa de Administração). 
LOCAL DO PREGÃO: "wwwbllcompras,orq,b( Acesso Identificado no Iink -licitações". 

1. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00rnin do dia 17105/2021 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 27/05/2021 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 27/05/2021 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 27/05/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ—CE toma público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro. José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria 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 HABILITAÇAO, referentes à licitação objeto deste instrumento, 
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as 
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n°7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado 
pelo Decreto Federal n°9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da 
Lei n° 10.520. de lide 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, subsidiahamente. 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 econômico 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 à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando 
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação 
ao edital e recursos contra seus atos; 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no minimo, 
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão; 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do órgão ou entidade de ongem desta licitação, incumbido de definir o 
objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre 
impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o 
objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e 
promovera celebração do contrato; 
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadá; 
11. DOE: Diário Oficial do Estado; 
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12. ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidad&veniada com o 
Municipio de Quixada mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021 
13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras: 
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de compromisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas: 
15. ÓRGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 
16. 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. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

1 - DO OBJETO 
1.1 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 
VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO) PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUI)CWÁ-CE. 

1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 
ANEXO -TERMO DE REFERENCIA; 
ANEXO li — 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 Quixadã 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 inobserváncia 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 
wwwbllcompras orq .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 á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes especificos de sua representação no 
pregão. 
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b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade lega  .. '. .nte ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico, 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidõnea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei n 8.666193 e suas alterações posteriores ; 
a) Que tenham sido declaradas inid&ieas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo 

com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). TCUICNJ. O Pregoeiro fará 
pesquisa no site https:I/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 Quixadã: 
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 juridica: 
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 Pais,' 

De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90, 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 
Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.orq br 
2.9 As empresas, pessoas fisicas ou juridicas 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: ww'w,bllcompras.orq.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 Ë de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros: 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site 
www.bll.orgcompras.org.br- acesso "corretoras" até no minimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas. 
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2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pag' Pá 	"- icitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico. o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade: 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 50 , inciso III, da Lei n°. 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. 
218 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subitem 2.1.4 "a, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada 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.bllcomDras orq.br:  
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou 
através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
á respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento; 

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

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no ai. 71  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz 
plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no ai. 0. 
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 prejuizo 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 utensilios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
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3.1- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3. 1.1-A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada. em uma via, sem emendas, rasuras. 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal 

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

3.1.2-A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.1.2.1-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 (ai. 5° da Lei n° 8.666/93). 
3.1.3.1-Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
3.1.4-A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, 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 á proposta de outro licitante. 
3.1.6-As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponiveis na internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios 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 
eletrõnico. sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.5-0 lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote. 
4.9-Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10-0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12-Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto', em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4,13-A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, apôs isso. será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de duração da 
sessão pública. 
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4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 	1Sulos 'e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusivffó caso de lances 
intermediários 
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. 
4.18-Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.19-No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20-Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21-0 Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22-Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 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 arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538. de 2015. 
4.24-Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25-A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate. obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26-Caso a microernpresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27-No caso de 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. 31, § 

20, 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. 
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4.33-0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte " i.)L46ras, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
4.34-Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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 à 
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 ai. 71  e no § 9C do ai. 26 do Decreto n.° 
10.024/2019. 
4.35.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão n° 1455/2018 -TCIJ - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
4.35.3-Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 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 indícios 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 mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
4,35.6-0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7-0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8-Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características 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 prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 
4.35.9-Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 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 TM char a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11 -O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrãnico, contraproposta ao licitante que apresentou 
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 à 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 ocaso. 
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 habildação 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: 
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5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribuna? de Contas da Unlu 	\ (tltlís:/IceIlidoes- 
apf.aDps.tcu.qov.br/).  
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 
5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 
5.5-A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 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 ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 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 CRFIFGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.007/2021 
ÕRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13.1- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, 
a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13,2 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.3 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à 
Comissão nas condições de autenticação do item 5,13.1, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.5 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13.1. 
5.13.6 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 
nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
S. 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, co n exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 
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5.1.1 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
5.1.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS: decreto de 
autorização expedido pelo órgão competente; 
08$: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

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 ou Municipal (ICMS/FIC ou 155) 

5.1.1.3- RELATIVA Ã REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de regularidade, 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 n° 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 licitatôrio, 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 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT; 

085: 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 período, 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 prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.6661g3, 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 mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando 	plena satisfação de sua execução. Somente serão 
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considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação . 	completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, com firma reconhecida em cartório do declarante, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a) 
Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem corno as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 
d) período de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
fl 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 fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual 
o atestado faz vinculação. 

5.1.1.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA: 
5.1.1.5.1-Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
5.1.1.5.2- Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação ou cópia 
autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercido social encerrado, devidamente registrado na 
Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstrações de Contas de Resultados. Os demais tipos 
societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial, na forma da Lei, reservando-se à 
Comissão o direito de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores, assinados por contador 
habilitado. 

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 possível identificar quem assinou; 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
c). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível 
identificar quem assinou; 
d). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabíveis, 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 possível identificar quem assinou. 

6- ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPIJ/CPF, ressalvando-se 
aquele que o próprio órgão emissor declara expressa rente no referido documento que ele é válido para todos os 
estabelecimentos-sede e filiais - da licitante. 
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6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão coriidérà 	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 á licitante fazer qualquer 
adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados quando 
solicitado: 
6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas neste 
edital, que não apresentarem expressamente o seu periodo de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) 
dias anteriores à data de abertura da sessão. 
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificação, sendo o licitante 
obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sob pena de, não o 
fazendo, ser inabilitada. 

7- DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01 
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo Pregoeiro 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as 
especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-á 
posteriormente. decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação exclusivamente daquelas que 
tenham atendido às exigências deste edital, 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 - No caso de desconexão com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao Pregoeiro, quando 
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 Eletrônico será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão: 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do 
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere á 
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item. 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na 
ordem classificatória, para o exercicio 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.Jeste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste EditI>WiWI-   .' dado 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 
microernpresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os 
presentes à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(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 à 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 
contran'azões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprotatôrios) se foro caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.02412019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatôrio. 
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 à 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:/fmunicipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - Por4( de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem 
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como no fianelógrafo do municipio, e ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendiçàettet1rninhado 
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. 
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 
subsidios 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 relavas 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 verificar 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. 
7.35 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 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, §1° da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances, 
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta, 
7.36.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (that"), 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.° 8.666/93, deverá obedecer às 
disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este edital. 

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

10- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se houver, seja 
classificado em primeiro lugar, é da competência do pregoeiro. 
10,2- A homologação deste pregão é da competência do titular da origem desta licitação. 
10,3 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente processo, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação 
escrita. 

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 20  do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n2 8,6,66, de 21 de junho de 1993. preceitua: Na licitação para 
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registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida paëistomialização 
do contrato ou outro instrumento hábis" 

12. DILIGÊNCIA 
12.1. Em qualquer fase do procedimento Iicftatório, 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 FORMAUZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer às 
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Quixadá-Ce convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para Mura contratação entre as 
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital. 
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadá-Ce. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora. 
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 10  classificado para cada lote da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
13.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade como 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 § 10  do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, § 1* 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 Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
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13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de 	omissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-Ce e ficarão à disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
13.11. O Município 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 tomar-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 Município para determinado lote. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 10  colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

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

15- DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
15.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de 
Quixadá-Ce. 
15.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento quinzenalmente em até 15 (quinze) dias corridos após apresentação da 
nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, 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" às certidões apresentadas, para verificação 
de todas as condições de regularidade fiscal. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 0 10.520, de 2002,0 licitante/adjudicatário que: 
16.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não 
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços: 
16.12 Apresentar documentação falsa; 
16.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no cejtame: 
16.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; ' 

Trav. José Jdrge, SIN 
Campo Velho, 6A907~ - Quixadá-CE 



16.1.5. Não mantivera proposta; 
16.1.6. Cometer fraude fiscal; 
16.1.7. Comportar-se de modo inidõneo; 
16.2. Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto ás condições de participação, 
quanto ao enquadramento como MEJEPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 
16.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, 
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
16.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante: 
16.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com Municipio de Quixadá, pelo prazo de até cinco anos; 
16.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666. de 
1993, e subsidianamente na Lei n°9.784, de 1999. 
16.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da 
proporcionalidade, 
16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Comissão de Cadastro de Fornecedores. 

17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO 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: licitacaoquixada.ce.gov.br. ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação. Trav. José Jorge Matias, 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 licitatõrio 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 serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

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 niveis 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 emm processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) -'prática obstrutiva: 
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(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsaà'i 	éjpSseitantes 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 TRANSFERÉNCIA 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 
20.1 - 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. 
20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
20.3 - 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. 
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
20.5 - É 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. 
20.6 - 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. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
20.6 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatório; 
20.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.520/2002, do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n°8.666/93, com suas posteriores alterações; 
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá-Ce, 12 de maio de 2021. 

Trav. José Jorge, S/N 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA COMISSÃO DE 1 
14IC1TAÇÂO,/ 

1. DO OBJETO E ESCLARECIMENTOS SOBRE A CONTRATAÇÃO 
1.1. Registro de preços visando à contratação de empresa para o gerenciamento do fornecimento de combustíveis e 
serviços com manutenção corretiva e preventiva de veículos por meio de cartão magnético micro processado (com 
chip ou magnético) para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, conforme 
Termo de Referência. 

A presente demanda está moldada como serviço de gerencianlento e fornecimento de combustivel e 
manutenção veicular, não se confundindo com a aquisição de tais insumos de forma direta pelo municipio, devendo 
o certame possuir como ponto de disputa a menor taxa de administração, o que não se confunde com o menor 
preço do combustivel, peças ou mão de obra. 

O menor valor dos insumos inerentes ao serviço será obtido posteriormente junto á rede de fornecimento a 
ser credenciada pela empresa vencedora, não possuindo os postos de combustiveis e oficinas relação direta com o 
municipio, mas com a empresa mantenedora do cartão, que irá buscar na rede os menores valores através de 
cotação e indicativos da Agência Nacional de Petróleo, procedendo à própria empresa com o pagamento das 
despesas, sendo esta posteriormente remunerada pelo município. 

Usualmente, quando o municipio busca a contratação de tais serviços de forma direta, os valores cobrados 
pelo setor diferem de forma elevada daqueles valores cobrados ao consumidor comum, o que certamente ocorre 
ante a posição de superioridade da administração pública em tais relações, que ao se valer de suas prerrogativas, 
ou cláusulas exorbitantes, acaba por onerar os custos da transação. Tais custos transacionais incidem sob diversos 
fatores do procedimento e do contrato, tais como: organização da empresa para participação em certame público 
(gastos com documentos e mão de obra); prazo de pagamento (30 dias); possibilidade de mora de até 90 (noventa) 
dias; necessidade perene de manutenção da regularidade fiscal e trabalhista; procedimentos burocráticos para o 
reequilíbrio económico financeiro, entre outros. 

Por tais razões, diversos órgãos da Administração Pública tem se utilizado dessa modelagem de 
contratação de serviços de gestão e fornecimento através de cartão, a exemplo do Estado do Ceará (Pregão 
Eletrônico 00183/2020; Processo 08068873/2019) e do município de Fortaleza (Pregão Eletrônico 100/2021), posto 
que além de economizar com os custos finais dos insumos, a administração conquista um eficiente mecanismo de 
gestão e controle, onde através de software, é possível gerir as despesas e evitar fraudes. 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
2.1. O órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá. 

3. LOCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO INTERESSADO 
3.1 Rua Dr Eudásio Barroso. n°1631, Bairro Planalto Universitário, 

4. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS: 
4.1. Tomando-se por base a série histórica de gastos com combustível, em cotejo com as informações de valores 
disponibilizados pela Agência Nacional de Petróleo no periodo de 14/0312021 a 20/03/2021, a Secretaria da Saúde 
estima a despesa com combustivel da seguinte forma: 

(TEM DESCRIÇÃO DO (TEM UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL RI 

GASOLINA COMUM LITRO 184.000 5.503 1.012.552.00 
2 DIESEL 510 LITRO 50.000 4,411 220.550,00 
3 'ÂLCOOL COMUM LITRO 6.000 4,497 26.982,00 

VALOR TOTAL R$ 1.260.084,00 

S. ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR: 
5.1. Tomando-se por base a série histórica de gastos com peças e manutenção de veículos, a Secretaria da Saúde 
estima as despesas com manutenção veicular da seguinte forma: 

(TEM DESCRIÇÃO DO (TEM 
VALOR EM ESTIMADO 

PARA OS SERVIÇOS (RI) 
VALOR 

TOTAL RI 
1 GERENCiAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO DvEiCuLOs. 540.000,00 540.000.00 

Trav. Jose Jrge, 5/NI 

Campo Velho, 6 
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6. VALORES ESTIMADOS TOTAIS 

LOTE 1 
ITEM DESCRIÇÃO ESTIMADO R$ TOTAL ESTIMADO R$ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÉDIA 

ESTIMADA (%) 

1 
COMBUSTÍVEIS 1.260.084,00 

R$ 1.800.084,00 2,33% GERENCIAMENTO E CONTROLE 
DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 540.000,00 

7. RELAÇÃO DE VEÍCULOS 
7.1. A frota da Secretaria da Saúde é composta por veiculos de diferentes fabricantes e modelos conforme o 
descrito no presente item e poderão sofrer alterações durante a vigência contratual em virtude de novas aquisições 
e/ou desfazimento dos existentes por alienação ou quando se tomarem ociosos ou irrecuperáveis. As quantidades, 
marcas e modelos a seguir apresentadas não vinculam o serviço, podendo haver a qualquer momento, substituição, 
incorporação, acréscimo ou redução da frota. 

7.1.1. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE 2021 - SEDE 

SECRETARIA n'EM MARCA/MODELO TIPOIANO SITUAÇÃO PROGRAMA COMBUSTIVEL 

SAÚDE 01 
PMU-8327 (3M CLASSIC 152014 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
SEDE 

(3M 
CLASSIC 
L$/2014 

Ativo 
Seaetana da 

Saúde 
(Sede) 

Gasolina 

7.1.2. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAüDE 2021 - VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

SECRETARIA 17 EM MARCA/MODELO TIPOIANO SITUAÇÃO PROGRAMA COMBUSTÍVEL 

SAÚDE 

01 

010-8715 HONDA 
CG 1252012 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE VIGIL&CIA 
EPIDEMIOLÕGICA 

HONDA 
CCI 25 
2012 

Ativo VigiIta 
Epidemiológica Gasolina 

02 

OIP-9615 HONDA 
CO 1252012 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE VIGILÁCIA 
EPIDEMIOLÕGICA 

HONDA 
CG 125 

2012 
Ativo V91oa 

Epidemiológica Gasolina 

03 

010.4235 HONDA 
CG 1252012 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE VIGILACIA 
EPIDEMIOLÕGICA 

HONDA 
CG 125 

2012 Ativo Epideflológica 
vigi~ Gasolina 

7.1.3. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 2021 VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

SECRETARIA ITEM MARCA/MODELO TIPOIANO SITUAÇÃO PROGRAMA COMBUSTÍVEL 

SAÚDE 01 
PNJ-7745 FIAT STRADA 2017 
SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE VICILACIA SANITÁRIA 

FIAT 
STRADA / 

2017 
Ativo SanâMa 

vigilância Gasolina 

7.1.4. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 2021 - PSF 

SECRETARIA ITEM MARCA/MODELO TIPO/ANO SITUAÇÃO PROGRAMA COMBUSTÍVEL 

SAÚDE 

01 
Offl'5J95 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBIt2O2O 

Ativo PSF Gasolina 

02 
OIA.5035 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBI! 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

Trav. José Jrge, S/N 
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03 
018-3055 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÜDE PSF 

FiAT 
MOBIl 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

04 
OIE-8F85 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBIl 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

05 
OIH-2C55 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBIl 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

06 
PMC-5F22 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBIl 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

07 
PMN•5B15 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBIl 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

08 
PMT-5D35 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBI/ 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

09 
PN84F45 FIAT MOBI LIKE 2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

iVfl•/ BI 
LIKE/  £021 

Ativo PSF Gasolina 

10 
PNE-5G65 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBIl 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

11 
PNJ-7135 FIAT MOBI 2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBIl 
2017 

Ativo PSF Gasolina 

12 

PNJ-7415 FIAT MOBI EASY ON 
2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

17  

FIAT MOBI 
E.ASY/ 
20 

Ativo PSF Gasolina 

13 
PNM-5B15 FIAT MOBI LIKE 2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

rIA y ,.not 
IrnJP 

LIKE 2021 
Ativo PSF Gasolina 

14 
PNX-7F75 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBI/ 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

15 
POZ-7E15 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBIl 
2020 

Alvo PSF Gasolina 

16 
OHV-5j95FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

F1'T 
MvBI2020 

Ativo PSF Gasolina 

17 
OIA-5D35 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBI! 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

18 
OIB-3D55 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBI/ 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

19 
OIE-8F85 FIAT MOBI 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

FIAT 
MOBI/ 
2020 

Ativo PSF Gasolina 

7.1.5. RELAÇÃO DOS VEICULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAODE 2021 - UPA 

SECRETARIA ITEM MARCNMODELO TIPOIANO SITUAÇÃO PROGRAMA COMBUSTÍVEL 

SAÚDE 

01 
OtK-4514 FIAT FIORINO 2012 
SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE UPA 

FIAT 
FIORINO! 

2012 
Ativo UPA Gasolina 

02 
PNJ-8753 FIAT FIORINO 2019 
SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE UPA 

FIAT 
FIORINO? 

2019 
Ativo UPA Gasolina 

03 
POU-4527 FIAT FIORINO 2018 
SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE UPA 

FIAT 
FIORINOI 

2018 
Ativo UPA Gasolina 

Trav. José lorge, 5/1N1 
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7.1.6. RELAÇÃO DOS VEICULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 2021 - Hospital Eudásio 
Barroso 

SECRETARIA ITEM MARCAJMODELO TIPOIANO SITUAÇÃO PROGRAMA COMBUSTÍVEL 

SAÚDE 

01 

OCS-4055 VW GRAN MICRO 
2010 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE HOSPITAL EUDASIO BA 

VW GRAN 
MICRO! 2010 Ativo 

Hospital 
Eudásio DieseY Diesel SIO. 

02 

ORQ-11344 MERCEDES BENS 
416N1K5AM62020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE HOSPITAL EUDASIO BA 

MERCEDES 
BENS 416 
NINS AMB 

2020 

Ativo 
Hospital 
Eudãsio 
Barroso 

Diesel) Diesel SiO. 

03 

PNO-7062 RENAULT MASTER 
MBUS L3H2 2019 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE HOSPITAL EUDASIO BA 

RENAULT 
MASTER 

MBUS 1.3112 
2019 

Ativo 
Hospital 
Eudàsio 
Barroso 

Diesel) Diesel 810. 

04 
OPv-5617 FIAT FIORINO 2019 
SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE HOSPITAL EUDASIO BA 

FIAT  FORNO 
2019 Ativo Ativo Eudàsio 

Barroso. 
Gasolina 

05  

QRR-5F13 RENAULT MASTER 
MBUS L3H2 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE HOSPITAL EUDASIO BA 

RENAULT 
MASTER 

MBUS L3H2 
2020 

Ativo 
Hospital 
Eudãsio 
Barroso. 

Diesel/ Diesel S10. 

7.2 Os veicuos com ano de fabricação a partir de 2018, dispostos nas relaçoes acima, ainda se encontram no 
período de garantia de fábrica, os quais deverão ser atendidos por concessionana do fabricante credenciada pelo 
contratado, atendidos os requisitos disposto no Termo de Referência. 

8. JUSTIFICATIVA 
8.1. A presente licitação destina-se ao registro de preços para aquisições que se faz necessárias para o 
abastecimento da frota municipal e manutenção preventiva e corretiva de veículos da Secretaria de Saúde do 
município de Quixadá no ano de 2021, para o deslocamento dos servidores de suas unidades básicas no 
cumprimento de suas atividades finalisticas e, principalmente para dá suporte ao desempenho das atividades de 
desenvolvimento e acompanhamento nas mais diversas ações executadas pela Unidade Gestora na sede do 
município e em todos os distritos como também nos municípios circunvizinhos e até na capital do Estado do Ceará 
(viagens) necessário ao bom desenvolvimento da Administração, visando à obtenção de dados precisos a respeito 

91% 	do referido consumo, disponibilizando atendimento rápido e eficaz. 
8.2. A necessidade desse modelo de contratação se dá pela maior capacidade de gerenciamento e controle de 
custos por pane da Administração, buscando sempre maneira mais econômica e transparente na aquisição de 
combustiveis, serviços de manutenção prevenuva e corretiva, se justificando pelo histórico recente do último 
processo licitatório realizado no modelo de abastecimento com uso de cartão magnético, sendo feito apenas em 
posto autorizado no Município, não tem atendido de maneira satisfatória as demandas necessárias. Sendo 
necessário realizar aditivo ao atual contrato, até que seja concluído o presente certame. Outro motivo essencial de 
tal Contratação reside no fato de que o novo modelo proporciona uma gama maior de postos credenciados em 
diversos municípios com diferentes preços, facilitando o aspecto econômico da aplicação dos recursos. 
8.3. Essa nova forma de serviço propiciará á Administração a disponibilidade de Postos de Combustíveis 
credenciados sob várias bandeiras, cabendo ao usuário e gestor da frota a escolha de postos credenciados que 
possuam o menor preço unitário praticado na venda de combustivel, e em adequada localização na oportunidade da 
utilização dos serviços em conformidade com os mecanismos contratuais. 
8.4. O municipio de Quixadá tem como dever principal o funcionamento das atividades no âmbito de sua Secretaria, 
dentre outras atividades administrativas, necessita realizar o abastecimento com combustível veicular nas cidades 
conforme requisições anexas ao processo, ou seja, para abastecer os utilizados nas atividades, verificou-se a 
necessidade de um sistema de gerenciamento de frota, que permitisse a flexibilidade de aquisição de combustiveis 
em diversas cidades do interior e regiões metropolitanas. 
8.5. Devido à natureza da contratação, é possivel que seja unificado em um único item a junção de Serviço de 
Abastecimento e Sei-viços de Manutenção Preventiva e Corretiva, pois trata-se de parcelas que podem ser 
adquiridas por único sistema de cartão magnético. Opta-se por realizar-se a presente licitação na modalidade 

o 
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Pregão, na forma Eletrônica, valendo-se do Sistema de Registro de Preços por tratar-se de serviços comuns de 
aquisição frequente com quantitativos que não se pode definir previamente, conforme previsto no art. 30,  1 e IV, do 
Decreto n°7.892/2013, do Ministério do Planejamento. Desenvolvimento e Gestão (MPDG). 
8.6. O processo atenderá o previsto na Lei n° 8.666/93 e nas suas atualizações, zelando pela a rigorosa aplicação 
dos recursos recebidos em apoio à operação em questão. 

9. VALOR ESTIMADO 
9.1 - O valor global estimado é de R$ 1.800.084,00 (um milhão, oitocentos mil e oitenta e quatro mil reais) de 
acordo com o item 6 deste Termo de Referência, não se confundindo tal valor com o preço estimado da contratação, 
o qual deverá ser considerado como o citado valor estimado acrescido da taxa de administração. 
9.2. Por se tratar de estimativa, o valor acima não constitui, em hipótese alguma, compromisso futuro para este 
Município, razão pela qual não poderá ser exigido nem considerado como valor para pagamento minimo, podendo 
sofrer alteração de acordo com as necessidades, sem que isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA. 
9.3. A seleção da proposta mais vantajosa para a Administração levará em consideração o critério de menor preço 
global no tocante a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, incidente sobre a fatura dos combusliveis e demais serviços. 

10. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 
10.1. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas regularmente estabelecidas no Pais, que atuem no 
ramo pertinente ao objeto licitado e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste 
Termo de Referência. 
10.2. Não poderão participar da licitação empresas que se encontrem sob processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial. falõncia, concordata, dissolução, liquidação ou estejam suspensas para licitar e contratar e/ou 
declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública. 
10.3. Não poderão participar desta licitação as pessoas fisic.as  ou jurídicas nos seguintes casos: 
10.3.1. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro sejam 
funcionários ou empregados públicos da entidade contratante ou responsável pela licitação: Estrangeiras não 
autorizadas a comercializar no pais: e 
10.3.2. Cujo Estatuto ou Contrato Social, não inclua no objetivo social da empresa, atividade compativel com o 
objeto do certame. 

11. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA 
11.1. A CONTRATADA deverá enviar proposta com validade de no minimo 60 (Sessenta) dias, contados a partir da 
data da abertura das propostas. Ressalte-se que esta proposta não poderá sofrer alteração, salvo nos casos 

Ip' 	previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das 
devidas justificativas, 
11.2. Nos preços ofertados deverão estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, 
transportes e demais despesas necessárias á execução do objeto desta licitação e em atendimento integral ás 
especificações contidas neste Termo de Referência. 

12. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
12.1. O gerenciamento da CONTRATADA ocorrerá através de sistema informatizado para fornecimento de 
combustiveis e abastecimento dos veiculos pertencentes atualmente a frota da Unidade Gestora do Municipio de 
Quixadá, ou que venham á ser adquiridos, bem corno dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, por meio 
de rede credenciada (Oficinas Mecânicas) de estabelecimento que comercializam combustíveis localizados em 
âmbito estadual e sob pagamento através de cartão magnético com uso de senha individual, seja por veículo ou por 
condutor. 
12.1.1. Na prática, o condutor autorizado efetuará o abastecimento e/ou solicitará os serviços para o veiculo que 
estiver utilizando, em qualquer dos estabelecimentos/postos que comercializam combustíveis, credenciados pela 
empresa CONTRATADA e gerenciadora, por meio da utilização de um cartão magnético, obrigando-se esta última a 
apresentar relatórios de gastos (consumo), preços praticados, identificação do usuário e dos postos de combustíveis 
fornecedores. 
12.2. O gerenciamento e controle de todas as operações efetuadas serão mais eficazes por meio de rede 
credenciada, garantindo maior transparência. O sistema também proporcionará ao Gestor do Contrato, melhor 
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agilidade quanto ao acompanhamento e controle das transações realizadas jun . 	1.-' - * lecimentos 
credenciados. 
12.3. Os benefícios pretendidos na contratação de empresa de gerenciamento de aquisição de combustíveis 
incluem: 
a) Flexibilidade do sistema de abastecimento; 
b) Melhor controle das transações, veracidade das informações e redução do tempo de compilação e análise dos 
dados; 
c) Gerenciamento de aquisição de combustíveis por empresa especializada em gestão e intermediação, o que pode 
propiciar ganho de eficiência; 
d) Padronização dos serviços prestados e controles; 
e) Atendimento tempestivo das demandas, em especial quando da necessidade de deslocamentos dos veículos 
pelo Estado do Ceará; 
O Pronta disponibilidade de veículos em condições de utilização; 
g) Evitar a delimitação de localização dos postos de combustíveis que possam atender a frota, uma vez que a maior 
abrangéncia de postos possibilita a aquisição de combustíveis inclusive em cidades do interior ao realizar 

. 	fiscalizações; 
h) Segurança por meio de senha eletrônica; 
i) Maior controle de pagamento e facilidade da fiscalização do contrato; 
j) Sistema centralizado em uma única empresa gerenciadora e intermediadora, possibilitando que pequenos 
estabelecimentos, inclusive em cidades do interior, possam credenciar-se, o que lhes ensejará prestar serviços cujo 
acesso era antes inviável; 
k) Redução de despesas administrativas relativas à frota (Coleta de dados, digitação, controles gerais, pessoal), em 
termos de economicidade, eficiência e eficácia quanto ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 
financeiros disponíveis; e 
1) Possibilidade de renovação contratual, por ser um serviço continuado. 
124. A contratada deverá fornecer cartões para realização desta transação como forma de pagamento pós-pago, 
sendo um cartão por veículo e reservas. 

13. ESPECIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO 
13.1. Em relação ao fluxo operacional: 
13.1.1. Considerando a CONTRATADA ser empresa especializada na gestão e intermediação de fornecimento de 
combustíveis em estabelecimentos credenciados, além dos serviços constantes no objeto à ser contratado, haverá a 
necessidade de utilização de sistema via WEB, para execução desta prestação de serviços. 

• 13.1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar o acesso ao sistema, através de cadastramento dos usuários, 
mediante o treinamento de no mínimo 01 (um) funcionário da Unidade Gestora, sendo esse vinculado ao Gestor do 
Contrato designado pela Secretaria contratante, responsável por exercer a fiscalização dos serviços contratados e 
operacionalização do sistema. 
13.1.3.0 cronograma de instalação, treinamento e disponibilidade dos serviços, através do fornecimento e entrega 
dos cartões, não poderá exceder 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da Ordem de Serviço. 
13.1.4. Tabela de cronograma da implantação e atendimentos: 

PRAZOS DE EXECUÇÃO: IMPL.ANTAÇÀ0 E ATENDIMENTOS 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRAZOS 

Cadastra os veículos da frota do CONTRATANTE 

Até ID (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura 
do contrato. 

Cadastrar condutores (usuários do calão). 
Credenciar pelo menos 01 posto de combustível na sede da cidade de 
Quixadá. em um raio máximo de 03 (três) km da sede Administrativa do 
município, 01 (um) posto de conibustivel na capital do Estado (Fortaieza.Ce) e 
01 (um) posto de combustível na cidade de Juazeiro do NorteCe e manter 
uma rede de postos de serviço credenciados em todo o Estado, de forma a 
permitir um abastecimento continuado para veiculo em viagem no interior do 
Estado. 
Credenciar pelo menos 01 (uma) ofldna4ca de peças e acessórios na sede 
da cidade de Quixadá e 01 (uma) oficina autorizada de fábrica, atinente a cada 
uma das matas de veículos que se encontrem no prazo de garantia e ainda 
pelo menos 01 (uma) oficina nas outras 07 (sete) mesorre9iões do Estado. 
Fornecer 	ao 	CONTRATANTE dados cadastrais dos estabelecimentos 
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'NI5ITAÇÃ$,.' Fornecer calões para os veiculos do CONTRATANTE 

Capacitar 	o 	Gestor 	do 	contrato 	e 	substitutos, 	designados 	pelo 
CONTRATANTE 
Credenciar novos estabelecimentos, conforme solicitação do CONTRATANTE. Até 05 (cinco) dias uteis 
Fcmecer a relação da rede credenciada atualizada, a cada solicitação do 
CONTRATANTE Até 02 (dois) dias úteis. 
Cadastrar novos veicijios, conforme solicitação do CONTRATANTE. 
Entregar segunda via de cartão de veiculo ou de usuário, conforme solicitação 
do CONTRATANTE Até 05 (cinco) dias uteis. 
Prover respostas ás demandas formais do gestor (Ofícios). 
Prover respostas ás demandas informais do gestor (e-mail, telefone, etc.). 

Até 02 (dois) dias úteis, Solucionar problemas técnicos no sistema da CONTRATADA, utilizado no 
atendimento das demandas da Secretaria. 

13.1.5. Serão considerados próximos os estabelecimentos que estiverem num raio até 3 km de distância do 
endereço da sede da Secretaria Contratante ou conforme quilometragem previamente negociada e aceita pelo 
Gestor do Contrato. 
13.1.6. Até o último dia do prazo para a implantação ou disponibilidade do sistema de Gerenciamento, a 
CONTRATADA deverá capacitar no minimo 01 (um) funcionário da Unidade Gestora em local a ser definido, que 
serão responsáveis pelas consultas e emissão de relatórios, via sistema. 
13.1.7. A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, após assinatura do contrato, todos os dados necessários ao 
cadastramento dos veiculos oficiais (Tipo, marca)modelo, combustivel, ano de fabricação/modelo, placa, chassi, 
unidade de lotação, hodômetro) e dos condutores (nome, matricula e secretaria de lotação). 
13.1.8. A CONTRATADA disponibilizará a Rede Credenciada, em atendimento ao objeto deste Termo de 
Referência, dentro do estado do Ceará e impreterivelmente no Municipio de Quixadá. 
13.1.9. O Sistema Tecnológico Integrado viabilizará o pagamento dos abastecimentos e serviços utilizados, através 
de cartão magnético e/ou com chip, através de senha individual, que funcionará como autonzação para efetivação 
do serviço prestado e valor a ser pago. 
13.1.10. Durante a execução das operações realizadas na rede credenciada pela CONTRATADA, será de 
responsabilidade da mesma a solução que iniba ou identifique com agilidade e segurança eventuais utilizações não 
autorizadas 

13.2. Em relação às funcionalidades, o sistema deverá permitir: 
13.2.1. O sistema disponibilizará ao Gestor do Contrato ferramenta on-line, via web, que permita o 

n 	acompanhamento das transações registradas, controle e cadastro de veiculos e condutores, emissão de relatórios. 
13.2.2. Histórico de abastecimentos e serviços realizados por veiculo, condutor e/ou periodo. 
13.2.3. Cadastrar no sistema da CONTRATADA, como seu acesso, todos os veiculos. 
13.2.4. Todas as atualizações do sistema deverão ser repassadas para o Gestor do Contrato. 
13.2.5. Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução tecnológica 
utilizada pela CONTRATADA deverão, caso necessário, ser disponibilizados á CONTRATANTE sem qualquer ônus. 
13.2.6. Credenciamento de novos estabelecimentos, conforme solicitado pelo Gestor do Contrato, em atendimento 
as demandas que vierem a surgir, a fim de otimizar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência. 

13.3.0 Controle de Segurança do gerenciamento deverá permitir: 
13.3.1. Possibilidade de uso de senha para qualquer operação constante no objeto somente após ser validada 
conforme perfil do usuário. 
13.3.2. O bloqueio e/ou cancelamento dos serviços deverá ser on-line, a partir da base operacional, mediante 
rotina/senha especifica parametnzada para o funcionário indicado pela CONTRATANTE que será o responsável 
pela gestão dos serviços contratados. 
13.3.3. Deverá ser possivel a troca periódica ou validação de senha pessoal. 
13.3.4. Nenhum abastecimento ou serviços será realizado sem a utilização do cartão e senha individual para 
autorização, salvo exceções: como problemas no estabelecimento credenciado, como no equipamento de leitura do 
cartão e/ou ausência de sinal de internet, cuja solução paliativa será a autorização via telefone, após conhecimento 
e autorização do Gestor do Contrato e entre o estabelecimento credenciado e a CONTRATADA. 
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13.3.5. Caso ocorra a autorização via sistema ou telefone e, se constatado que o abasciméÀ(servo foi 
realizado sem autorização prévia da CONTRATANTE, será considerado falha e as despesas efetivadas serão 
pagas pela CONTRATADA. 
13.3.6. Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão magnético e/ou com chip para identificação e apresentação 
no momento da utilização no estabelecimento credenciado além de senha individual por veiculo ou condutor. 
13.3.7. A CONTRATADA deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu 
uso correto, sem ônus, conforme solicitação do Gestor do Contrato. 
13.3.8. A CONTRATADA deverá atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, 
disponibilizando, via sistema e. em caso de problemas técnicos, através de correspondência encaminhada ao 
Gestor do Contrato. 
13.3.9 Os estabelecimentos credenciados deverão estar equipados para aceitarem transações e processos de 
contingência para finalização da transação, caso o sistema não esteja operando. 

13.4. Em relação aos relatórios deverá disponibilizar: 
13.4.1. O software deverá disponibilizar relatórios gerenciais, contendo a base de dados atualizada, que deverão 
permitir a obtenção, no mínimo, das seguintes informações cadastrais e gerenciais: Cadastro de veículos por marca. 
modelo, ano de fabricação, chassi, patrimônio, placa, unidade de lotação: 
13.4.2. Cadastro de usuários, gestores e condutores: 
13.4.3. Relatório por veiculo, por data, por periodo e por Secretaria: 
13.4.4. Relatório de utilização dos abastecimentos e/ou serviços: por veículo, por estabelecimento credenciado, por 
data, por periodo e por Secretaria: 
13.4.5. Extrato analítico/sintético por centros de custo, contendo todos os abastecimentos e serviços, 
individualmente discriminados por veiculo, apresentando data, hora local, quilometragem atual: 
13.4.6. Demonstrativo de evolução das despesas e de utilização: 
13.4.7 Outras informações de interesse da CONTRATANTE. 

13.5. Condições de fornecimento: 
13.5.1. A CONTRATADA fornecerá cartões magnéticos para cada veiculo relacionado no item 7, deste Termo de 
Referência, onde deverá estar impresso o nome do Município de Quixadá, o modelo e a placa do carro. 
13.5.2. A CONTRATADA fornecerá, inicialmente, 05 (cinco) cartões reservas genéricos para os veículos oficiais, de 
forma a atender eventuais necessidades em que o cartão de qualquer um veículo não possa ser utilizado. 
13.5.3. O limite do cartão será determinado pela CONTRATANTE, que poderá ser alterado a qualquer tempo. 
13.5.4. A emissão inicial dos cartões por viatura e para os usuários será sem ônus para a CONTRATANTE, assim 
como a cada acréscimo de novos veículos em nossa frota e de novos usuários. 
13.5.5. A utilização dos cartões magnéticos se dará através do uso de uma senha individual para cada usuário, de 
forma que o responsável pelo abastecimento seja identificado. Este sistema deve permitir que qualquer veiculo seja 
abastecido por qualquer usuário cadastrado em qualquer posto da rede credenciada, possibilitando, ainda, a 
emissão de relatórios, a qualquer tempo, conforme item 13.4. 
13.5.6. Em caso de emissão de 21  via de cartão, esta não poderá ser cobrada pela contratada. 
13.5.7. Os cartões deverão ser entregues na Sede da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da solicitação da contratante 
13.5.8. A CONTRATADA deverá garantir o abastecimento quando o sistema estiver offline. sem prejuízos para a 
CONTRATANTE. 

14. ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 
14 1. O credenciamento de novos estabelecimentos, conforme a necessidade da Secretaria CONTRATANTE 
deverá ser efetivado pela CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação. 
14 2 A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos estabelecimentos credenciados do valor 
efetivamente consumido. não respondendo, em nenhuma hipótese, esta Administração Municipal, nem solidária e 
nem subsidiariamente, por esse pagamento. 
14.3. Cada estabelecimento credenciado e prestador dos serviços autorizados por este Município, emitirá ao término 
de cada execução. a Nota Fiscal elou comprovante referente a efetivação do abastecimento e/ou serviços prestados 
com os dados do veiculo, condutor, km atual, data e horário do atendimento, descrição com quantidade e valores, 
após utilização do cartão com senha individual do condut ou do veiculo. 
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14.4. A CONTRATADA deverá fiscalizar os serviços prestados pela rede credenciada objêbwda.garanffr um nível 
satisfatório de qualidade, compreendendo a disponibilização dos equipamentos, hofáhosTdêiiJncionamento, 
presteza no atendimento, além dos valores praticados pelos estabelecimentos. 
14.5. A rede credenciada da CONTRATADA deverá atender às seguintes exigências: 
14.5.1. A prestação dos serviços deverá atender a frota pertencente ao patrimônio da Secretaria da Saúde de 
Quixadá/CE, bem como os que estejam a disposição do contratante, como os veículos locados que tenham essa 
previsão no respectivo contrato. 
14.5.2. O CONTRATANTE poderá alterar a lista de veículos cadastrados a qualquer momento, acrescentando ou 
retirando os veículos conforme suas necessidades, podendo alterar a quantidade de veículos durante a vigência do 
contrato, porém comunicando à CONTRATADA para realização de atualização do cadastro no sistema e solicitação 
de novos cartões. 
14.5.3. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, deverão fornecer os seguintes combustíveis: Álcool 
comum, Gasolina comum e Diesel SIO. 
14.5.4. Os combustíveis deverão seguir as seguintes disposições: 
a) Todos os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a regulamentação específica do setor, especialmente 

• quanto às diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis (ANP); 
b) A CONTRATADA deverá manter controle dos estabelecimentos de abastecimento quanto à regularidade e 
qualidade dos combustíveis; 
c) No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações legais ou normativas cometidas pelos 
estabelecimentos credenciados, a CONTRATADA se obriga a informar de imediato à CONTRATANTE e denunciar 
às autoridades competentes as irregularidades, adotando em paralelo, medidas necessárias ao saneamento. 
14.5.5. Promoções, descontos ou vantagens promovidas pelos estabelecimentos credenciados, deverão se 
estender irrestiitamente à CONTRATANTE. 
14.5.6. Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos valores médios e 
máximos praticados em cidades do Estado do Ceará, divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustiveis (ANP). 
14.5.7. O preço a ser pago pelo combustível terá como limite o valor praticado à vista no estabelecimento 
credenciado, no momento do abastecimento. 
14.5.8. Serão configurados como abusivos os valores superiores ao máximo praticado nas cidades, divulgados nas 
tabelas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis - ANP, relativo ao respectivo tipo de 
combustível. 
14.5.9. No caso de configuração de valor abusivo, a CONTRATADA deverá submeter justificativa do preço praticado 
à CONTRATANTE, respondendo por eventual dolo ou culpa decorrente de erro ou omissão, inclusive com o 

• ressarcimento de valores. 
14.5.10. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, se reserva ao direito de promover diligências sobre quaisquer 
preços de produtos ou serviços informados pela CONTRATADA, configurados abusivos ou não. 
14.5.11. Todos os estabelecimentos da rede credenciada deverão atender aos requisitos estabelecidos nas 
Resoluções ANP n°s 41/2013 e 57/2014. 
14.5.12. Além dos requisitos estabelecidos nas Resoluções da ANP, os estabelecimentos credenciados para 
fornecimento de combustíveis, também deverão atender: 
a) Resolução CONAMA n° 273, de 29.11.2000 e a Lei Estadual n° 16.561/2018, em relação às normas ambientais; 
b) Lei n° 9.605, de 12.02.1998 determina as sanções referentes a atividades lesivas ao meio ambiente seção III, 
especialmente aos artigos 54 e 56; 
c) Normas Técnicas da ABNT que impõem regras que tratam de procedimentos a serem adotados para o 
armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, sendo alguns específicos para os postos. 
14.5.13. Para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá implantar e 
operacionalizar, junto à CONTRATANTE, um sistema informatizado em ambiente de produção na web, que 
possibilite o acompanhamento da aquisição de combustíveis, propiciando à CONTRATANTE gestão e controle 
detalhado das informações. 
14.5.14. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA deverão dispor de área física adequada à 
prestação dos serviços de abastecimentos e outros constantes neste Termo de Referência. 
14.5.15. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA deverão dispor de equipe técnica especializada, 
para prestar os serviços de abastecimentos, lavagem simples e completa, troca de óleo e filtros e borracharia. 
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14.5.16, A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou pr jui. U rpor ela, seus 
empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de serviços prestados 
ou filtros e óleos fornecidos com vicios ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do 
vencimento do Contrato. 
14.5.17. A CONTRATADA deverá certificar-se de que o estabelecimento credenciado executará os serviços 
solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental adequados, devolvendo os 
veiculos para a CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, observando-se as seguintes condições: 
a) Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de acordo com as 
especificações e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela CONTRATANTE, bem 
como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário á perfeita execução dos 
serviços: 
b) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritanamente e exclusivamente à sua custa e risco, 
no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças substuidas ou serviços executados 
com vicios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua 
culpa, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que 
tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer titulo, mesmo nas aquisições e 
serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação elou 
dentro do prazo de garantia; 
c) Somente utilizar filtros e óleos novos, genuinos, originais ou similares de primeiro uso, desde que atendidas ás 
recomendações do fabricante do veiculo, não podendo se valer, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados, 
salvo nos casos excepcionais com autorização escrita da CONTRATANTE. 
14.5.18. As manutenções preventivas e corretivas deverão seguir as seguintes disposições: 
14.5.18.1. Para os fins deste Termo de Referência, os produtos (filtros e óleos) serão considerados: 
a) Genuinos, conforme ABNT/NBR - 15296/2005 e ABNT/NBR 15832/2010, quando destinados a substituir peças, 
componentes, acessórios e materiais que integram o produto original (veiculo produzido na linha de montagem), são 
concebidos pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia) e apresentam as mesmas especificações técnicas dos 
itens que substitui. As peças, componentes, acessórios e materiais genuinos passaram pelo controle de qualidade 
das montadoras e são revendidos em sua rede de concessionárias; 
b) Originais. conforme ABNTINBR - 15296/2005 e ABNT/NBR 1583212010. quando apresentam as mesmas 
especificações técnicas e caracteristicas de qualidade dos itens que integram o produto original (veiculo produzido 
na linha de montagem). As peças, componentes, acessórios e materiais originais são produzidos pelos mesmos 
fabricantes que fornecem ás montadoras, sendo, porém, comercializados por distribuidores e comerciantes do ramo, 
com o nome do fabricante; 
c) Paralelos (l  linha), quando apresentam especificações técnicas e caracteristicas de qualidade similares às dos 
tens que integram o produto original (veiculo produzido na linha de montagem), garantindo sua intercambialidade. 
As peças, componentes, acessórios e materiais paralelos (P linha) são produzidos pelos fabricantes de 
reconhecimento nacional e comercializados por distribuidores e comerciantes do ramo. 
14.5.18.2. O serviço de manutenção preventiva e corretiva englobará: Mecânica em Geral Revisão Elétrica. e 
Eletrônica, Arrefecimento, Refrigeração, Lanternagem, Funilaria, Borracharia, Vidraçaria, Capotaria, Estofaria, 
Tapeçaria, Pintura, Pneumático, Acessórios Equipamentos Obrigatórios, Lubrificação, Alinhamento, 
Balanceamento, Cambagem, Sistema Elétrico, Sistema Hidráulico, Suspensão. Troca de óleo/filtros e outros 
matenais/serviços necessários para o seu perfeito funcionamento, além de reboques dos veiculos por empresas de 
transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico. 
14.5.18.3. O fornecimento de materiais automotivos independe da execução de serviços de manutenção e vice-
versa, podendo haver solicitações que requeiram, concomitantemente, execução de serviços e fornecimento de 
materiais 
14.5.18.4. O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais deverá ocorrer por 
meio de rede de oficinas multimarcas, centros automotivos e concessionárias, em caráter continuo e ininterrupto. 
14.5.18.5. O serviço da manutenção preventivalcorretiva mecânica a elétrica deverá basear-se no Plano de Revisão 
Periódica constante no manual do fabricante e observará os seguintes itens abaixo e outras inclusões ou 
supressões de procedimentos definidas peio Fabricante: 
a) Revisão do sistema de transmissão: lubrificação de diferencial, caixa de cãmbio, folgas, balanceamento de eixo 
carda se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas respectivas coifas, pontos de eixo e outros; 
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b) Revisão do sistema de direção: aperto dos parafusos, regulagem e conferência de term1ns 	r•, 	(graxa e 
Óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas, coreia da bomba. Caixa da '1heção alinhamento, 
balanceamento, geometria, cambagem das rodas e outros; 
c) Revisão do sistema de freio- regulagem de freio, verificação de desgaste das pastilhas, lonas, disco, tambores, 
nível do fluido de freio e substituição se necessário, verificação de servo-freio, cuícas de freio, Cilindro mestre e 
auxiliares, freio de estacionamento (cabos, pedais, alavancas), válvulas (pneumáticas), aros dos pneus e outros: 
d) Revisão do sistema de arrefecimento: exame de radiador, verificação do nível da água, mangueiras e outros; 
e) Revisão de motor, verificação das correias, óleo, filtro de óleo e de combustível, juntas e demais componentes, 
substituindo as peças necessárias, e outros: 
f) Revisão do sistema de suspensão, molas, amortecedores, batentes, coifas, bandejas superiores e inferiores, 
buchas, pivôs, barra estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros: 
g) Revisão do sistema elétrico, incluindo os acessórios de sinalização e outros e outros; 
h) Serviço de lanternagem, funilaria e pintura (corretiva e/ou estética) compreendem pequenos reparos, incluindo 
reposição de peças s acessórios: 
i) Serviços de borracharia, quando necessário, incluindo a troca de pneu sem condições de uso ou danificado /ou 

• seu respectivo aro: 
j) Aplicação e/ou remoção de película não reflexiva e adesivos de identificação para uso em veiculo. Conforme 
indicado pelo fiscal do contrato; 
k) Recarga a (ou) troca dos extintores que estejam vencidos ou sem carga ou pressão dos veiculos; 
14.5.18.6. Manutenção Preventiva - se constituirá de revisões solicitadas pelo Fiscal do Contrato ou substituto 
Legal compreendendo todos os serviços executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, 
concessionárias, obedecendo -se as recomendações do fabricante do veiculo. São exemplo de manutenção 
preventiva; troca de pneus, protetores e câmaras; alinhamento a balanceamento de rodas; troca de óleo do motor, 
câmbio, diferencial, óleo de freio, liquido de arrefecimento, filtro de óleo, de ar, de ar condicionado; lubrificação de 
veiculos, lavagem simples e completa, inclusive do motor, lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; 
reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador; substituição de itens do motor; limpeza de motor 
e de bicos injetoras; regulagem de bombas e bicos injetores; troca de lonas e pastilhas de freio, mangueiras; outros 
serviços constantes no manual dos veiculos/equipamentos. 
14.5.18.7. Manutenção Corretiva e Pesada - se constituirá de revisões solicitadas peio Fiscal do Contrato ou 
Substituto Legal compreendendo iodos os serviços executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, 
concessionárias, que venham a ocorrer fora dos estabelecimentos para a manutenção preventiva, para correção de 
defeitos aleatórios resultantes ao desgaste e ou deficiências de operação, manutenção e fabricação garantindo a 
operacionalidade veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais. São exemplos de manutenção 

• corretiva; serviços de retifica de motor; montagem e desmontagem do jogo de embreagem; serviços de instalação 
elétrica; serviços do sistema de injeção eletrônica; capotaria; tapeçaria: fundaria e pintura; serviços no sistema de 
arrefecimento; serviços no sistema da ar condicionado; reboque de veiculos; entre outros da espécie. 
14.5.18.8. Rede de credenciados especializados em transporte em suspenso, por guincha mento, para remoções e 
socorro (guincho). 24 (vinte quatro) horas por dia, todos os dias da semana inclusive sábados, domingos e feriados. 
no âmbito ao município de Quixadá e sertão central, por meio de veiculo com prancha (caminhão), sem ônus 
adicional para o contratante, sempre que os veiculos não puderem trafegar até a(s) oficinas da empresa Contratada, 
devidamente autorizado pele Fiscal do Contrato ou Substituto Legal, conforme prazos a condições abaixo: 
a) Efetuar o serviço de auto socorro, na cidade de Quixadá, no prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar do 
recebimento da solicitação, sob pena das sanções cabíveis, no local onde se encontra o veiculo avariado até a 
oficina credenciada da contratada: 
b) Efetuar o serviço de auto socorro, fora da cidade de Quixadá, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, a contar do 
recebimento da solicitação, sob pena das sanções cabíveis, do local onde se encontra o veículo avariado até a 
oficina credenciada da contratada: 
14.5.18.9. Não serão aceitas peças recondicionadas ou de procedência duvidosa, não podendo ser imputada 
qualquer responsabilidade sobre a CONTRATANTE 
14.5.18.10. Em caso da necessidade de substituição de peças, a CONTRATADA deverá fornecer orçamento com os 
valores estipulados pelo fabricante ou revendedor autorizado com a aplicação do respectivo desconto contratado, 
para apreciação e análise de preços por parte do setor competente da CONTRATANTE; 
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14.5.18.11. Para a realização de qualquer serviço, a CONTRATANTE apresentará, em até 24 •' 	•uatro) horas, 
orçamento detalhado, com denominação, quantidade e preço de peças e serviços, bem como a previsão de tempo 
necessário à execução do serviço solicitado; 
14.5.18.12. A CONTRATANTE poderá recusar, em todo ou em parte o orçamento e pedir sua revisão ou aceitá-lo 
parcialmente, ficando a CONTRATADA obrigada a executar ou fornecer apenas o que for aprovado. 
14.5.18.13. Poderão ser substituídas todas as peças que compõem o veiculo inclusive os acessórios que o 
compõem desde que o orçamento não ultrapasse a importância de 60% (cinquenta por cento) do valor do veiculo, 
nos termos do Alt. 1. Inciso IV da (N rt' 01, de 21 de junho de 2007, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 
14.5.18.14. O custo dos serviços será calculado considerando o valor da hora trabalhada referente à mão-de-obra 
utilizada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive com troca de peças, tendo corno parâmetro 
as Tabelas-Padrão do Fabricante de Tempo de Reparos e Peças (Homem/Hora): 
14.5.1815. No caso de comprovada impossibilidade de se conseguir as tabelas padrões dos fabricantes, seja de 
peças ou tempo de reparos, aceitar-se-á orçamento emitido por concessionária autorizada pelo fabricante do veículo 
como valores de referência; 

• 14.5.18.16. Os serviços deverão ser executados somente no pátio da oficina credenciada da empresa contratada, 
em local coberto limpo e fechado, sem acesso do público externo, de modo que ofereça segurança, inclusive da 
contratada, visto se tratar de veículos oficiais, sendo necessário manter livres da ação na chuva, vento, poeira e 
demais intempéries; 
14.5.18.17. O prazo para o execução dos serviços não deverá ser superior a 15 (quinze) dias úteis, para os casos 
de retifica de motor e 03 (três) dias úteis, para os demais serviços de manutenção, contados a partir da data de 
entrada do veículo a ser reparado na oficina; 
14.5.18.18. O licitante deverá, comprovar que possui rede credenciada de oficinas multimaitas, centros 
automotivos, concessionárias e distribuidores de autopeças e pneus, devidamente equipados para aceitar as 
transações do sistema integrado, na cidade de Quixadá em quantidade não inferior a 10 (dez); 
14.5.18.19. A CONTRATADA deverá manter o quantitativo minimo definido no item anterior durante ioda a vigência 
do contrato. 

15. DEVERES DA CONTRATADA 
15.1. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la durante a execução 
do contrato. 
15.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 

Ø 	
15.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 
no volume de serviços até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 
15.4. A CONTRATADA deverá garantir a execução dos serviços/fornecimentos contratados, inclusive, aos sábados, 
domingos, feriados e após o fim do expediente comercial. 
15.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada 
na execução do contrato. 
15.6. A CONTRATADA disponibilizará acesso ao CONTRATANTE, do seu sistema informatizado, o qual 
possibilitará emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato analitico/sintético, 
contendo todos os serviços de manutenções, individualmente discriminados por veiculo, apresentando data, hora, 
local, quilometragem atual, descrição das peças, componentes, materiais e serviços empregados compatível com os 
sistemas operacionais deste Município: estação de trabalho windows. 
15.7. O Sistema de Gerenciamento Eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponibilizado pela 
CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos: 
a) Identificação do veiculo, do posto, informação do volume abastecido, data e hora do abastecimento e 
quilometragem do hodómetro do veículo; 
b) Captura eletrônica com ou sem necessidade de digação dos dados citados no item anterior, 
c) Disponibilização de relatórios gerenciais pela Internet que identifiquem, inclusive, a média de consumo de cada 
veiculo, entre abastecimentos; 
d) Garantia que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustível para o qual seja autorizado; e 
e) Fornecer cartão de identificação do motorista com sua senha que possibilite, no tempo de efetuar a transação de 
abastecimento, identificar o motorista com seus dados cdçastrados no sistema da CONTRATADA. 
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15.8. A CONTRATADA devera cumprir os prazos elencados no tem 13.1 .4 deste termo. 	-_ 	 
15.9. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de até 10 (dez dias úteis), contados a partir da assinatura do 
contrato, possuir rede de estabelecimentos credenciados, conforme abaixo: 
a) Rede Credenciada para abastecimento (Postos de combustíveis): deverá apresentar, no mínimo, 01 posto de 
combustível na sede da cidade de Quixadá, em um raio máximo de 03 (três) km da sede Administrativa do 
município, 01 (um) posto de combustível na capital do Estado (Fortaleza-Ce) e 01 (um) posto de combustível na 
cidade de Juazeiro do Norte-Ce e manter uma rede de postos de serviço credenciados em todo o Estado. de forma 
a permitir um abastecimento continuado para veículo em viagem no interior do Estado: 
b) Rede Credenciada para serviços de manutenção (Oficinas, lojas de pneus, etc): deverá apresentar, no mínimo. 
01 (uma) oficina/loja de peças e acessórios na sede da cidade de Quixadá e 01 (uma) oficina autorizada de fábrica, 
atinente a cada uma das mamas de veículos que se encontrem no prazo de garantia e ainda pelo menos 01 (uma) 
oficina nas outras 07 (sete) mesorregiões do Estado. 
15.10. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos pelos estabelecimentos 
credenciados, conforme especificações exigidas pela ANP, durante toda a vigência do contrato. 
15.11. A CONTRATADA deverá realizar, conforme demanda da CONTRATANTE: 

n a) Cadastro de novos veículos e usuários: 
b) Alteração de registro de servidores e veículos: e 
c) Regularização de transações diversas, necessárias ao bom funcionamento do sistema e do contrato. 
15.12. A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo art. 30  da Lei 
8.666/1993 e pela Lei Estadual n°16.561/2018 nos assuntos pertinentes a futura contratação. Além disso, a mesma 
deverá apresentar em sua rede de credenciados apenas estabelecimentos que estejam plenamente adequados á 
legislação vigente referente à: abastecimento de combustíveis e demais assuntos relacionados ao objeto deste 
Termo de Referência. 
1513. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 
reclamações, se obriga prontamente a atender. 
15.14. A CONTRATADA deverá responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias 
(equipamentos acessórios), causadas por seus empregados ou prepostos. 
1515. A CONTRATADA não aplicará materiais/serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
1516. A CONTRATADA disponibitizará local adequado para inspeção prévia, se necessária, de todas as peças a 
serem substituidas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que serão verificados pelo Gestor 
do contrato especialmente designado pela CONTRATANTE. 
1517. Para os fornecimentos de peças e produtos relativos a troca de filtros e óleos, para substituição nos veículos 
da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá garantir que a rede credenciada: 

n a) Emita a garantia de peças e serviço: 
b) Somente forneça peças, componentes, acessórios e materiais após autorização expressa da CONTRATANTE. 
através do sistema informatizado da CONTRATADA, 
15.18. A CONTRATADA deverá manter, durante o periodo de execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas originalmente. 
15.19. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as condições constantes do Edital e seus Anexos. 

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
16.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível 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 entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, estando ás informações sujeitas à conferência pelo Pregoeiro ou quem este indicar. Bem como as demais 
informações' 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado: 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento: 
c) descrição dos fornecimentos: 
d) período de execução: 
e) local e data da emissão do atestado: 
fl identificação (nome e cargo ou função) e assinatura cI". signatário do atestado 
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'SAOUt / 
16.1 1, No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens'cuja eXejção ou entrega 
foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o 
16.1.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item 16.1.1, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 

17. DEVERES DO CONTRATANTE 
17.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 
17.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços/fornecimentos, fixando prazo para sua correção. 
17.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela CONTRATADA 
todas as formalidades e exigências do contrato. 
174. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da CONTRATADA não 
cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com quaisquer prejuizos 
que tal ato acarretar à Administração. 

18. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
18.1 Durante a fase de execução do Contrato, a fiscalização e o acompanhamento serão exercidos pelo Gestor de 
Contratos da Secretaria Contratante, ou através de servidor. devidamente designado para este fim, de acordo com o 
estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/1 993, doravante denominado simplesmente Gestor do Contrato. 
16.2. O Gestor do Contrato poderá recusar quaisquer serviços/fornecimentos quando entender que os componentes 
empregados não sejam os especificados, ou quando entender que o serviço foi executado de forma irregular. 
16.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos 
encargos ou serviços que são de sua competência. 
184. Os serviços/fornecimentos deverão ser executados de imediato, considerando-se que as atividades normais 
deste Municipio, não poderão sofrer paralisações de quais quer espécies, 

19. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
19.1. Contrato decorrente do processo licitatõrio terá vigência de 01 (um) ano a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que haja condições e seja vantajoso 
para esta Municipalidade, de acordo com o inciso 11 do art. 57, da Lei no 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

20. DO PAGAMENTO 
20 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. 
20.2. 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 rnunicipio de 
Quixadá-Ce. 
20.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento quinzenalmente em até 15 (quinze) dias corridos após apresentação da 
nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, 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. 
20.3.1. Caso constatada alguma irregulandade 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. 
20.3.2. Para cada Ordem de CompralAutorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir urna única nota 
fiscal/fatura. 
20.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE" ás certidões apresentadas, para venficação 
de todas as condições de regularidade fiscal. 

21. DA GARANTIA CONTRATUAL 
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21.1. De acordo com o Art. 56 da Lei n°8.666/93, A Secretaria da Saúde, opta pela'xigêicia de garantia 
(caução em dinheiro ou titulos da divida pública, seguro garantia ou fiança bancária). Fica, contudo, esclarecido que 
as disposições dos Art. 78 e 87, da citada Lei, serão seguidas, caso necessário. 

22. DO REAJUSTE 
22.1. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável. 
22.2. Poderá haver reequilibrio económico-financeiro do instrumento contratual a ser firmado, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado. ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do artigo 65. inciso II, alinea d" da Lei n°8.666/1993. 
22.3. Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a vanação dos componentes 
dos custos do Contrato, devidamente justificada. sendo tal demonstração analisada pelo CONTRATANTE para 
verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 

23. DAS SANÇÕES 
23 1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002,0 licitante/adjudicatário que: 
23.1 1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não 
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços: 
23.1.2. Apresentar documentação falsa: 
23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame: 
23.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto: 
23.1.5. Não mantiver a proposta: 
23.1.6. Cometer fraude fiscal: 
23.1.7. Comportar-se de modo inidõneo: 
23.2. Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 
23,10 licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, 
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, ás seguintes sanções: 
23.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante: 
23.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com Municipio de Quixadã, pelo prazo de até cinco anos: 
23.4. A penalidade de muita pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
23.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

n 

	

	contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei n°9.784, de 1999. 
23.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado á Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
23.7. As penalidades serão obngatoriamente registradas na Comissão de Cadastro de Fornecedores. 

24. 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 art. 71, § 21  do Decreto Federal n°/.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n2  8.666. de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para 
registro de preços não á necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hãbir. 

25. FISCAL DO CONTRATO: 
25.1 O Gestor do Contrato, será exercido por servidor designado pela Secretaria contratante, o qual deverá exercer 
em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n°8.666/93. alterada e consolidada. 

26. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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26.1. Este termo de referência, visa atender as exigências legais para o procedimento hcïtatôrio na modalidade 
Pregão Eletrõnico para registro de preços, constando todas as condições necessárias e suficientes, ficando proibido 
por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme disposto nos incisos 1, II e III do art. 3° da Lei n°. 
10.520/02. 
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO 10 10.007/2021 

(ESTE DOCUMENTO SOMENTE DEVERÁ SER APRESENTADO AIPOS A FASE DE DISPUTA) 

À 
Comissão de Licitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁICE 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta licitaçâo, bem como 
as informações, condições da proposta e declarações exigidas no edital do pregão acima citado. 

Objeto: Registro de preços visando à contratação de empresa para o gerenciamento do fornecimento de 
combustíveis e serviços com manutenção corretiva e preventiva de veículos por meio de cartão magnético micro 

• processado (com chip ou magnético) para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-
Ce 

a) Identificação do Licitante: 
• Razão Social: 
• CNPJ e Inscrição Estadual: 
• Endereço completo: 
• Telefone, fax, e-mail: 
• Banco, Agência e n° da conta corrente: 

b) Condições Gerais da Proposta: 
A presente proposta é válida por ( 	) dias contados da data de sua apresentação. 

Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente a representa, declara e garante 
que: 
• Examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipulados e que, ao 

assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao 
Edital; 

• Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei n° 9.854, de 
27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

• Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da 
presente licitação; 

• Que sua proposta engloba todas as despesas, incluindo todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e 
quaisquer outras que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação. 

PROPOSTA DE PREÇOS: 

LOTE 1 
TEM DESCRIÇÃO ESTIMADO R$ TOTAl. ESTIMADO R$ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%) 

1 
COMBUSTÍVEIS 1.260.084, 

R$ 1.800084,00 _% (por Senso) 
GERENCIAMENTO E CONTROLE 
DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. £540.000,00 

(Assinatura do Representante legal) 
Nome do Signatário 
CPF 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

KUD 

COMSSAO DE 
.J2C'TACAO 

   

   

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 27110/1999, publicada no DOU de 28110/1999, 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 licitatôrio, 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 
licitatôdo, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 
32, §2°, 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 

fl 	DECLARANTE 

Trav. ..lo 	oIe, SN 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _è'2021 - 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 N9  8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9.488. de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 12312006 e alterações. e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 
10.007/2021 para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM: 
registrar os preços para Registro de preços visando à contratação de empresa para o gerenciamento do 
fornecimento de combustiveis e serviços com manutenção corretiva e preventiva de veículos por meio de cartão 
magnético micro processado (com chip ou magnético) para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde do 
município de Quixadá-Ce, por um periodo de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por lote. 
oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para os Itens n° 	 foi classificada em 10  lugar o licitante vencedor 
	  representada pelo Senhor Sr. 	 inscrito no CPF n°. 	 que entre si, justo e 
avançado a presente ata, devidamente precedida da licitação, realizada na modalidade PREGÃO. conforme o 
Processo n° 10.007/2021 pelas cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preços visando à contratação de empresa para o gerenciamento do 
fornecimento de combustíveis e serviços com manutenção corretiva e preventiva de veículos por meio de cartão 
magnético micro processado (com chip ou magnético) para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde do 
municipio 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 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 município de Quixadà 
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, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 

ITENS, fixando prazo para sua correção. 

Subclãusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da convocação. 
b) indicar, no mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do %PF. 

Trav. Jos,.4.gy'e, S/N 
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'TACAO 
o) realizar o objeto desta licitação, de acordo como Edital, Termo de Referência e a proposta .. : - : - 'a. 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do municipio 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 à pessoal. 
Ç 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. 
i) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 
j) comunicar ao municipio de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
k) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 
1) Além das obrigações relacionadas acima, a contratada deverá ainda observar e efetuar as obrigações estipuladas 
no Anexo 1 - Termo de Referência do edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: 
Subcláusula Primeira - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de 
compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões Federais. Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
Subcláusula Segunda - Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias e a respectiva Nota Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do 
municipio de Quixadá-Ce. 
Subcláusula Terceira - O MUNICIPIO efetuará o pagamento quinzenalmente em até 15 (quinze) dias corridos após 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, 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" às certidões apresentadas, 
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLAUSULA 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 frituras 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,4acultando-se a realização de licitação especifica para o 
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FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiáno do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 
Subclâusula Quarta - O municipio de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subctãusula Quinta - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuános 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. 
Subclãusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme ar?. 11  § 
30  do Decreto n° 9488, de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
art. 10  § 40  do Decreto n°9.488. de 30 de agosto de 2018). 

CLÁUSULA QUINTA —OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO 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 município de Quixadá, objetivando a obtenção das informações 
necessárias á 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 VIGÈNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
6.1. A Ata de Registro de Preços vigorará a partir da data de sua assinatura por 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. 

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

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
81 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. 
§ 22 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-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. 
§ 32 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 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 49 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 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 rnunicipio de Quixadá poderá ainda, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos á contratada, neste caso, o contraditório e 
ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
101. O município de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro 
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuádos, 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\ 
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b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuado'4utante a vigência da 
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior à do seu vencimento; 
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 licitatôrio, será indicado o segundo classificado, e assim 
sucessivamente 
Subcláusula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo previsto no 
Termo de Referência, no periodo de 12 meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DO RECEBIMENTO: 
Os ITENS serão: 
a) Recebidas provisoriamente, por intermédio de um responsável a ser designado pela Secretaria requisitante 
para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes na Ordem 
de FORNECIMENTO: 
b) Recebidas definitivamente, após comprovação da compatibilidade dos itens com as especificações e 
conseqüente aceitação, impretenvelmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de 
fornecimento, 
c) Rejeitadas. quando em desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referência do Edital convocatório. 
Subctúsula 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: Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
a) Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não 
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços: 
b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
fl Cometer fraude fiscal; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
Subcláusula Segunda: Considera-se comportamento nidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto ás 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
Subcláusula Terceira: O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
b) Impedimento de licitar e de contratar com Municipio de Quixadá, pelo prazo de até cinco anos; 
Subcláusula Quarta: A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
Subcláusula Quinta: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 
na Lei n°8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 
Subcláusula Sexta: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado á Administração, observado o principio 
da proporcionalidade. 
Subcláusula Sétima: As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Comissão de Cadastro de 
Fornecedores. 

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: 
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141. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo ádi1nTftfo especifico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
A pedido; 
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior: 
b) Seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material: 
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n° 
8.666/93: 
Subcláusula Primeira - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da Ata. 
Subcláusula Segunda - A solicitação do fornecedor para o cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pelo municipio de Quixadã, 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. 

fl 	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; 
c) Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado; 
d) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos de 1  XII e XVII do Art. 78 da Lei n°8.666/93. 

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

- Por iniciativa da Administração: 
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de  a XII e XVII do Art. 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 
antenores 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 inacessivel o endereço da contratada, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação. 
Subcláusula Terceira 	A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES 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, corno também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e 
parágrafos, da Lei 8666193 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas. vicios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da municipio de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n°8.666/93). 
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acçrdo com a necessidade do municipio de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
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Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente "técnicas apropnadas, 
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 á CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da 
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com  base no 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: Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábir. 
Subcláusula Única - As despesas do exercicio subseqüente correrão á conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO: 
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do 
fornecedor, assegurará ao município de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de 
recebimento 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, 
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 municipio de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e 
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
20.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os chamados casos omissos, 
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Pregão, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os principios 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 Municipio, conforme dispõe o artigo 60, da 
Lei n' 8.666/93. 

Quixadá-Ce 	de 	de 2021. 

SIGNATÁRIOS: 

Trav. José JIiiIrge, S!N 

Campo Velho, 6390 - O - Quixadá-CE 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°10.00712021 
C TAÇÃO 

RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS INTERESSADAS 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

Trav. J4Ó Jorge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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-AÇÃO 
ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10.007/2021 - 

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

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

TrV Josflorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°10.007/2021 	- 

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° 10.007/2021, celebrada entre o 
município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n° 10.007/2021. 

LOTE 1 

LICITANTE VENCEDORICNPJ: 
(TEM 

DESCRIÇÃO ESTIMADO R$ TOTAL ESTIMADO R$ 
TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO (%) 

1 
COMBUSTÍVEIS 1260.084.00 

I 	U00.084,00 _% (por extenso) 
GERENCIAMENTO E CONTROLE 
DE MANUTENÇÃO DE vEícuLos. 

$40.000,00 

TrÇiélorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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yssÂO DE 
ANEXOV - MINUTADECONTRATO 

	
NiclTAÇ9, 

CONTRATO N° 	 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
	  E DO OUTRO LADO, A 
EMPRESA 	 , PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Municipio de Quixadà, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da 	com 
sede à Rua 	, no , Bairro 	, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	 neste ato representada 
pela Ordenadora de Despesas da Secretaria da 	 Sra, 	  inscrita no CPF n° 
	 doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  
estabelecida na 	  inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	  neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). 	  portador(a) do CPF n° 	  apenas 
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019, na Lei n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015. Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993. Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do 
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do 
Pregão Eletrônico n°10.007/2021, 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: 
21 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para o gerenciarnento do 
fornecimento de combustiveis e serviços com manutenção corretiva e preventiva de veiculos por meio de 
cartão magnético micro processado (com chip ou magnético) para suprir as necessidades da Secretaria 
da Saúde do municipio de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referencia, 
constante no Anexo 1 do edital e da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
3.1. A entrega dos bens será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria da Saúde, o qual 
deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de 
pagamento. 
3.2. A presença da fiscalização por parte da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresa contratada. 
3.3. O prazo de entrega dos equipamentos são de até 48 (quarenta e oito) horas, contados do 
recebimento da ordem de serviço, após assinatura do contrato, em remessa de acordo com as 
necessidades da Contratante, onde deverá ser entregue no endereço indicado pela Secretaria Municipal 
de Saúde. 
3.4. Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituidos no prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da Licitante Vencedora Contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

Trav. ,3.e' Jorge, SfN 

Campo VeIhõ. 63907-010 - Quixada-CE 
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3.5. A licitante vencedora contratado deve arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados ao 
Contratante. Nos casos de danos, prejuizos, avarias ou subtração de bens, os valores correspondentes 
deverão ser descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da Licitante Vencedora Contratada, ou ajuizada, se 
foro caso, a divida, sem prejuizo das demais sanções previstas no Contrato. 
3.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem antenor não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 
3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Licitante Vencedora 
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato. 
3.7. O fornecimento das locações dos equipamentos licitados poderá ser feito de forma fracionada ou em 
sua totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, 
mediante a expedição de Ordens de Serviços, pela Secretaria Gestora, constando a quantidade de 
produtos a serem adquiridos 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. 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. 
4.2. 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 deQuixadá-Ce. 
4.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento quinzenalmente em até 15 (quinze) dias corridos após 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, 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. 
4.4. 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. 
4.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
4.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE às certidões apresentadas, para 

fl 	verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
5.1. O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, 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 orçamenta/ias suplementares até o limite do 
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

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

Tr. Josë)orge, SN 

Campo velho, 63907-010 - Quixadà-CE 
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PARAGRAFO UNICO - 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 índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
7.1. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la durante a 
execução do contrato. 
7.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
7.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões no volume de serviços até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato. 
7.4. A CONTRATADA deverá garantir a execução dos serviços/fornecimentos contratados, inclusive, aos 
sábados, domingos, feriados e após o fim do expediente comercial. 
7.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade 
verificada na execução do contrato. 
7.6. A CONTRATADA disponibilizará acesso ao CONTRATANTE, do seu sistema informatizado, o qual 
possibilitará emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato 
analitico/sintébco, contendo todos os serviços de manutenções, individualmente discriminados por 
veículo, apresentando data, hora, local, quilometragem atual, descrição das peças. componentes, 
materiais e serviços empregados compativel com os sistemas operacionais deste Município'. estação de 
trabalho windows. 
7.7. O Sistema de Gerenciamento Eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponibilizado pela 
CONTRATADA deverá possuir, no minimo. os seguintes requisitos: 
a) Identificação do veiculo, do posto, informação do volume abastecido, data e hora do abastecimento e 
quilometragem do hodómetro do veículo; 
b) Captura eletrônica com ou sem necessidade de digitação dos dados citados no item anterior; 
c) Disponibilização de relatórios gerenciais pela Internet que identifiquem, inclusive, a média de consumo 
de cada veiculo, entre abastecimentos; 
d) Garantia que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustivel para o qual seja 
autorizado; e 
e) Fornecer cartão de identificação do motorista com sua senha que possibilite, no tempo de efetuar a 
transação de abastecimento, identificar o motorista com seus dados cadastrados no sistema da 
CONTRATADA. 
7.8. A CONTRATADA deverá cumprir os prazos elencados no item 13.1.4 do Anexo l - Termo de 
Referência. 
7.9. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de até 10 (dez dias úteis), contados a partir da 
assinatura do contrato, possuir rede de estabelecimentos credenciados, conforme abaixo: 
a) Rede Credenciada para abastecimento (Postos de combustíveis): deverá apresentar, no mínimo, 01 
posto de combustivel na sede da cidade de Quixadá, em um raio máximo de 03 (três) km da sede 
Administrativa do municipio, 01 (um) posto de combustível na capital do Estado (Fortaleza-Ce) e 01 (um) 
posto de combustivel na cidade de Juazeiro do Norte-Ce e manter uma rede de postos de serviço 
credenciados em todo o Estado, de forma a permitir um abastecimento continuado para veiculo em 
viagem no interior do Estado; 
b) Rede Credenciada para serviços de manutenção (Oficinas, lojas de pneus, etc): deverá apresentar. no 
minimo, 01 (uma) oficina/loja de peças e acessórios na sede da cidade de Quixadá e 01 (uma) oficina 
autorizada de fábrica, atinente a cada uma das marcas de veículos que se encontrem no prazo de 
garantia e ainda pelo menos 01 (uma) oficina nas outras 07 (sete) mesorregiões do Estado. 
7.10. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos combustiveis fornecidos pelos estabelecimentos 
credenciados, conforme especificações exigidas pela ANP, durante toda a vigência do contrato. 
7.11. A CONTRATADA deverá realizar, conforme demanda da CONTRATANTE: 
a) Cadastro de novos veículos e usuários: 	\ 

TrqCiSa_orye, S  

Campo Velho. 63907-010 - Quixada-CE 
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b) Alteração de registro de servidores e veículos: e 
c) Regularização de transações diversas, necessárias ao bom funcionamento do sistema e do contrato. 
712. A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo art. 30  da Lei 
8.666/1993 e pela Lei Estadual n°16.561/2018 nos assuntos pertinentes a futura contratação. Além disso, 
a mesma deverá apresentar em sua rede de credenciados apenas estabelecimentos que estejam 
plenamente adequados à legislação vigente referente à: abastecimento de combustíveis e demais 
assuntos relacionados ao objeto deste Termo de Referência. 
7.13. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga prontamente a atender. 
7.14. A CONTRATADA deverá responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias 
(equipamentos acessórios), causadas por seus empregados ou prepostos. 
7.15. A CONTRATADA não aplicará materiais/serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
7.16, A CONTRATADA disponibilízarã local adequado para inspeção prévia, se necessária, de todas as 
peças a serem substituidas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que serão 
verificados pelo Gestor do contrato especialmente designado pela CONTRATANTE. 
7.17. Para os fornecimentos de peças e produtos relativos a troca de filtros e óleos, para substituição nos 
veículos da CONTRATANTE. a CONTRATADA deverá garantir que a rede credenciada: 
a) Emita a garantia de peças e serviço: 
b) Somente forneça peças, componentes, acessórios e materiais após autorização expressa da 
CONTRATANTE, através do sistema informatizado da CONTRATADA. 
7.18. A CONTRATADA deverá manter, durante o período de execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas originalmente. 
7.19. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as condições constantes do Edital e seus Anexos. 

CLÁUSULA OITOVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
8.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços/fornecimentos, fixando prazo para sua correção. 
8.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 
CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 
8.4. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da CONTRATADA 
não cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com 
quaisquer prejuizos que tal ato acarretará Administração. 
8.5. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
9.1, 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 - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato será realizado pela Sra, 
	  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. 
10.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 	 - 

Trav. Jose Jege, S  
Campo Velht 37-6l0 - Quixada-CE 
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10.21. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993, será designado representante para acompa44tar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necess&io à regularização de falhas ou defeitos observados. 
10.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
10.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
10.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao venficar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar á 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. 
10.6. 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 corno: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
10.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências venficadas, adotando 
as providèncias necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 10  
e 2° do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 
10.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto á obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponivel. 
10.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
10.10. O descumprimento 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, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
10.11 O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais. previdenciánas e para com o FGTS referentes à 
execução do fornecimento abocada. 
10.12. 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 corresponsabil idade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
10.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciàrias 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 PRIMEIRA- DAS SANÇÕES 
11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.0 licitante/adjudicatário que: 
11.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
11.1.2. Apresentar documentação falsa; 
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
11.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto, 
11.1.5 Não mantivera proposta; 	 \ 

Trav,'1'6?'orge, 5t14 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 

Y 'QUIXADA 	
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Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitação 	 Fls.JL_. ,. 

h x - 
°- Rubrica 

11.1.5. Cometer fraude fiscal; 	 COMISSO Ok 

11.1.7. Comportar-se de modo nidôneo: 	
N. ij;TAÇAO 

11.2. Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como MEJEPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
11.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ás seguintes sanções: 
11.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 
11.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com Municipio de Quixadá, pelo prazo de até cinco anos; 
11.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n°8.666, de 1993, e subsidianamente na Lei n°9.784, de 1999. 
11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado á Administração, observado 
o principio da proporcionalidade, 
11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Comissão de Cadastro de Fornecedores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
12.1 Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas nos 
artigos 77 a 80. e 86 a 88. da Lei Federal n°8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, 
prevista no artigo 79 da Lei Federal n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA T1'ERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
131. Fica ajustado, ainda, que: 
1. Consideram-se partes Integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
a) o Edital PREGÃO ELETRONICO N° 10.007/2021 e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8 665/93 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 rnunicipio 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. 

Secretario(a) de  	 Razão Social 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPF t'l°: 

	

2. 	  
CPF N°: 

Trav. Jose Jbçge, S/N 
Campo V01h0,$3gU7MO - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	, 

QU IXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO 1 DO CONTRATO N° 	 

LOTE 1 

TEM 
DESCRIÇÃO ESTIMADO R$ TOTAL ESTIMADO R$ 

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO 

_% (por extenso) 
1 

COMBUSTIVEIS 1.260.084,00 
RS 1.800.084,00 GERENCIAMENTO E CONTROLE 

DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. 540.000,00 

o 

Trav. José-.Jotge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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0SÈ IVAN DE 

Pregoeiro 

PREFEITURA DE 	r 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico no 10.00712021-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preços visando à contratação de empresa para o gerenciamento do 
fornecimento de combustíveis e serviços com manutenção corretiva e preventiva de veículos por 
meio de cartão magnético micro processado (com chip ou magnético) para suprir as 
necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início 

• de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 17/05/2021; 2. Fim do recebimento de 
propostas: às 08hs00min do dia 27/05/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min ás 08h59min do dia 27/05/2021; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 
09hs00min do dia 27/05/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge Matias, s/n, 1° andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 12 de maio de 2021. 

PUBLICAR, para circular no dia 1410512021, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA SAÚDE. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



José Ivan de P 

Pregoeiro 

PREFEITURA DE 

Jfr QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 10.007/2021-PERP, cujo objeto é 
Registro de preços visando à contratação de empresa para o gerenciamento do fornecimento de 
combustíveis e serviços com manutenção corretiva e preventiva de veículos por meio de cartão 
magnético micro processado (com chip ou magnético) para suprir as necessidades da Secretaria 
da Saúde do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 12 de maio de 2021 no flanelõgrafo 
desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

QuixadálCE, 12 de maio de 2021. 

Trav. José Jorge, SJN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



Ski: °00°  
CO -ou 

4fljo!CC w 
- -- 

r od O.. 00  
.90 ow mrc cc 

00 Zt 
OWSIZ °— S

*  
OO •, 

IaJ 0 E mt<2 ;tL8z 
° 	o 

<c-o ;(4 

q r  
x 

—40 	4 - - 	- 
- 2i 	. & 

m'<cç e u 
tu 1uj'oeu) 

o 

• o 
- —zsO. O o 

•< € wzot - cwoi : •z# .  



Quiterianópolis - CE. 13 de maio de 2021. 

TIAGO SOUZA DE MOURA 	- 
Pregoeiro 

Tiago Se 
Código Ideatificador:83 1C1348 

4 
3,  

Cearã, l4dcMaiode2O2I 	Diário Oficial dos Municípios do Estado doCeará 	ANOXIIIN°2700 

CONTRATANTE 	 SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E 

RECURSOS HIDRICOS 

CONTRATADA(0) 	 D F L SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA AMBIENTAL LTDA - ME 

OBJETO 	 Contratação de prestação de serviços para a 
destituição final de Resíduos Sólidos em Aterro Sanitário Licenciado 
com o intuito de atender a Política Nacional de Resíduo Sólidos 
(PNRS) Lei Federal n 12.305/2010. de responsabilidade do Aterro 

Sanitário DFL. 

VALOR TOTAL...............: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil 

reais) 

PROGRAMA DE TRABALHO 	 Exercício 2021 Atividade 
1001.154520040.2.093 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. 
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de tem. pessoa 
jundica. Subelenato 3.3.90.39.78, no valor de RS 190.000.00 

VIGÊNCIA. 	- l8de Março dc202l a31 de Dezembro de 

2021 

DATA DA ASSINATURA 	18 de Março de 2021 
Publicado por: 

Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima 
Código ldentificador:39C490DC 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITER1ANÓPOLIS 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N°41/2021. DE 13 DE MAIO DE 2021. 

DECRETO N°41/2021, de 13 de maio de 2021. 

DECRETA LUTO OFICIAL EM RAZÃO DO 
FALECIMENTO DE 30 (TRINTA) PESSOAS 
VITIMAS DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 
QUITERIANÓPOLIS - CE. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS, Estado do 
Ceará. Da FRANCISCA PRISCILLA DUARTE DE 
FIGUEIREDO, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas 
por lei, resolve: 
CONSIDERANDO que o Município de Quiterianópolis atingiu a 
marca de 30 (trinta) mortes ocorridas em decorrência da COVID-19: 
CONSIDERANDO que a COVID-19 já provocou o óbito de mais de 
00.000 (quatrocentos mil) brasileiros desde o inicio da pandemia; 
CONSIDERANDO que, a despeito de todos os esforços no sentido 
de conter o contágio pelo vírus Sars-00V-2. todo o povo 
Quiterianopolense tem sofrido com a inestimável perda c a 
consternação decorrentes dos óbitos provocados pela crise unitária 
que está em curso. 
DECRETA: 
Art. PFica dccrctadolutooflcial. por 3 (três) dias, cm todo território 
municipal, em manifestação de profundo sentimento de pesar pelas 
vitimas Quiterianopolcnses da COVID-19. 
Art. 2Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUITERIANÓPOLIS. em 13 de maio de 2021. 

FRANCISCA PR1SCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO 
Prefeita Municipal 

Publicado por: 
Tamires do Nascimento Marinho 
Código identíficador:4048C60B 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUITERIANÓPOLIS - AVISO DE LICITAÇÃO - O Pregoeiro 

toma público que se encontra a disposição dos interessados o Pregão 
Eletrônico N° 018/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS 
DIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
QUITERIANÓPOLIS - CE. com  previsão para abertura do processo 
dia 27/05/2021 as 09h. O edital estará disponível através dos sites 
httpi/bll.org.br/. 	httpsi/Iicitacoes.tce.cc.gov.br/ 	e 
http://quitenanopolis.cc.gov.br/. Maiores Informações no 
(88) 3657-1064. 	 lçkP, DjF  

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABÁ 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N' 031/2021 DE 13 DE MAIO DE 2021 

DECRETO N°031/2021 DE 13 DE MAIO DE 2021. 

DISPOE SOBRE LISTO OFICIAL NO MUNICIPIO 
DE QUIXADÁ-CE, EM VIRTUDE DO 
FALECIMENTO DO SENHOR VEREADOR LUIZ 
GONZAGA RODRIGUES DE LIMA. CONFORME 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DA CIDADE DE QUIXADÁ-CE, senhor 
RICARDO josÉ ARAÚJO SILVEIRA, no uso das atribuições que 
lhe são conlèridas pela Lei Orgânica do Município de Quixadá e. 

CONSIDERANDO o falecimento no dia 13105/2021, do vereador 
senhor LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE LIMA, cidadão 
Quixadaense; 

DECRETA: 
Art. 1° - Fica declarado Luto Oficial, por três dias, no Município de 
Quixadá-CE, com sentimentos de pesar, em virtude do falecimento do 
Senhor LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE LIMA (LUIZ DO 
HOSPITAL), no dia 13 de maio de 2021. VEREADOR DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE, NA GESTÃO 2021/2024. de 
relevante participação como vereador e cidadão neste Município. 

Parágrafo talco - As bandeiras nos órgãos municipais. deverão estar 
hasteadas a meio mastro. 

Art. 2- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Gabinete do Prefeito, Quixadá/CE, 13 de maio de 2021. 

RICARDO JosÉ ARA 010 SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
hirta Alves Tavares 

Código Identificador: B24 1 A62B 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de 
Licitação - A Comissão de Licitações do município de Quixadá torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n° 10.007.2021-PERP. do tipo menor 
preço por lote, cujo objeto é Registro de preços visando á contratação 
de empresa para o gerenciamento do fornecimento de combustíveis c 
serviços com manutenção conetiva e preventiva de veicules por meio 
de cartão magnético micro processado (com chip ou magnético) para 

www.diariomunicipal.com.br/aprecc 	 33 
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suprir as necessidades da Secretaria da Saúde do municipio de 
Quixadá-Ce. Datas e Horários. 1. Inicio de recebimento das propostas: 
das 08hs00min do dia 17105/2021; 2. Fim do recebimento de 
propostas: ás O8hstOmin do dia 27/05/2021: 3. Abertura e Julgamento 
das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 27/0512021; 4. 
Inicio da sessão de disputa de preços: às 09hs00niin do dia 
27/05/2021. maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada à Trav. José Jorge Matias, 5/ti, 1° andar, Campo Velho. 
Quixadá.CE. das 07:30 ás 11:30e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Publicado por: 
Francisco Tbiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentlflcador:037BD70E 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DOS CONTRATOS 

O GABINETE DO PREFEITO e as secretarias de INFRA 
ESTRUTURA: EDUCAÇÃO: SAÚDE TRABALHO E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e AGRICULTURA do municipio 
de Quixeré tomam público os Extrato dos Contratos resultantes do 
Pregão Eletrônico N. 0001512021:  

ÓRGÃO LICITANTE: governo municipal. 

DOTAÇÃOES ORÇAMENTÁRIAS: 

1 SIBADI ADML%TRA1tVA DOTAÇÃO 
'In.;&doC.ibãaoâoPrek. 0201 01.l1104t04 

cc dc Doem- ttao. Moi A 	e Iafl-E,t 040I.I5.I22.t50120I2 

Sct dc E4sc.çu - M.siictç1otSca. 0501.12 12212042010 

M.aaeaçk&TiroçorltE.coSW4 em) .11.36I.12022041 

cc. S5 	e - Fw.esonwso .M Sann 060l.l0.111.II)0l 2046 

Sa. d S. 	. Mi-a èAieaçao OSICO 0é0110.301.1901 2030 

de Saúde - Mas, ü Mdd e AN.Cow,k4.de 060I.l0302.10042.OSI 

Saúde - E.rc.ona.eno 	Vig.lk.cnemSSe 060110 301.1006 2.054 

cc Saúde 	Genoc..awno dl VqOiacn 
Frdmtti 

&' 
0801.10 M.10372.055 

'EDS - % 	docomefl» TcIt 07010$ 1130$11 1,060 

STDS - BIOCO& FraanNo do 100 Bobs I20I,0t244OtS3,1.010 

Scç. de Açxvka Pec Rcc H,d e Desci, tini 0501.20. 111.2001.2.061 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3,90.30.00 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA OS 
VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ/CE. 

V'ICÊNCLA DO CONTRATO: até 31 de dezembro de 2021. 

CONSEATADO VALOR CI.Ot%i. 

ADA!.K) 	VASCONCtLOS 	D 	OLIVEIRA 
EIRELI 

Ri 483000.00 Ia0coceMo, 	oncen e co mil 
ira) 

& ANCIIIETA CHAVES JtjNIOR 1(528 	00 1 ns e es. mil tom) 

DAVID E~ DO MASCIMEWIt) E SÃ 
CAVALCANTE 'Efl Ri ló Moto Idezeuen mil e 010ccaoe 'e..) 

ASSINAM PELOS (AS) CONTRATADOS (AS): Atino 
Vaseoneelos de Oliveira (ADAMO VASCONCELOS DE 
OLIVEIRA EIRELI); Antônio Anchieta Chaves Inalar (A. 
ANCHIETA CHAVES JUNIOR); David EIIaa do Nascimento e Sa 
Cavalcante (DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA 
CAVALCANTE - EPP). 

ASSINAM PELOS CONTRATANTES: Jesúina Menezes de 
Araújo Oliveira (GABINETE DO PREFEITO); Valderi Fernandes 
de Araújo (SEINFRA); Maria Eleacide Fernanda de Brito 
(SEDUC); João Urinlo Nogueira Ferreira (SAÚDE). Mescle lima 
Alva (STDS) e Otacilio Rodrigues De Lima (SEAGRI). 

Quixeré-Ce. 13 de março de 2021. 

iosÉ EL/CIMA.? DE LIMA 
Presidente Da Comissão De Licitação 

Publicado por: 
Jose Lucimar de Lima 

Código Identlfleador:93272E99 

eOMi7JQ DE 
ICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO 

L 	• 'ICIPAL N 853/2021, DE 03 DE MAIO DE 2021. 

EMENTA: Dispõe sobre a denominação da 
TRAVESSA ASSIS RIBEIRO e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, Estado do Ceara 
Faço saber que a Câmara Municipal de Quixeré aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

frfl - Fica denominada a TRAVESSA ASSIS RIBEIRO. uma via 
pública localizada no Bairro Nova Morada, no municipio de 
Quixeré/CE, iniciando entre a Rua Padre Zacarias. esquina com a 
residéncia de n° 1327, e finalizando próximo ao Imóvel do Sr. Hélio 
Lima de Brito. 

Au. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Au. Y - Revogam-se as disposições em contrário. 

Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Quixeré/CE. aos 03 
dias do mês de maio de 2021. 

ANTÔNIO JOAQUIM GONÇALVES DE OLIVEIRA 
Prefeito do Municipio de Quixeré- CE 

Publicado por: 
Maria Daiane Sousa Meio 

Código Identlflcador:5EB8F 124 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 0011904/2021- REPUBLICADA POR 

INCORREÇÃO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERÉ. tendo em vista o que 
dispõe a Lei Complementar n°001/97. & 28 de novembro de 1997, 
artigo 88, inciso 1 e artigo 91. e Decreto n°962, de II de setembro de 
2015. artigo 10. itens 1 e 2 RESOLVE conceder Licença Para 
Tratamento de Saúde $0)  servidor (a) em estágio probatório (a) 
Carlos Alberto Queiroz Freitas, Cargo Técnico em Enfermagem. 
Matricula 123782-9, lotado (a) na Secretaria de Saúde, pelo penado 
de licença de 29 de abril de 2021 até 09 de Maio de 2021. Esta 
Portaria entrará em vigor na data de sua publicaçáo, retroagindo seus 
efeitos financeiros à data do período da Licença. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeré, aos 29 dias do mis de abril 
do ano de 2021. 

ANTONIO JOAQUIM GONÇAL VES DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Mana Daiane Sousa Meio 

Código ldentilicsdor:D6AA9D06 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N°003.27.04/2021- REPUBLICADA POR 

INCORREÇÃO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERÉ. tendo cm vista o que 
dispõe a Lei Complementar n° 001/97, de 28 de novembro de 1997. 
artigo 88, inciso 1 e artigo 91. e Decreto o° 962, de II de setembro de 
2015. artigo l. itens 1 e 2 RESOLVE conceder Licença Para 
Tratamento de Saúde Mo) servidor (a) efetivo (a) Zeleuda de Sousa 
Maia Viana, Cargo Técnico era Enfermagem, Matricula 0603287. 
lotado (a) na Secretaria de Saúde, pelo penedo de licença de 27 de 
abril de 2021 até 05 de maio de 2021. Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros á data 
do periodo da Licença. 

34 www.diariomunicipal.com.br/aprccc  
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encoesua a dIsposição dos tteressadot, a Iic,tjção na modalidade Preto (lnrâ,lco .0 
10.007/202 I-flRP. do VPO 0M1 preço por lote, cujo obto 4 Regutro de peeços voando 
á contratação de empresa pera o g.erc.amento do Ionieclmenco de combusineis e 
serviços com rr'anutaniçio coeTetrea e pnevenova de vcicuIos por 'temo de carilo magnésco 
nlscro processado (tons chlp ora Inata-oco) pata iupnw is necessidades da Secretaria da 
S.nide do município de Caaedâ-Ce. Ditas e Ho,tio,-  1. Inicio de 'ecebilento dat 
propostas da, 09h%OGmia do dia 27/0512021. 2, Fn do recatimorito de propostas: át 
0$0st00man do dia 27/05/2021; 3. *bettea e Julgamento das propostas: das OShsOtmin és 
QãhS9mmn dada 27/05/2021; 4. ktldo de senSo de $sputJ de preços, ás OPPtsOOmln do 
dia 2)105/2021. maiores inlcennaçõe. na sala da Comissão de Licitação, situada, T. JOsé 
Jorge Matias. sJn. II andar. Campo Velho. Os.eadh-CL, de. 07 30 4 1130 e no 
.te 	 b, 

Quirad4/Ct. 12 de nsso de 2021 
SCSI !VAJM Dl PANA IúN.oit 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 

AVISO DE UCiIA(A0 
PREGÃO IIITRÕNICO Na 7.007/2021-PLRP 

O Pregoeiro torna público. para co'isec,rI?r.To (nos ,nteressados. que no 
próan,o dia 27/05/2021. as 09h.1,00110 de' Bras,I,afDS. r-çtata roaliando 1"'I. de 
neglo Eletrônico N1  07 03712021-PERP, cuo ob1eto Registio de oleco visando a aQuitiçio 

de rnter.al de corsstruçlo elétrico e lsidraul,co visando am utanção de pirdios publico, 
de interesse da secretaria de desenioMenento urbano e .nfrjçs trvtsra dor.ar.ç 00.0 W.1
encontra... na 'ntflra na sede da cOmIssão desolação, n.tuaits a e.n Monsenhor Saira 
Pinto, 707. Centro, QuotransobnnVC( e no endereço eletrônico mwa bil crg.br  "Acesso 
Ideneficado no "riS - acesso pttbco' Ma,ores Infcrmaçôes, no endereço citado, no Na,.. 
de Da). as 221,  ou pelo site ew tce te gov b./l,otacoet 

MM 50MW! PINHEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

AVISO DE lICITAÇÃO 
PReGÃO PRISENCIAL Mi l.IB.OS,20fl'SEweFRA 

A Pregoeira 	 ao 	sad ou 	aIs' do Lc ação na 
Modalidade Pregão ria forma Presencaal MI 00113 05.2011-StlNFicA. cujo Objeto e o 
A4ini00 de p.carra, asSalto tipo CSUQ - Concreto Betunsa',oso Usinadoa Quente, areia 
V.. e pedra brltada/ see,i rijo de obra. destinadas aOt serviço. inerentes as 
necessidades da Secretari, de Inlraestrutura e Sei.nços lIrbanot, deite Muniøe'e, de 
acOrdO com as quantidades e especiticações constantes reste Termo de Referenca  T,po 
Measor Preço p01' tem, a Pregoeira intoirna aos incetessados Que no dia 27 de Maio de 
2021. ás Ofes. no endereço travessa Pedro Afia», SJN', fpeanga Russas U ICVTI. miara 
recebendo os Envelopes de Proposta de Preços e Mabibtaçio. O Fartam estar, a disposição 
dos interessados 4905 eMa publicação no Site weew ter o. gov  br/Lcitacoe, e no Plodrio de 

M 12h na CoTs-tsao de licitação (endereço na Travessa 2010 Nogueira da Costa. Amos. 
ne Dl. Russas-CO 

Russas Cl. 15 de Mao de 2021 
SOlISTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA 

Pt~". 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 

AVISO DE LiCITAÇÃO 
PREGÃO (UT*&O Me l2OSD01/2O2I-P 

Pregão Eletrônico pata Registro de Preços N' 1205 0OI/7O2I'PMS. Obpto 
Ieetstro de Preços para aquisição lutara r parcelad, de nled,can,entos e mate-ai médico 
hoipitaiar. para atender as necessidades da Secretaria da Sa,ide do Msn'cip'o de Sabono 
CC, conlorinie e,pacd.caçfes nó termo de relerérc,a Data da sessão: di. 26 da maio de 
2021, és 1000 horas (d'tal e local piatalormi el-eira blorg br Rua Edite 0l.rlda. n 33. 
Centro, Saboe,ro'CE. 

Sasoero CL. 13 de maio de 2021 
MARIA lR,ANILDA LEITE 

Pregoeira da CPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÈRIA 

AVISO 0€ LICITAÇÃO 
ngcAo ELflRÓe.RCO MI  Pa-ot.n0421'sAnl 

Titulo AVISO de Intenção de Resoigaçio de Lactação. A Autoridade Supenon da 
Secretaria Miansopal de Adrnirarttração • P.nançat, torna publica, para cordsecmnlento dos 
interessado, a intenção ens revogar integralmente o Pregão Eletrônico NaPCS'Ol 260321 
SAFIN. cujo ob,eto é o Registro de Preços para ftieun e erentuei aquesiçio de material de 
corsstruçao. elétrico e ladrãtieco para suprir as necessidades das Secretarias Adm,nistvatreas 
M Mun.cip.o de Santa Quiteria/CE. cor, base no alt 49, da Lei 8.666/93. As rarõs 
encontram-se 

 
expostas e doponmven nos auto, do processo llcitat*rso e no Portal do 

TCE/CE Desta forma taIs cumelrrmento a, d'spos.çf.s do parágrafo SI do Aitigo 49. ne,so 
1, alinea 'C do Nb(0 109 da le• 5 646/95 e do inciso si do Ando 5' da Constituição 
federal, fica assegurado o deesto ao cc,ntraosono e a ampla defesa num prazo de 05 
(cinco) dias úten - Secretario Municipal Flancisco McEI de Orniera Sousa 

Sarta Q,ai*r.a, 13 de Maio de 1021 
FRANCISCO MJCAÇt DE OÍNEWLA, SOUSA 
Secretario de Asniri.tração e Finanças 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELnRÕNICO Na 13.2021 'SRP 

o Pegoteo do Mjn.c.pio de São Gonçalo do MsarantelCt. torna Púbico Pata 
coreheciosenlo do, interessados a abentoara do Pregão Lletrttaco N'. 018.2021 W. cujo 
objeto & a seleção de rn.e,or da O ia par Regi. r 4 Preço. usando sAuna, e es.rituars 
equisiçôes de fardamentos dos Agentes de TrSnwe do Depantarnenlo Munireal de Trânsito. 
Transporte e Rodonirlo do Msalsicoio de São Gonçalo do Ansaranle ' Cl (etc}asrvo pare 
ME/Epe) irado do acoetwnenro das propostas de preços 27/05/7071 as Illsi,,n Data de 
abertura das propostas de p'eços 27/05(2021 a, 0e.saornit Para eleito desta Licitação destra 
ser levado em consideração o psorano oeic.al de Bra'aã.a 

O edital e seus n'os encontram se disoonritm nos sagurtres sismos eletrônico. 
es-ar banires com br; elww ice ce.gov  br www sacgoncaiodoamarante te gor be 

Sao Gonçalo do An,arante/CE. lide Mac de 2021 
LARDCK00 DE PAulA II(RCut,ANO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO iOÂo DO JAGUARIBE 

AVISO 0€ UCIIAÇAO 
PREGÃO EIZTROeIICO NI 11.05.0112021 

deteria da Saude . Pregão Eletronuco Me 13.05.01/2021 . Tipo Menor Preço 
por Lote A Consissao Permanente de Lactação da Prefeature Municipal de São joão do 
Jaguarase torna público que se encontra 4 ditposçao don eitarejaados o EDITAL DE 
PRIGÃO EELETRÔNICO MI 23 05.01/2021 - 51,45, cujo objeto é a Aqtdoiçlo de Material de 
Proteção e Segurança Insano, e Meamentos destinados ai Ações de combate ao 
Corona Virut (Cov4.19) unto a Secretaria de Saôde do Mur.cipo de São lula do Jagtiaribe 

CL sena_o  o Recebimento das Propostas até o d'a 28/05/2021, as O3:005, abertura das 
propostas e inicio da sessão de disputa de preços no dia 23/05/2021 a parte das 09 03 
Pioraria de $raslliaj  o relendo Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico 
https,//bbmnetliotacoe, conn.br e no portal de licitações do TC( etww tce.ce go'r.br/ 
Icitacoes a parIr da data desta piabkação. 

Sio )olo do laguaribe - CL 13 de,  maio de 2021 
0Sf CARLOS CHAVES MONTEIRO 

Presidente da Comissão de Licitaçan 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 

EXTRATO DE CONTRATO 

tiltrato do Contrato RI,  0115f2021'SMS. Contataste Prefeitura Muncipei de SobreI 
representada pela Secretaria Municipal da Saude, ccen ,rcervgnõnc,a da Secretaria de 
Trânsito e transportes SUR,AN atresis da Coo.denador,a do Transporte Publico de 
SobreI, SI, Têtiar,a Sana de Barros. CDNIItAIADA: NEO CONSULTORIA E ADMÍNISrRAÇÀO 
05 BLNLPICIOS (IROLI. CNPJ 25165 74910001 10 Objeto Constitu, objeto deste Contrato 
a Prestação de serviços de Rn_stiro de Preço para Futuro, e Eventuais Serviços de 
administração, cerercuitnento e controla das manutenções preventrras e corretivas em 
ratão do 'asa e dos abastecimentos dos vescubs e eqsapanser.to, do msirsc.pIo, de acordo 
coas a rspeokaçaes c ouatt'utnus previstos no Anseio. - Termo de Rei erincia do (d'tal 
e na proposta da Contratada Modalidade Pregão tietrõnco PC 096/2020. valor Global AS 
691 179*2 Seiscentos e noventa e um rn,& cento e setenta e nove reais e oitenta e dois 
centavos) Prazo de Vga'noa O  prazo de rigéncia do contrato lera de 11 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. Data da Assiriatiara 13 de mamo de 2011. Sgnatar.os 
Representante da Contratante Repisa Cela Carrasso da Sara Representante dá 
Contratada SI )oão is.' de Castro Data. IS de Inalo de 2021 Vintane de Morat 
Cavalcante Coordenadora junidca da SMS. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

EXTRATO DE tERMO DE COLABORAÇÃO Per 3/2011 

Procrsso nr 8800/20?! 
Admnstração Pública Mufliccai PP.1t 
Entidade Irnututo Beneficente de AssntiIsc,a, Criança 'SOMOS O AMANHA - PCOIETO 

Objeto o presente Termo de (osaboração tens por abortivo o Desesvoevenento de 
esforço. muItos para a realização do Projeto 'Serviço a Proteção Bisaca 
Valor AS 28!) 135,20 dois milhões, oitocentos e doze ris, cento e trinta e c,nco reais e 
vinte centavo,). 
Dotação Orçamentaria. 
04060100 . 09244.82.0O52 	33504300 - 2 39Ofl 	- 0406.01.00 
Cd 2440008 200S2 . 33504300 131100000000 
Data de asn,rsntiara. 30004/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

tXttAtO 0€ REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Reig-'ttro da Preços NO 4/2011 CONTRATANTE Muiscipo de Concpiçao do Castelo 
ES CONTRATADA: C C GONÇALVES LEITE ML OBJITO Acusação de lso't*utgranjero, 
destinado, a atende, as necessidades das driensat secretarias do niurlaco de Conceição 
do Castelo. ES VIGIPSCIA Ia de janeiro de 202' a E' de janeiro de 2022 VALOR GLOBAL 
5$ 299.261,6$ censo e noventa e nove mil duzentos e sessenta e doei reas e sessenta e 
oito centavosl AMPARO LEGAL Pregão Eletrônico nt 	0O1/2D20, processo 
administrativo nt 2116/2010 e código de identificação cidades 
2020 02lE071 010016 Coricrição do Castelo, (5. la a_e lareiro de 2021 

AVISO CC HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO EL~W SRP PaI 1/2021 

Código de identificação Cidait€S/ICL.(S 2021021k070(1001 02 0005 
lfoeIsølOgo o presente processo, com base no pilginsereo da Pregoeira e de 

acordo comi o parecer da Assessoria Jaridica Municipal que ob5etv.a a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SIR'e'IÇOS DE LOCAÇÃO POR HORA  TU3AIJIADA 01 
CAMINI0 CAÇAMBA TOCO E TALIC(. Roto COMPACTADOR. MOTONIVTLAOORA, 
ESCAVAOIIRA HIDRALaUCA 1 CM*NHAO PIPA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SICRIIASIA MUNICIPAL DE OBRAS E Sts1ÇOS URWaOS 00 MUNICfPIO 01 
CONCEIÇÃO. OS, atendendo a toliotaçio peotocolrada sob o numero 065/1021 

A modalidade do ceetravse foi definIda no artigo Se. inciso III e li da La. ri 
$ 666/93 e da Lei nt 10,520 de 27 de Judso de 2002, sendo Rsornologada vencedoras do 
certame as empresas CDOPI SERRANA COOPERA'TNA DE tRANSPORTE SUL SERRANA no 
tem 2 no valor de 55 204,90  (cento e quatro reaIs e noventa centavos), rens 6 no valor 
de 5$ 511.00 (cento e tonta e lan reais). tema etc valor de 55 220.00 duzentos e vinte 
reanl. 11cm 10 no valor de 5$ 290.00 Ilent. e noventa reaisl e tem 27 no valor de 5$ 
2 l0,do (cento e de.' reais) no velar total de *5 36*207,50 (trezentos e sessenta e oito riS 
oitocentos e sete reais e c,nquesta centavos) e VG SLAVICOS LTDA. MI noite.', a no valor 
de 55 10500 (tento e casco reavil. nem 3 no valor de 5$ 100,03 Ice.,. reais), te.,, a no 
valo, de 5$ (00,00 (cais, reais), iteeri 5 no valor de AS 182.00 (cento e trInta e does reais), 
tens 7 no valor de *5 22000 (daremos e vinte reais), cem 9 no valor de AS 189.00 elemo 
e «tanta e nove reais! e tem II no valor de IS 104,99 (cento e quatro reais e rsorenta 
e rtre centavos! no saio' total de 5$ IS? 373,50 canto e oitenta e sele mil teejee'tos e 
W~ e tres reais e cinquenta centavos) Perfazendo um Valor Global de AS 556181,00 
lqv.rl.entos e cinquenta e seis mvii e cento e oitenta e iam reais) 

Concoiuo do Castelo-ES. 13 de maio de 2021 
CHR6TIAPIO SPADL tIO 

Prefeito 

RESULTADO DL JUIGAMINTO 
PRIGÃO tLttRôaliCO tRe - 7/2021 

Codgo de Identificação CadadtS/TCt-ES 2021 O2ltO7O1 02 0006 
O Municpno de Conceição do Castelo. ES, por 5maio de seu Prefeito. TORNA 

Ptlauco a quem posta interessar o RESULTADO do Pregão Eletrônico (Sastama de Registro 
da Preços) ri' 	7i2021. que ten, como objeto a CONTRATAÇÃO DF EIM*CSA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO  POR HORA TRASALKADA DC C.J,tsidNÃo  CAÇAMBA 
TOCO E TRLCE ROLO COMPACTADOS. MOTONN&LAOOIIA. ESCAVACLIM SD&A&JL3CA 5 
CAMiNHÃO PIPA, DISTWtAOOS A ATENDER Ai NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
Ot OBRAS 1 SERVIÇOS URSMeOS DO MUNICIPIO 01 CONCtÇAO, ES. atendendo a 
nobditaçao pnotocoôzada sob o ni 065/1021. sendo vencedoras das propostas as empresas 
COor'E URRAM COOPER,AIIVA DL IRANSPOR)L Sul, SERRANA no tem 1 no valor de AS 

I- eu,,n.5i mvi. se ae.anaes 5 .sr.tr el.- .I- 
ei -s irsi,iieua -- em' i na. 0t»jiztzsi&ltlld 

Tiraaie'*i a,sa ae,aenel, ssa*ai.r kr,' a 2joa - jiSqulo'tlep 
iia,i,.5ii,zi - ceia, 'sarnei lissa.,, ces'_a - 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Governo. Administração e Finanças - Aviso de Pregão Eletrônico N°11/2021 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cruz comunica aos interessados que estará recebendo do dia 17 de maio a 27 de Maio de 2021 até às 08 
pelo sistema BBMNET -www.bbmnetlicitacoes.com.br. proposta de preços  documentação de habilitação para o Pregão Eletrônico rÇ 11/2021 -5 C, 
- Registraste Preços para futura e eventual prestação dos serviços de reserva, emissão e entrega & bilhetes de passagens aéreas no Âmbito Naciona. 
taxa de transação, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Cruz/CE. A Abertura e exame das propostas e o inicio da disputa por lanc 
ás 08h30mindo dia 27 de Maio de 2021.0 edital poderá ser obtido junto ao pregoeiro, na sede da Comissão de Licitação, à Praça dos Três Poderes se - 
Bairro Aningas e nos sites, www.cruzee.gov.br. ww-w.bbmnetlicitacoes.com.bre www.tcc.ce.gov.br. Cruz-CE, li de maio de 2021. José Edoaldo Alves 
de Sousa - Pregoeiro. 

li 

MISSÃO DE 
cÃo 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitações do Município de Pentecoste toma público que 
se encontra à disposição dos interessados, a Licitação na modalidade Pregão na forma EletrÕnica. n° PE17I2021. Processo n° 2021.04.19.22.PE-FME, do 
tipo Menor Preço por Grupo. cujo objeto é o Registro de Preços para aquisições futuras de material de construção, elétrico, hidráulico, massa (CBUQ) e 
manta asfáltica, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Pentecoste. A realizar-se no dia 26 de maio de 2021, às 09:00hs 
(horário de Brasilia), no portal nvw.comprasgovemamentai&gov.br, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Moreira 
de Azevedo SN.  -Centro - Pentecoste - Estado do Ceará. maiores informações pelo telefone (85) 3352-2617 e nos silos www.tce.ce.gov.br/ Portal www. 
comprasgovetnamentais.gov.br. Pentecoste (CE). 13 de Maio de 2021. Ivins KAgila Bezerra de Almeida- Pregoeira. 

Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Aviso de Licitação- Pregão Presencial [S° 2021.05.11.001. A Comissão Permanente de 
Ltciiaçào da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, localizada na Praça Monsenhor José Cãndudo. 100 .Centro. Boa ViagcnVCE. toma público que se 
encontra á disposição dos interessadas o Edital de Pregão Presencial N°2021.05.11.001, cujo objeto é o Registro de Preços para futuros e eventuais 
prestações de serviço de assessoria visando a revisão. digitalização e gravação em meio magnético pata implantação de arquivo digital de processos 
contábeis. licitatônos. patrimoniais. arquivo público e demais documentos:atos administrativos, de interesse da Secretaria de Finanças e demais Unidades 
Administrativas participantes/interessadasdo Município de Boa Viageru/CE, que se realizará tira dia 27 de mio de 2021 (27/05/2021), às 14:30hs. Referido 
Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público. Boa Viagem/CE. 13 de maio de 2021. 
Willamys Carneiro Carvalho- Pregoeiro. 

•0**t*S • Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Irauçuba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico NO 2021.05.05.02. A Prefeitura Municipal de Irauçuba. 
toma público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Eletrônico N°2021.05.05.02. que tem como objeto Aquisição de equipamentos 
de proteção individual - EPI's e outros materiais para proteção e higienizaçào. destinados ao Programa Saúde na Escola - PSE, de responsbilidadc da 
Secretaria da Saúde do Município de Irauçuba - CE. conforme especificação contida nos anexos do edital. O recebimento das propostas, através do  sue da 
Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. dar-se-á a partir das l7h0Otnin do dia 14/05/2021. até às 17h00min do dia 2805t202I. Data de Abertura das Propostas: 
31;05/2021 ás OShOOmin. O Edital estará disponível nos sites: www.bllcompras.org.br  ou www.tcc.gov.br. a partir da data da publicação deste Aviso. 
Irauçuba/CE, 13 de maio de 2021. Jayson Mota Azevedo Mesquita - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Raul. - Aviso de Julgamento de Recurso e Reabertura de Sessão - Tomada de Preços a' 2821.03.11.1. 
A CPL do Município de Baixio. no uso de suas atribuições, torna público que após análise do Recurso Administrativo interposto pela empresa E O Santos 
Serviços e Assessoria EIRELI. decidiu-se pela improcedência do alegado nas razões recursais, mantendo-se ojulgarnento da Comissão de Licitação junto 
à fase de habilitação, permanecendo os termos do julgamento inalterados e a empresa recorrente Inabilitada. Encerado o trâmite recursal. será dando 
prosseguimento ao certame licitatõrio neste dia IS de maio de 202!. ás 09:00 (nove) horas, onde serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços 
dos licitantes habilitados. Maiores informações na sede da CPL das 08:00 às 12:00 horas. Balido/CE. 13 de maio de 2021. Francisco Arqaimedes Soares 
Lucena - Presidente da CPL. 

e..... 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalba - Aviso de Licitação - Pregão n°2021.05.13.1. A Pregoeira Oficial tonta público, que estará 
realizando, na sede da Prefeitura, através da plarafonna eletrônica https:i/bllcompras.coin'. por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame 
licitatôrio. na modalidade Pregão n° 2021.05.13.1. do tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de Gêneros Alimenticios para atender £s necessidades da 
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social de BarbalhalCE. conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com 
abertura marcada para o dia 27 de Maio de 2021.a partir das 08:00 horas- O inicio de acolhimento das propostas a partir do dia 17 de Maio 2021. ás 08:00 
horas. informações e editais no endereço eletrónico: https:/bllcompras.eotn/ e httpsJ licttacoes.tce.ce.gov.br/. Informações poderão ser obtidas ainda pelo 
telefone (88) 98136-6099. Barbalha/CE. 13 de Maio de 2021. Maria Andréa, Almeida Catlou - Pregoeira Oficial do Mualcipio. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré - Governo Municipal - Pregão Eletr6nlco NO 0018/2021 - Tipo: Menor Preço. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixere, localizada na Rua Pc. lacarias, 332. tel (88) 2172.1092. Cento, toma público que se encontra 
à disposição dos interessados o Edital de Pregão Eletrônico N°001812021. cujo objeto é a prestação de serviços de confecção  de material gráfico para 
atender as necessidades das Secretarias de Saúde e Educação do Município de Quixeré, sendo o Cadastrajnentodas Propostas até o dia 27/05/2021, às 08:00; 
abertura das propostas no dia 27/05/2021. a partir das 08:01 ás 08:59 e a fase de disputa de lances no dia 27/052021 a partir das 09:00 (horário de Brasilia). 
O refendo Edital poderá set adquirido no endereço eletrõoieo httpsi/bllcompras.corn'cno Poria! de Licitações doTCE: www.tce.ce.gov.br/licit.coes  a partir 
da data desta publicação. Quixeré - Cc. 14 de maio de 2021. José Eucimar de Lima - Presidente da Comissão de licitação. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá. A Presidente da Comissão Pennanente de Licitação do Município de Quixadá, considerando a 
necessidade de modificação parcial, no conteúdo da PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.  referente á Tomada de Preços n° 

00.003 2021 - TP, cujo objeto e Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados Rotineiros de Contabilidade, no âmbito 
dos Registros de Execução Orçamentaria. Financeira e Patrimonial Elaboração dos respectivos Balancetes Mensais, Geração das Informações para 
o SIM do TCE.CE e Elaboração das respectivas Prestações de Contas de Gestão, atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município 
de Quizadá-CE, vem comunicar, através do presente AVISO DE RERRATIFICAÇÃO, que foi procedida à seguinte alteração: ONDE LÊ-SE: A abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços, fica marcada para o dia 13 de maio de 2021 ás 09:00 horas. LEIA-SE: A abertura dos envelopes contendo 
as propostas de preços, fica marcada para o gjj  14 de maio de 2021 às 09:00 bons. Desta forma, fica retificado o aviso, conforme acima e ratificadas as 
demais informações nele contidas. MirIla Maria Saldanha Lima - Presidente da CPL. Quixadá-Ce. 12 de maio de 202!. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação -A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°  10.007/202 t-PERP. do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Regiitro de 
preços visando á contratação de empresa para o gerenciamento do fornecimento de combustiveis e serviço com manutenção corretiva e prcentiva de 
veículos por meio de cartão magnético micro processado (com chip ou magnético) pan suprir as necessidades da Secretaria da Saúde do municipio de 
Quixadã-Ce. Datas  Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das o8hsoomindodia 17/05/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: àsO8hso0min 
do dia 27/05/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das OShsO lmtn ás 08h59min do dia 27/05/2021; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 
09hs00min do dia 27/0512021. maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matia, s. ri. 1° andar. Campo Velho. 
Quixadá-CE. das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. Qulxadá'CE. 12 de maio de 2021. JOSÉ IVAN DE PAIVA JIJNIOR - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morrinha,. O Presidente da Comissão de Licitação do Municipio de Morrinhos comunica aos interessados 
que no próximo dia 02 de Junho de 2021. as OÇhOOmin. estará abrindo Licitação na modalidade Tomada de Preços N°. 1405.01'2021. cujo objeto õ a 
contratação de serviço especializados de engenharia civil na elaboração de projetos e fiscalização de obras junto as diversas Secretarias; do Município de 
Morrmnhos - CE. O edital completo estará à disposição após esta publicação no horário de 07h30min às 1 Ib30min no endereço da Comissão de Licitação, à 
Rua José ibiapina Rocha. SJN. Centro/Momnhos - CE. 14 de Maio de 2021. Jorge Luta da Rocha - Presidente da Comissão de Licitação- 


