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Comissão de Licitação 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.006/2021 

PREÂMBULO 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Quixadá-Ceará, por 
da Secretaria de Desenvolvimento Social, sediada à Rua José de Alencar, no 405, Centro, Quixadá-
CE, que o Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 09.03.004/2021 de 09 de 
março de 2021 realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, através nos termos do Decreto Federal 10.024 de 20 de 
setembro de 2019, na 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 no 8.078/90 (código de defesa do 
consumidor) e do código civil brasileiro (lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste edital. 

1.INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 27/05/2021 
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08hs00min do dia 09/06/2021 

oN 	3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 
09/06/2021 
4.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 09/06/2021 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 
LOCAL: www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no link - licitações". 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI para profissionais das unidades públicas de 
atendimento do SUAS, de acordo com a Portaria n° 369 de 29 de abril de 2020 para a 
estruturação da rede sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
município de Quixadá-Ce, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital com as características descritas abaixo: 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, caso haja. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do próprio 
município ou sob a dotação orçamentária e elemento de despesa: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
PROJETOS 

ATIVIDADES 
ELEMENTO DE 

DESPESAS 

DESCRIÇÃO DA 
NATUREZA DA

DESPESA 
16.02 - Fundo Municipal de 

Assistência Social 
08.122.0603.2.139 3.3.90.30.00 Material de Consumo 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento 
das propostas. 
3.4. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no regão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de 
Licitações do Brasil (ANEXO 04) 
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b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil 
(ANEXO 04) e 
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". 
decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
3.5. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL 
- Bolsa de Licitações do Brasil, (anexo 04) 
3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 
no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço 
a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 
45 da LC 123/2006. 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 
empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 
4.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4. 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. 
4.5. 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 BLL - Bolsa 
De Licitações do Brasil. 
4.6. E 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 BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
4.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
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PARTICIPAÇÃO: 
4.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido. 
4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
4.10. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.11. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. 
4.12. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEl, nos 
limites 	previstos 	da 	Lei 	Complementar 	n 123, 	de 	2006. 
(Explicação: Nos termos do art. 30,  §31  da Lei n. 8.248/1991, a aquisição de bens e serviços de 
informática e automação, considerados como bens e serviços comuns, poderá ser realizada na 
modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico). 
4.13. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas, por força da Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público ou que estejam 
impedidas de licitar, ou contratar com a administração pública, ou com qualquer de seus órgãos 
descentralizados, quais sejam: 
1. 	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; 
H. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON; 
III. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 
IV. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ. 
b) 	Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
c) 	Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação, fusão, cisão 
ou de incorporação; 

• d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica isoladamente ou em consórcio, 
sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto 
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma 
licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90,  seus 
incisos e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário). 
4.14. Para averiguação do disposto contido no item 4.13 'a" acima, as licitantes apresentarão junto 
aos documentos exigido na habilitação, consulta impressa através da Consulta Consolidada da 
Pessoa Jurídica, emitido via internet no sítio do https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/,  para 
comprovação ou não se a empresa sofre sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de 
participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública ou tal consulta poderá 
ser realizada pela Equipe do Pregão, quanto da análise dos documentos de habilitação. 
4.15. Não poderá participar empresa que não exp'ore ramo de atividade compatível com o objeto 
desta licitação. 

o 
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4.16. Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas 
poderá participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou 
responsável técnico ambas serão excluídas do certame. 
4.17. E vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de 
Quixadá, Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público 
Municipal de Quixadá, participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por interposta pessoa, 
dos procedimentos desta Licitação; 
4.18. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da 
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contatobll.org.br.  

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. 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. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 10  da LC n°123, de 2006. 
5.4. Incumbirá 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. 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema,- 
5.6. 

istema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.7. 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. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
(' 

	

	6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
6.1.1. Valor unitário do Item; 
6.1.2. Marca; 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 
indicados no Termo de Referência. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 	jÍs que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do item. 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.8. 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. 
7.9. 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. 
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.17. 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 sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, 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. 
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7.21. Nessas condições, as propostas de microem presas 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. 
7.22. 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. 
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.24. 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. 
7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento. 
7.26. 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). 
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 31, § 21, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos bens produzidos: 
7.27.1. no pais; 
7.27.2. por empresas brasileiras; 
7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.27.4. 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 às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
7.29. 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. 
7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

Øhoras, 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. 
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1. 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 art. 70  
e no § 91  do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019. 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
8.2.1. 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. 
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresent.r as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 
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8.4. 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; 
8.5. O 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. 
8.6. O 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. 
8.6.1. 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, 
8.6.1.1. 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 
8.7. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com 
posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto 
manufaturado nacional. 
8.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
8.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat' a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 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. 
8.11.1. 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. 
8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
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 o caso. 
8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO: 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (httDs://certidoes-
apf.apps.tcu .qov.br/)  
9.1.2. 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. 
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se ho ve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.1.4. 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. 
9.2. 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. 
9.2.1. Todos os documentos de habilitação apresentados no sistema em cópia simples deverão ser 
autenticados em cartório competente, admitindo-se a autenticação digital. 
9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

Øfor a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovada mente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.6. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - COMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.6.3. 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; 
9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência: 
9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 
9.6.7. No caso de empresa ou sociedade estranqeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
9.6.8. CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou 
do(s) sócio(s), quando se tratar de sociedade. 
9.6.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ): 
9.7.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
9.7.3. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da 
Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 
1.751, de 2 de outubro de 2014. 
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9.7.4. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá rfeitatravés de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 
9.7.5. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal; 
9.7.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 
9.7.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
9.7.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
9.8.1. 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; 
9.8.2. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande 

• 
circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício 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. 

9.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.9.1. 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 o fornecimento dos 
bens em julgamento. 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 às 
informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais 
informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos fornecimentos e emitente do 
atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que prestou o fornecimento; 
c) descrição dos serviços/fornecimento; 

Ø d) local e data da emissão do atestado; 
d) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
9.9.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 9.9.1, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de serviço 
respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
9.9.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
9.9.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.9.4.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.9.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
9.9.5.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanç.-s previstas neste Edital, sendo facultada a 
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convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no 'chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.9.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
9.9.8. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 
9.9.9. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 
do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena 
de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
9.9.9.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 
9.9.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

9.10. DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob 
as penas da Lei, de que que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 
Público, em qualquer de suas esferas, 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 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob 
as penas da Lei, de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
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 
c) 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; 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para 
os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que tomou conhecimento do Edital e de todas as 
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a 
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 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. 
e) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para 
os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que não integra nosso corpo social, nem nosso quadro 
funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 
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. 
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
10.2. 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. 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 51  da Lei n° 8.666/93). 
10.3.1. 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. 
10.4. 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. 
10.5. 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 vínculo à proposta de 
outro licitante. 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS: 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno pode, 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. 
11.2. 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. 
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

• condições de admissibilidade do recurso. 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de até 03 (três) dias 
úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, no prazo de 
até 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

11.5.DA FORMALIZAÇÃO DO RECURSO AMINISTRATIVO (MEMORIAS RECURSAIS): 
11.5.1. Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina 
datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, podendo ser protocolado na 
plataforma da licitação e desde que preencham os sequintes 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 comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, 
domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo 
editalício; 	 \ 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indickndo  quais os itens ou subitens contra razoados; 
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d) O pedido, com suas especificações. 
11.6. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
11.7. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a 
homologação do procedimento licitatório. 
11.8. 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°. 10.024/2019). 
11.9. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento 
11.10. 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 licitatório. 
11.11. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
11.12. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatónos ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
11.13. 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. 
11.14. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no 
endereço eletrônico httix//municiiios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municípios do 
Estado do Ceará, bem como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema 
promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente 
na peça recursal. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1. 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. 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §11  da LC no 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ('chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sib pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão o(i-entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias, 
a contar da data de seu recebimento. 
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei n°8.666, de 1993; 
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
15.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 
Lei. 
15.5. O prazo de vigência da contratação será até 31 de Dezembro de 2020 prorrogável conforme 

• 
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 
15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL: 
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
na Lei Federal n° 8.666/93. 

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

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

19. DO PAGAMENTO 
19.1. 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 de contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais 
e Municipais, todas atualizadas. 
19.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e 
a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, Quixadá - Ce, 
inscrito no CNPJ sob o n°13.537.049/0001-20. 
19.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens 
anteriores, observadas as disposições editalíssimaq e deste termo. 
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19.4. 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. 
19.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
19.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2. Apresentar documentação falsa; 
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.5. Não mantiver a proposta; 
20.1.6. Cometer fraude fiscal; 
20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão que, convocados, não honrarem o compromisso assumido i nj ustificada mente. 
20.3. Considera-se comportamento inidôneo, 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. 
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
20.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e pelo prazo de até cinco anos; 
20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

Ø perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 
20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 11  de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 10  de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, ao Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
20.11. A aplicação de qualquer das penalidades evistas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla de 	ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 	\\ 
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20.12. 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 princípio da proporcionalidade. 
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará - 
DOE e Imprensas Oficial do Município. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 
Iicitacao©quixada.ce.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada na sede do Setor de Licitações do 
município de Quixadá no endereço Trav. José Jorge, s/n, 10  andar, Bairro: Campo Velho, Quixadá-
CE. 
21.3. 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. 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: licitacao@quixada.ce.gov.br. 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DE. 
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
22.10. Em caso de divergência entre disposições de - Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias 
úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 
vista franqueada aos interessados. 
22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
22.12.1. ANEXO 1 - Termo de Referência; 
22.12.2. ANEXO II - Exigências para Habilitação; 
22.12.3. ANEXO III - Modelo de proposta; 
22.12.4. ANEXO IV - Termo de Adesão - BLL 
22.12.5. ANEXO V - Custo pela utilização do sistema; 
22.12.6. ANEXO VI - Declaração Idoneidade 
22.12.7. ANEXO VII - Declaração Habilitação 
22.12.8. ANEXO VIII - Declaração de que não emprega menor; 
22.12.9. ANEXO IX - Declaração ME/EPP 
22.12.10. ANEXO X - Declaração Responsabilidade 
22.12.11. ANEXO XI - Declaração Vínculo 
22.12.12. ANEXO XII - Minuta de Contrato. 

Quixadá-CE, 21 de maio de 2021. 
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ANEXO 1— TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

    

1.1. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para profissionais das unidades 
públicas de atendimento do SUAS, de acordo com a Portaria n° 369 de 29 de abril de 2020 para a 
estruturação da rede sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do município 
de Quixadá-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Considerando a Portaria no 369, de 29 de abril de 2020, que dispõe acerca do atendimento do 
Cadastro Único, disposto pelo Decreto n° 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal, e nos 
municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência 
reconhecidos pelos Governos Estadual, Municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da 
Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-1 9). 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

ITEM 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

ESTIMADO 
R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

ALCOOL 	EM 	GEL 	70%. 	Especificação: 
Recipiente 	com 	500 	ml, 	álcool 	em 	gel 	etílico 
hidratado 70% INPM. 

FRASCO 2.000 6,59 13.180,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 1 R$ 13.180,00 

ITEM 2 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

ESTIMADO 
R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

2 

MÁSCARA 	TRIPLA 	DESCARTÁVEL. 
Especificação: 	Máscara 	tripla 	descartável- 
fabricada em TNT, com elástico três pregas para 
ajustes de tamanho, clips nasal, estilo retangular, 
tomada tripla para proteção, cobre do nariz ao 
queixo, eficiência de filtração bacteriana de 95%, 
atóxica 	e 	hipoalergênica, 	não 	estéril, 	100% 
polipropileno, não inflamável, isenta de fibra de 
vidro, sem látex (látex free), uso único, pacote com 
50 unidades. 

PACOTE 1.400 34,20 47.880,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 2 R$ 47.880,00 

ITEM 3 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

ESTIMADO 
VALOR T T L 
ESTIMADO R$ 

3 

LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P - 
ISENTA DE PÓ. CONFECCIONADA EM LÁTEX 
NATURAL. 	Especificação: 	Luva procedimento 
não estéril P - isenta de pó. Confeccionada em 
látex natural, textura uniforme, ambidestra, com 
alta 	sensibilidade 	táctil, 	boa 	elasticidade 	e 
resistente a tração. Comprimento mínimo de 25cm, 
lubrificada com material atóxico. Acondicionada em 
embalagem. Caixa com 100 unidades. 

PACOTE 100 35,61 3.561,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 3 R$ 3.561,00 

Trav. José Jo.r4e, SIN 
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ITEM  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

ESTIMADO VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

4 

LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL M - 
ISENTA DE PÓ. CONFECCIONADA EM LÁTEX 
NATURAL. 	Especificação: 	Luva 	procedimento 
não estéril M - isenta de pó. Confeccionada em 
látex natural, textura uniforme, ambidestra, com 
alta 	sensibilidade 	táctil, 	boa 	elasticidade 	e 
resistente a tração. Comprimento mínimo de 25cm, 
lubrificada com material atóxico. Acondicionada em 
embalagem. Caixa com 100 unidades. 

PACOTE 100 38,78 3.878,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 4 R$ 3.878,00 

ITEM 5 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

ESTIMADO VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

5 

LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL G - 
ISENTA DE PÓ. CONFECCIONADA EM LÁTEX 
NATURAL. 	Especificação: 	Luva procedimento 
não estéril G - isenta de pó. Confeccionada em 
látex natural, textura uniforme, ambidestra, com 
alta 	sensibilidade 	táctil, 	boa 	elasticidade 	e 
resistente a tração. Comprimento mínimo de 25cm, 
lubrificada com material atóxico. Acondicionada em 
embalagem. Caixa com 100 unidades. 

PACOTE 100 47,41 4.741,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 5 R$ 4.741,00 

ITEM 6 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

ESTIMADO VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

6 

AVENTAL DE 	ISOLAMENTO. 	Especificação: 
Avental descartável tipo manga longa produzido 
em material TNT na cor branco, gramatura 40, 
apresentando gola careca, fechamento nas costas, 
elástico nos punhos para maior proteção. 

UND 8.000 8,80 70.400,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 6 R$ 70.400,00 

ITEM 7 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

ESTIMADO VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

TOUCA DESCARTAVEL (TOM 45X50CM) CX 
C/100 UNID. Especificação: Toca para proteção 
da 	cabeça, 	descartável, 	com 	gramatura 	de 
20g/m2, caixa com 100 unidades. 

CAIXA 350 16,50 5.775,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 7 R$ 5.775,00 

ITEM 8 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

ESTIMADO 
R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

8 
MASCARA TIPO N95. Especificação: Máscara 
tipo 	N95, 	respirador, 	purificador 	de 	ar 	contra 
partículas sólidas, padrão N95. 

UND 5.000 5,04 25.200,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 8 R$ 25.200,00 

ITEM 9 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

ESTIMADO VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 
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ÁLCOOL 	ETiLICO 	HIDRATADO 	70% 
EMBALAGEM C/ 1 LITRO. Especificação: Álcool 

9 etílico hidratado 70%, INPM de uso geral, frasco 
plástico 	resistente, 	tampa 	com 	sistema 	anti 
vazamento. Unidade de fornecimento: 1 litro. 

UND 2.000 12,90 25.800,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 9 R$ 25.800,00 

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

Ø especificação; 
4.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela 
solicitação e consequentemente aceitação. 
4.3. A contratada deverá fornecer os bens no horário determinado pela Secretaria Contratante. 

S. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente contrato, obrigar-se-á: 
5.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
5.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável 
por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
5.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos 
na execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á 
Previdência Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
5.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato; 
5.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões ao objeto contratado, nos limites da lei; 
5.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
. 	contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

5.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As 
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão 
ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

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

7. DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, 	conformidade com as notas fiscais/faturas 
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devidamente atestadas pelo Gestor de contratos, acompanhadas das Certidões -.- -is, Estaduais 
e Municipais, todas atualizadas. 
7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e 
a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, Quixadá - Ce, 
inscrito no CNPJ sob o no 13.537.049/0001-20. 
7.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalíssimas e deste termo. 
7.4. 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. 
7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
8.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos apresentados abaixo: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETOS 
ATIVIDADES 

ELEMENTO DE 
DESPESAS 

DESCRIÇÃO DA 
NATUREZA DA

DESPESA 
16.02 - Fundo Municipal de 

Assistência Social 08.122.0603.2.139 3.3.90.30.00 Material de Consumo 
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ANEXO II— EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 16.00612021-PE 

1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou 
a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)  
1.2. 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. 
1.2.1. 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 

Ø Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
1.4. 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. 
2. 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. 
2.1. Todos os documentos de habilitação apresentados no sistema em cópia simples deverão ser 
autenticados em cartório competente, admitindo-se a autenticação digital. 
3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
4. 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. 

4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

6. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 
6.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
6.3. 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; 
6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764, de 1971; 
6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
6.8. CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou 
do(s) sócio(s), quando se tratar de sociedade. 
6.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
7.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
7.3. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da 
Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 
1.751, de 2 de outubro de 2014. 
7.4. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 
7.5. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal; 
7.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 
7.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
7.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
8.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, (artigo 31 da Lei no 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias; 
8.2. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação 
ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício 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. 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.1. 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 o fornecimento dos 
bens em julgamento. 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 às 
informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais 
informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos fornecimentos e emitente do 
atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que prestou o fornecimento; 
c) descrição dos serviços/fornecimento; 
d) local e data da emissão do atestado; 
d) identificação (nome e cargo ou função) e assina rã do signatário do atestado. 
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9.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 9.9.1, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de serviço 
respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
9.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
9.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.4.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

• período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
9.5.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.8. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 
9.9. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 
do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena 
de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

Ø 9.9.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 
9.9.2. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

9.10. DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob 
as penas da Lei, de que que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 
Público, em qualquer de suas esferas, 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 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob 
as penas da Lei, de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
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 
c) 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 sue não utiliza trabalho de menor de dezoito anos 
em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, ee trabalho de menor de quatorze anos, salvo na 
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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; 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para 
os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que tomou conhecimento do Edital e de todas as 
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a 
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 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. 
e) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para 
os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que não integra nosso corpo social, nem nosso quadro 
funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 
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. 

0 

Trav. José Jore, SIN 

Campo Velho, 63-04A- Quixadá-CE 



Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

P- 	Ruo'rC 

PREFEITURA DE 	ff 

QUIXADA 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA 

VALOR 
QTD UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND 

Valor total do Item - R$ 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 16.00612021 -PE 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na 
Forma Eletrônica 16.006/2021-PE acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 
seus anexos. 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para profissionais das unidades 
públicas de atendimento do SUAS, de acordo com a Portaria n° 369 de 29 de abril de 2020 para a 
estruturação da rede sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do município 
de Quixadá-Ce. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA: 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Item 

Obs: Repetir a tabela acima para os demais itens, quando houver 

Valor Global da Proposta R$ 	(por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciá rias, fiscais e comerciais, assim como 
despesas com transportes e deslocamentos e quaisquer outras que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE A EMPRESA 

Trav. José  Lo  , SIN 

Campo Velho, 637-010' Quixadá-CE 
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ANEXO IV - TERMO DE ADESÃO - BLL 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
	\ 

BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 
Razão Social: 
Ramo de Atividade: 
Endereço: 
Complemento: Bairro: 
Cidade: UF: 
CEP: CNPJ: 
Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 
Representante Legal: RG: 
E-mail: CPF: 
Telefone Celular: 
Whatsapp: 
Resp. Financeiro: 
E-mailFinanceiro: Telefone: 
E-mail para informativo de edital 
ME/EPP: 	( 	) SIM 	( 	) Não 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 
do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno 
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
3. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 
4. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
5 .Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno 
conhecimento; 
6 .Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 111.1 
Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
7. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento 
de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de 
Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
8. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do 
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
9. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo 
Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o 
prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última 
utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se 
pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações 
contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil qualquer mudança ocorrida. 

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecidem cartório) 

Trav. José Jorg S/N 
Campo Velho, 63907-01 	uixadá-CE 
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OBSERVACÃO:  OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO 
E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 

ANEXO IV.1 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL - 
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 
Operadores 
1 Nome: 

CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp 

2 Nome: 
CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp 

3 Nome: 
CPF: Função: 
Telefone: Celular: 

Fax: E-mail: 

Whatsapp 

O Licitante reconhece que: 

1 - A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
II - O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 
III - A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 
IV - O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não 
pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento 
de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

Trav. 	 S/N 
Campo Velho/63907-01  -  Quixadá-CE 
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ANEXO V - CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA - SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do item adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 
adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por item adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do item adjudicado, com vencimento parcelado em 
parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do 
boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) por item adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil. 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% 
e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPCI 
SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao 
automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o 
licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma 
eletrônica no respectivo item cancelado. 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao 
sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL - 
Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo 
com as regras usuais do mercado. 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo 
e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO 
E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 

Trav. José Jorgê SIN 

Campo Velho, 63907-01 0Quixadá-CE 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.006/2021 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF N° 	 , sediada.(Endereço Completo), Declara, sob 
as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Eletrônico n° 	  instaurada pela Prefeitura Municipal de 	, que não 
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

0 

Trav. J ,S/N 

Campo Velho, 63907-01 - uixadá-CE 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.006/2021. 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF N° 	 , sediada, (Endereço Completo) Declara, sob as penas da 
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

Trav. . - - 	-, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.006/2021. 

DECLARAÇÃO 
(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF N° 	  sediada(Endereço Completo), Declaro que não possuímos, 
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal n° 8666/93. 

(Local e Data) 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. 
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

Tra .Jo 	orgS/N 
Campo Velho. 63907-01 - Quixadá-CE 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO ME/EPP 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.006/2021 

DECLARAÇÃO 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

(Nome da empresa) CNPJ / ME n° , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins 
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) 
sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 

Local e data 

Nome e n° da cédula de identidade do declarante 

0 

Trav. José Jo e, SIN 
Campo Velho, 63967,01 - Quixadá-CE 
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ANEXO X - DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE 	
c- 'uQc: 

ri7 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.006/2021 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do 
Pregão 	 da 	Prefeitura 	Municipal 	de 	, 	que 	a 
empresa 	 tomou conhecimento do Edital e de todas as condições 
de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer 
material de qualidade, sob as penas da Lei. 

Local e data: 

Assinatura e carimbo da empresa: 

Tra(os1'gS/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO XI - DECLARAÇÃO VÍNCULO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.006/2021. 

 

LÍC!T.\ - 0 

DECLARAÇÃO 

(Razão Social) 	 CNPJ/MF N° 	Sediada 	 (Endereço 

Completo)Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório 

sob a modalidade 	n° 	, instaurada pelo Município de 	, não integra nosso 

corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão 

direto ou indireto da Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data: 

Local: 

Nome do declarante: 

RG: 

CPF: 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

Trav. Jos&Jorgé S/N 
Campo Velho, 63907-010  -  Quixadá-CE 
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ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO 
	fi TS.  J?»
Ui 

CONTRATO N° 	 
• Ru ci rr,1 

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

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através do Secretaria de 
Desenvolvimento Social sediada à Rua José de Alencar, 405, Bairro Centro, inscrito no CNPJ n° 
13.537.049/0001-20, neste ato representada pela Ordenadora de Despesas da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Sra. 	, doravante denominados de CONTRATANTE, e do outro 
lado a Empresa 	 estabelecida na 	, inscrita no CNPJ/MF sob o no 	, neste ato 

- 	representada pelo(a) Sr.(a) 	 portador (a) do CPF/MF 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. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n° 16.006/2021, em 
conformidade com o Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei n° 8.666/93 - Lei das 
Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1.Constitui objeto da presente avença a Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI para profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, de acordo com a 
Portaria n° 369 de 29 de abril de 2020 para a estruturação da rede sob a responsabilidade da 
Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce, tudo conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, constante no Anexo 1 do edital e da proposta 
adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO: 
3.1. O valor global da presente avença é de R$ 	( 	), a ser pago em conformidade 
com a entrega no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas 
pelo Gestor da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, 
observadas as condições da proposta e o seguinte. 
3.2. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do 
seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o Indice IGP-M da Fundação Getulio Vargas. 
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou 
previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste 
demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio economico-financeiro inicial 
do contrato, na forma do artigo 65, II "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
3.4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, 
estão incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas 
com produtos, equipamento e mão de obras. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
4.1. O presente contrato tornar-se-á efetivo a partir da data de sua assinatura com prazo de duração 
de até 31 de dezembro de 2021. 

Trav. Joé rg' SIN 

Campo Velho, 63907-01 Quixadá-CE 



' QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

PREFEITURA DE 	g 

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

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
6.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
	 Elemento de despesas n° 	. Fonte de recursos: 	  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 
7.1. 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 de contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais 
e Municipais, todas atualizadas. 
7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e 
a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, Quixadá - Ce, 
inscrito no CNPJ sob o n° 13.537.049/0001-20. 
7.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalíssimas e deste termo. 
7.4. 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. 
7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 

Ø única nota fiscal/fatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

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

Trav. Jo9é-J 	S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES: 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
10.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
10.1.2. Apresentar documentação falsa; 
10.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
10.1.4. Ensejar  retardamento da execução do objeto; 
10.1.5. Não mantivera proposta; 
10.1.6. Cometer fraude fiscal; 
10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
10.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 
10.3. Considera-se comportamento inidôneo, 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. 
10.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
10.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
10.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
10.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
10.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e pelo prazo de até cinco anos; 
10.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 
10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
10.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 11  de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
10.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 11  de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
10.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de dan e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídi, com ou sem a participação de agente público. 

Trav. Jo é Jo 
Campo Velho, 63907-010 - 

S/N 
uixadá-CE 
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QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

10.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, ao Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
10.11. 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. 
10.12. 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 princípio da proporcionalidade. 
10.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará - 
DOE e Imprensas Oficial do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: 
11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, por conveniência 
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas: 
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará automaticamente 
em quebra de contrato, ensejando rescisão administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, 
reconhecidos desde já os direitos da administração, com relação as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou regulamento dispostas no presente Instrumento; 
11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial 
ou extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela contratante; 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes; 
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 
(trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes; 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir 
prejudicada poderá reincidi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste instrumento serão efetuadas mediante 
Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 
13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil do 
mês subsequente á data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
14.1.Declaradas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do 
acordo entre elas celebrado; 
14.2.Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
14.3. Fica nomeado como Fiscal desse Contrato o(a) Sr(a). 	 , o qual 
deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
15.4. O foro da Comarca de Quixadá é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 20  do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 
Declaram as partes que este contrato correspondente á manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas firmadas. 
Quixadá-CE. 

Trav. José Ji'gSN 
Campo Velho, 63907-010  -  Quixadá-CE 
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xxxxxxxxxxx 	 xxxxxxxxxxxxx 
Secretária de Desenvolvimento Social 
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Razão Social 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. 
CPF: 

2. 	 
CPF: 

Trav. José Jor 

Campo Velho, 63907-010 - 
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ANEXO 1 DO CONTRATO N° 
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Trav. 
Quixadá-CE Campo Velho, 63807-010 - 



JOSÉ IVAN DEP 

Pregoeiro 

PREFEITURA DE 	ff 

UIXADA 
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 torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 16.006/2021-PE, do tipo menor preço por item, 
cujo objeto é Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para profissionais das 
unidades públicas de atendimento do SUAS, de acordo com a Portaria n° 369 de 29 de abril de 
2020 para a estruturação da rede sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento 
Social do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: 
das 08hs00min do dia 27/05/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 
09/06/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 
09/06/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 09/06/2021, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 10  andar, 
Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 24 de maio de 2021. 

PUBLICAR, para circular no dia 26/05/2021, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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José Ivan de 	únior 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 16.006/2021-PE, cujo objeto é 
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para profissionais das unidades 
públicas de atendimento do SUAS, de acordo com a Portaria n° 369 de 29 de abril de 2020 para 
a estruturação da rede sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 24 de maio de 2021 no flanelógrafo desta Prefeitura 
Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 24 de maio de 2021. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA N° 24.05.001/2021 

PORTARIA N° 24.05.001/2021, DE 24 DE MAIO DE 2021 

APLICA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA EM 
FACE DE SERVIDOR MUNICIPAL. 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE ABERTURA E JULGAME 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Modalidade - Chamamento Público 

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADA-CE, a Sra. ROBERTA GLICYA DE SÃ FÉLIX, no 
uso da competência prevista na Lei Orgânica Municipal, bem como na 
Lei Complementar n°001/2007. 

CONSIDERANDO o relatório final do Processo Administrativo de 
Sindicância n° 044/2019; 

CONSIDERANDO o parecer jurídico acostado ao mencionado 
Processo Administrativo de Sindicância; 

CONSIDERANDO o trânsito em julgado da decisão administrativa 
prolatada nos autos n° 044/2019; 

RESOLVE: 

Art. 1°. - Aplicar à servidora FÁBIA FERREIRA DA SILVA, 
atricula n° 00563099, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, a pena de ADVERTÊNCIA, 
prevista no art. 135, inciso 1, da Lei Complementar n° 001/2007, por 
inflingência ao artigo 192. do Regime Jurídico único dos Servidores 
Públicos do Município Quixadá-CE. 

Art. 2. - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 24/03/2021, revogadas as disposições em 
contrário. 

Paço Municipal de Quixadá-CE, 24 de Maio de 2021. 

ROBERTA GLICYA DE SÁ FÉLIX 
Secretária de Administração 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código ldentiticador:A4EC5C86 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 

disposição dos interessados a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 16.006/2021-PE, do tipo menor preço por item, cujo 
objeto é Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI 
para profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, de 
acordo com a Portaria n° 369 de 29 de abril de 2020 para a 
estruturação da rede sob a responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce. Datas e 
Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do 
dia 27/05/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do 
dia 09/06/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs0lmin às 08h59min do dia 09/06/2021; 4. Início da sessão de 
disputa de preços: às 09hs00min do dia 09/06/2021, 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. 

iosÉ IVÁN DE PAI VÁ JÚNIOR 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:C8E7 1 29B 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUJXELÔ 

Edital N° 02/2021 

Objeto da Licitação: Concessão dos serviços de apoio à 
administração pública municipal para a criação, execução e 
monitoramento de programa de capacitação, visando à melhoria 
da qualificação técnica da comunidade local., conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. 

A Presidente da Comissão de qualificação/seleção chamamento 
público, comunica aos interessados que no dia 02 de Junho de 2021  às 
09:00h, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N, Centro, Quixelô - 
CE, estará procedendo com a Abertura e Julgameto da Proposta 
apresentada para formalizar Termo de Colaboração. Maiores 
informações poderão ser obtidas através do Fone (88)3579-1210. 

Quixelô/CE, 25 de Maio de 2021. 

MARCELANIA AL VES DE OLIVEIRA 
Presidenta da Comissão de Qualificação/ Seleção. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código ldentificador:652EECE7 

GABINETE DO PREFEITO 
LISTAGEM DE PROPOSTAS APRESENTADAS 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
LISTA DE EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS 

Modalidade - Chamamento Público 

Edital N° 02/2021 

Objeto da Licitação: Concessão dos serviços de apoio à 
administração pública municipal para a criação, execução e 
monitoramento de programa de capacitação, visando à melhoria 
da qualificação técnica da comunidade local, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. 

A Presidente da Comissão de qualificação/seleção chamamento 
público, toma público o recebimento dos documentos de habilitação e 
proposta (Plano de Trabalho) enviados via e - mail da FUNDAÇÃO 
DE CULTURA E APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
- FUNCEPE, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ sob 
o n°09.628.053/0001-26. A proposta foi recebida tempestivamente no 
prazo estabelecido no edital (20 de maio de 2021). Maiores 
informações poderão ser obtidas através do Fone (88)3579-1210. 

Quixelô/CE, 25 de Maio de 2021. 

MARCELANIA AL VES DE OLIVEIRA - 
Presidenta da Comissão de Qualificação/ Seleção. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:6007E7A9 

GABINETE DO PREFEITO 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

Termo de Convocação 
Pregão Eletrônico n° 2021.05.03.1 
Em cumprimento ao disposto no Item 11 do Anexo 1 (Termo de 
Referência) do Edital Convocatório, fica a licitante arrematante 
CONVOCADA como a segunda melhor classificada para o lote,a 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 51 
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 OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

RIS. 

N 1677-7069 	 NQ 98, quarta-feira, 26 de maio de 2021 

DE 

AVISO DE LICITAÇÃO 	 C0MIS5À.Q DE 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.1905002-SEMEB 	 LICITAÇ4Q  

O Município de Limoeiro do Norte, através do seu Pregoeiro, torna público aos 
interessados que realizará Pregão Eletrônico NO 2021.1905002-SEME8, tendo como objeto 
o Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de notebooks e tablets para 
atender as demandas dos professores e alunos da Rede Municipal de Ensino, por Termo de 
Cessão de Uso, de responsabilidade da Secretaria de Educação Básica do Município de 
Limoeiro do Norte/CE, tudo conforme especificações contidas no termo de referência. A 
partir da data de 27 de maio de 2021, às 09h:Oomin, horário de Brasilia, está aberto o 
prazo para cadastramento de proposta no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
prazo de encerramento para cadastro de proposta: 15/06/2021, às 09h:Oomin. inIcio da 
Sessão de Disputa: 15/06/2021, às 10h:O0min, para maiores informações procurar na sala 
de reuniões da Comissão, Rua Cel. António Joaquim -iv 2121, Centro - Limoeiro do Norte 
- Coara, nos horários de 08h30min às 13h00min, em dias úteis, ou através do site: TCE - 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 

Limoeiro do Norte-CE, 25 de maio de 2021 
PAULO VICTOR FARIAS PINHEIRO 

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N? 10.001/2021 - TP 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Maracanaú, torna público 
para conhecimento dos interessados, nos termos do art. 49 da Lei nn 8.666/93, que 
Revoga, por interesse público decorrente DE fato superveniente, a licitação na modalidade 
Tomada de Preços, tombada sob o nv.  10.001/2021 - IP, com fins a contratação de 
empresa visando a 2? etapa da urbanização da Praça dos Encontros, localizada entre a 
Avenida 1, Rua Três e a As. Antonieta Araújo Ferreira, Bairro Jereiss,ati 1, em Maracanau-CE 
consoante decisão da Autoridade Competente, estando aberto o prazo recursal, 
fundamentado na alínea "c', do inciso 1, do art.109,da Lei N' 8.666/93. Maiores 
informações na sede da Comissão ou pelo telefone (85) 3521.5168. 

Maracanaú Ce, 25 de maio de 2021 
ANDERSON GAZETTA DE SOUSA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N5  2304.02/2021 

O Pregoeiro do Município de Morrinhos torna público que no dia 28 de Maio 
de 2021, às 09h30mín, na sala da Comissão de Licitação, localizada ã Rua José Ibiapina 
Rocha, S/N, Centro, Morrinhos - CE, será realizado o Prosseguimento do Pregão Presencial 
n5  2304.02/2021, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos computadores, impressoras, periféricos e rede de computadores das 
Secretarias do Município de Morrinhos 

Morrinhos - Co, 24 de Maio de 2021. 
JORGE LUIZ DA ROCHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda, através da sua Comissão de Licitação, 
torna público que fará realizar licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO autuada sob o 
nv 2021.05.21.01-TP, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução da 
obra de reforma do Polo de Convivência Social, no Município de Nova Olinda/CE, de 
acordo com as exigências, quantidade e especificações constantes no Edital e seus anosos, 
tipo menor preço, com data de abertura marcada para o dia 11 de junho de 2021, as 09:00 
horas na sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Perimetral Sul, S/N, Centro, 
Nova Olinda.CE, Os interessados poderão obter informações detalhadas no setor da 
Comissão de Licitação, em dias normais de expediente, no horário de 08:00 às 12:00 horas 
ou através do telefone (88) 3546-1685. 

Nova Dlindz, 25 de maio de 2021. 
SAMARA PEREIRA DE LUCENA 

Presidente da Comissão de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMADA PÚBLICA NO SE.CHO03/2021 
A Prefeitura Municipal de Nova Russas-CE, pessoa jurídica de direito público, 

com sede à Rua Pc. Francisco Rosa, N 1388, Centro, Nova Russas, Ceará, inscrita no CNPJ 
sob o N9 30.881.302/0001-87, através da Secretaria de Educação, torna pública que no dia 
16 de Junho de 2021, às 09h, na Sala da Comissão de Licitação, receberá Proposta e 
Documentação para: Aquisição de Géneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar do Empreendedor Familiar Rural para Atender a Rede de Ensino, de 
acordo com a Lei N5  11.947, de 16/06/2009. Resolução N9  26 do ENDE, de 17/06/2013 
Chamada Pública N° SE-CHO03/2021 Os projetos de vendas poderão ser adquiridos junto 
a Comissão de Licitação, no endereço supracitado, no horário de 08h às 14h. 

Nova Russas-CO, 25 de Maio de 2021. 
VALCËLIO ABREU RODRIGUES 

Ordenador de Despesa da Secretaria de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
CHAMADA PÚBLICA Nu 6.001/2021-CH 

A Comissão de Licitação faz publicar o resultado tio julgamento dos 
documentos de habilitação e projetos de venda da Chamada Pública N° 06.001/2021-CH, 
cujo abjeto é a aquisição de géneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a 
alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Pacatuba 
que obteve o seguinte resultado: habilitados/classificados: 1. Cooperativa Agropecuaria e 
de Serviços Nossa Senhora Aparecida COOPAAGRO. inscrita no sob o se CNPJ: 
21.196.487/0001.08: 2. COPAZEL .Cooperativa Agroindustrial Zé Lourenço LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o ri9  10.254.805/0001.15; 3. Cooperativa de Produtores Rurais Agroecologico de 
Pacatuba, inscrita no CNPJ sob o nn. 35.854.648/0001-00 e 4 Cooperativa Agropecuária 
União dos Indígenas . COOAGUIN, inscrita nu CNP) sob o 09  36.017.644/0001-30. Não 
houve inabilitados/desclassificados, Fica aberto o prazo recursal a que alude o item 13 do 
edital. Findo este prazo, ficam desde já os participantes intimados a apresentarem 
amostras, conforme item 4.10 do edital, cujo prazo inicia a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao término do prazo recursal. Maiores informações serão obtidas Junto á 
Comissão de 08h00min as 12h00min, sito a Rua: Coronel João Carlos, N° 345 - Centro 
Pacatuba-CE. 

Pacatuba . CE, 25 de maio de 2021 
IARA LOPES DE AGUINO 

Presidente da CPI. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nt 5/2021/51W 

A Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Pedra Branca-CO torna 
público, para conhecimento dos interessados que no dia 09 de junho de 2021. às 08:15 
horas, estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo: Menor Preço, 
tombado sob o Nn  005/2021-SRP, com o seguinte Objeto: contratação de empresa em 
implantação e manutenção de sistema de prontuário eletrônico com implementação e 
suporte de soluções informatizadas integradas de apoio a gestão, painel de chamadas, 
solução de disparo de mensagens de tento aos usuários e pesquisa de satisfação com 
ouvidoria para as Unidades Basicas de Saude e Hospital do Município de Pedra Branca, de 
responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca/CE. O sistema 
recebera o cadastramento das propostas até o dia 09 de junho de 2021 às OShOOmio, a 
abertura e classificação das propostas será as 08h15min (horários de Brasilia). O edital 
estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: 
www.bll.org.br, www.tce.ce.gov.brflicitacoes e no horário de 08h00min às 12h00min e das 
14:00h às 17:00b no endereço: Rua Furtunato Silva, um, Centro, Pedra Branca - CE. 

Pedra Branca - CE, 25 de maio de 2021 
JOSÉ EOINALDO CIPRIANO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nu 20/2021 

O Pregoeiro torna público que se encontra a disposição dos interessados o 
Pregão Eletrônico N2 020/2021. Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais 
Aquisições de materiais para composição dos bit's de natalidade janto a Secretaria de 
Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo do Município de Quiterianópolis-CE, com 
previsão para Abertura do Processo dia 09 de Junho de 2021 às 09h. O Edital estará 
disponível através dos Sites: http://bIl.org.br/,  https:lliicitacoes.tce.ce.gov.br/ e 
http://quiterianopolis.ce.gov.brl. Maiores  informações no Telefone: 1881 3657-1064. 

Quiterianópolis-CE, 25 de Maio de 2021 
TIAGO SOUZA DE MOURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE uaTAçÃo 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 16.006/2021-PE 

A Comissão de licItações do município de Quinadá torna público que se 
encontra à disposição dos Interessados a licitação na modalidade Pregão Eletrônico no 
16.006/2021-PE, do tipo menor preço por Item, cujo Objeto é Aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual - EPI para profissionais das unidades públicas de atendimento do 
SUAS, de acordo com a Portaria is? 369 de 29 de abril de 2020 para a estruturação da rede 
sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quivadá-
Cc. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08hsøOmin do dia 
27/05/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: às øBJssOOmin do dia 09/06/2021; 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 08ls59mia do dia 09/06/2021; 4. 
InIcio da oeasão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 09/06/2021, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situado à Trav. José Jorge Matias, s/n, 10 
andar, Campo Velho, Q.uinadá-CE. das 07:30 ás 11:30 e no site: www.tce.ce.gov.br. 

Quivadã/CE, 24 de maio de 2021 
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NQ 00.007/2021-PERP 

O Pregoeiro torna publico, para conhecimento dos interessados, que no 
próximo dia 09/06/2021. às 09h, horário de Brasllia/DF, estará realizando licitação de 
Pregão Eletrônico nv 00.007/2021-PERP, cujo objeto: Registro de preços visando fatura e 
eventuais aquisições de toners, tintas, cilindros e fitas para impressoras, de interesse das 
diversas secretarias da prefeitura, o qual encontra-se na integra na sede da comissão de 
licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quineramobim/CE; e no 
endereço eletrônico www.bll.org.br  -"Acesso Identificado no link - acesso público Maiores 
Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h ou pelo cite 
www.tce.ce.gov.br/Iicrtacoes.  

MAX RONNY PINHEIRO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO 
TOMADA DE PREÇO NO 2/2021- IP 

A Comissão de licitação. focalizada na Rua Padre Barros, NO 66, Centro, torna 
público aos interessados o Edital de Tomada de Preço NO 002/2021' TP cujo OBJETO é 
Licitação do tipo Menor Preço para o Contratação de empresa para assessoria e 
consultoria técnico- pedagógica para a rede municipal de ensino, visando o planejamento 
e organização da rede municipal com ênfase na formação continuada em serviço aos 
profissionais da educação bem como o suporte necessário para execução de metas e 
implementação de estratégias para melhoria do processo de ensino e aprendizagem, por 
motivos de força maior teremos que remarcar a sessão que ocorreria no dia 27 de Maio 
de2021, sofrendo um ADIAMENTO sendo a NOVA DATA para a realização do certame: 10 
de Junho de 2021, às 10h no endereço Rua Padre Barros, N° 66. 

Redenção-CO. 25 de Maio de 2021. 
LAPA tYS MONTENEGRO DOS SANTOS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PPSRP Nn 124052021 

A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo Licitação na 
Modalidade Pregão na forma Presencial PPSRP N° 00124052021. cujo Objeto é o Registro 
de Preços visando a Fatura e Eventual Aquisição de material de consumo de higiene 
pessoal e Outros materiais afins. destinados ao atendimento das diversas Unidades 
Administrativas (Secretarias) deste município. Tipo: Menor Preço por Lote, que no dia 10 
de Junho de 2021 às 09h no auditório do CVT, situada na Travessa Pedro Araújo, 5/N2, 
Ypiranga, Russas-CO lVTI, estará Recebendo os Envelopes de Proposta de Preços e 
Habilitação. O Edital estará à disposição dos interessados após esta publicação no Site: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes  e no horário de 08h às 12h na Comissão de Licitação 
(endereço: na travessa João Nogueira da Costa, Altos, 11,19  01). 

Russas-CE, 25 de Maio de 2021. 
ROBERTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA 

DIÁRIO 
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Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte —Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico n°. 18.05.01/2021-DIVERSAS. 
objeto: aquisição de materiais diversos necessários para á garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para 
ações de promoção e prevenção a saúde como medida de enfrentamento e combate ao coronavírus - covid 19. IWQ: Menor Preço Por lote (com cota de 
exclusividade para ME/EPP). A comissão de pregão comunica aos interessados que a entrega das propostas: a partir desta data, no sítio 	.li 
com.bt Abertura das propostas: 09 de junho de 2021 as 08h30min (horário de Brasília) no sitio www.licitacoes-e.corn.br. 	rmaF a ã 
junho de 2021 as 09h00mm (horário de Brasília). Informações gerais: o edital poderá ser obtido através do sítio referido acima. Os interessad 
já notificados da necessidade de acesso ao sítio www.licitacoes-e.com.br  para verificação de informações e alterações supervenientes. Maio 
através do e-mail licitacaotabuleiro®gmail.com. Leydiane Vieira Chagas - Pregoeira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Quixadá—Aviso de Licitação —A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma público 
à disposição dos interessados a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 16.006/202 1-PE, do tipo menor preço por item, cujo objeto é 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI para profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, de acordo com a Portaria n° 3 
abril de 2020 para a estruturação da rede sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadã-Ce. Datas e Horários: 
Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 27/05/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 09/06/2021; 3. Abertura 
e Julgamento das propostas: das O8hs0lmin às 08h59min do dia 09/06/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 09/06/2021, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 10  andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no 
site: www.tce.ce.gov.br. Quixadá-CE, 24 de maio de 2021. José Ivan de Paiva Júnior - Pregoeiro. 

*0* *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2021.05.25.1. A Pregoeira Oficial do Município 
de Assaré/CE torna público que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico - Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de realização de exames, para atender a população em estado de vulnerabilidade social do Município de Assaré/CE. Início de 
acolhimento das propostas: 27 de maio de 2021 a partir das 17:00 horas. Abertura das propostas: 09 de junho de 2021 às 09:00 horas. Início da sessão de 
disputa de preços: 09 de junho de 2021 às 09:30 horas- através do site http://bllcompras.com. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital através 
dos endereços eletrônicos: www.bllcompras.com  e www.tce.ce.gov.br, ou no Setor de Licitações da Prefeitura situada à Rua Dr. Paiva n°. 415, Vila Mota, 
no horário de 08:00 às 12:00hrs. Informações pelo telefone (88) 3535-1613. Assaré/CE, 25 de maio de 2021 - Mickaelly Lohane Morais Tributino - 
Pregoeira Oficial do Município. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Irauçuba - Extrato de Contratação - Pregão Eletrônico N°. 2021.04.20.01. Objeto: Contratação de empresa 
para prestar serviços de mtcrligação da rede do cliente com a rede de internet banda larga, cabeada/fibra óptica/rádio com velocidade de IOMega por ponto 
para atender as necessidades de alunos das Regiões Rurais do Município de bauçuba/CE. Contratada: E B N Cerqueira - EPP, com o Valor Global de R$ 
32.265,60 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), referente aos lotes 01, 02 e 03. Assina pela Contratada: Eriel Borges Nery 
Cerqueira. Contratante: Secretaria da Educação. Assina pela Contratante: Manoel Mota Barreto Filho. Dotação Orçamentária de N°: 0604 12 365 0007 2.045 
- Ensino Infantil - Secretaria da Educação, Recurso Próprio (Fonte 1111000000) N°: 0604 12 361 0007 2.032— Ensino Fundamental - Recurso de Impostos 
e Trans. da Educação, (Fonte 1113000000 FUNDEB 30%). Elemento de Despesas/ Subelemento de N°: 3.3.90.32.00/3.3.90.32.99. Data de Assinatura do 
Contrato: 18 de maio de 2021. lrauçuba/CE, 18 de maio de 2021. Manoel Mota Barreto Filho - Secretário da Educação. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - Aviso de Reabertura da Licitação - Tomada de Preços N° 2021.04.29.1-TP. 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, torna público que às 09:00 horas do dia 02 de Junho de 2021, na 
sala da Comissão de Licitações, localizada na Av. dos Três Poderes, n°75 - Centro - Deputado Irapuan Pinheiro-CE - CEP N°63.645-000, estará recebendo 
documentos de habilitação e propostas de preços da sessão adiada em 17 de Maio de 2021 para a contratação de empresa para prestação de serviços de 
digitalização e armazenamento de imagens em PDF e JPEG da documentação contábil mensal, Portarias, Decretos, Leis, Atas, Processos Licitatórios, folhas 
de pagamentos e outros documentos de interesse das Secretarias do Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro/CE, conforme especificações contidas no anexo 
1. Modalidade: Tomada de Preços, Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no 
endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00h às 12:00h, e no site www.tce.ce.gov.br/licitacoes,  nos termos da IN n° 004/2015. 
Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 25 de Maio de 2021. Lucas Moreira Pinheiro, o Presidente. 

*** *** *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - Aviso de Reabertura da Licitação - Tomada de Preços N°202 1.04.30.1-TP. 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, torna público que às 14:00 horas do dia 02 de junho de 2021, na 
sala da Comissão de Licitações, localizada na Av. dos Três Poderes, n° 75—Centro - Deputado Irapuan Pinheiro-CE - CEP N°63.645-000, estará recebendo 
documentos de habilitação e propostas de preços da sessão adiada em 17 de Maio de 2021 para a contratação de empresa para prestação de serviços de 
marketing digital, gestão de redes sociais, filmagens e fotografias de interesse do Município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE, conforme especificações 
contidas em anexo. Modalidade: Tomada de Preços, Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente 
de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00h às 12:00h, e no site www.tce.ce.gov.br/licitacoes,  nos termos da 
IN n°004/2015. Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 25 de Maio de 2021. Lucas Moreira Pinheiro, o Presidente. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N°2021.05.25.1. A Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob n° 2021.05.25.1, cuja objeto é a 
contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de recuperação de Quadras localizadas no Polo de Lazer Luta Caldas Campos no Município 
de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Data e horário da abertura: Dia 11 de junho de 2021, às 09h00min. Em virtude 
do estado de calamidade pública diante da pandemia de Covid-19, a CPL receberá os envelopes somente na data e horário marcados para a abertura. O 
recebimento será feito de forma organizada, sendo permitida a entrada de apenas um representante por vez para efetuar a entrega, com o intuito de evitar 
aglomeração. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através dos endereços eletrônicos: 
porteiras.ce.gov.br  e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações: (88) 3557-1254 (R-21l). Porteiras/CE, 25 de maio de 2021 - Maria Edna Tavares de 
Lavor - Presidente da CPL. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abaiara - Aviso de Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços 0  2021.05.06.1. O Presidente da 
CPL do Município de Abaiara/CE torna público o julgamento da fase de habilitação: Empresa Habilitada - GS Construções e Serviços EIRELI - ME, por 
cumprimento integral as exigências editalícias. Empresas Inabilitadas - A.I.L Construtora LTDA - ME, Araguaia Empreendimentos EIRELI e Evolução 
Construtora EIRELI, Elo Construções e Empreendimentos EIRELI - ME, M Minervino Neto Empreendimentos, Ramalho Serviços e Obras EIRELI - ME, 
AR Empreendimentos, Servicos e Locacoes EIRELI e Venus Servicos e Entretenimentos LTDA, por descumprimento ao item 3.2. 15 do Edital Convocatório. 
Por sua vez, as empresas SL Construções e Serviços EIRELI, J2 Construções e Serviços LTDA - ME, Eletroport Serviços Projetos e Construções EIRELI 
e JHS Serviços e Obras EIRELI- ME, por não atenderem o que preceitua o art. 22, § 2° da Lei n° 8.666/93 ressaltado no item 2.1 do Edital Convocatório. 
Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70, Centro, na Cidade de Abaiara/CE, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo telefone (88)98136-6099. Abaiara/CE, 25 de Maio de 2021. Raul Dantas Comes da Silva - Presidente 
da Comissão de Licitação. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação de Quixeré comunica aos interessados que no 
próximo dia 11 de junho de 2021, às 09:00h, estará abrindo Licitação na modalidade Tomada de Preços n°2605.01/2021, cujo objeto é a prestação de 
serviços para execução da reforma nas Escolas Municipais compreendendo os serviços de ventilação, iluminação e sumidouros junto a Secretaria de 
Educação do Município de Quixeré-CE. O Edital completo estará á disposição nos dias úteis após esta publicação, no horário de 07:00h às 11:00h, na sede 
da Prefeitura na Rua Padre Zacarias, 332 - Centro, ou no Portal de Licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Quixeré-Ce, 26 de maio de 2021. 
José Eucimar de Lima - Presidente da CPL. 
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