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COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

  

     

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadã - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadã torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 00.002/2021-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e 
higienização para atender as necessidades das diversas secretarias do município de 
Quixadá/Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 
13/05/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 25/05/2021; 3. Abertura e 
Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 25/05/2021; 4. Inicio da sessão 
de disputa de preços: ás 09hs00min do dia 25/05/2021, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 11  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, 
das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-Ce, 11 de maio de 2021. 

Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 1210512021, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL OPOVO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS: SECRETARIA DE 
DESPORTO, JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POPULAR; SECRETARIA DE AGRICULTURA 
FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL: SECRETARIA DE TRÂNSITO, CIDADANIA, 
SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS; SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO; 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 
SECRETARIA DA SAÚDE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ; AGÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO DE QUIXADÁ; AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO POPULAR. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

E 

• Rubrica " 

¼\ COMISSÃO DE) 
NJICITAÇÃ0 

va Júnior 

Pregoeiro 

PREFEITURA DE * QUIXADA w 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 00.00212021-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização para 
atender as necessidades das diversas secretarias do município de Quixadá/Ce, foi afixado no dia 
11 de maio de 2021 no flanelôgrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação 
em vigor. 

Quixadá/CE, 11 de maio de 2021. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO - seçio 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DO CONTRATO DE N 09720105003' referente ao PR(GAO EiETRÕNICO N 
09 003/2021P1E OSJETO: Contrasaçio de empresa para pre,t.çlo de WfMço de locaçio de 
enacal hosortalar 10111 lavagem de n'ei,... do Hospital Muniopal Di Argeu Gurgel Braga 
Hebstee e a Unidade de N.I. AtaqidvneiltO Dv. Aalredo Masquei, do Mursc'p.O de 
Maranguape/CÇ lendo Como contratides as Ifluintes t.npeetac 01. TECLAV TECNOLOGIA 
E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA. incuta no CNPJ sob n' 0S. sais .932/l'10, com o velo, 
total do lote 03 de ES 617000.00 (soiscentos e dezessete mil reais) ASSINA PILA 
CONTRATADA IR REMI MiaiLi 90UI.ADOUX CORRETOR pIN»JCEIRO; ASSINA PELA 
CONTRATANTE ~ISCA, JACUELLNF IclRS$TER BARRETO . DIRETORA DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DA, ARGEU CiURDOL BRAGA IIFRBSTFE Vigência do Cairirato 05t4/107I a 
11/12/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIJOCA 

AVISO DE UOTAÇAO 
PREGAO ELEIRONICO ReI 50501/20,21 

A Comasslo de Pregao, locassada na As Pedro Sanipeo, n' 355, lavro Omino 
Seprador, torra publico o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N' 0505 01/2021. ua,o obsto e 
a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSICIAOÇS DAS 
DIVERSAS LIaIOADES GESTORAS 00  MUNIdPIO DE PACRUO,C.A. Sue realuan'Ie'a no dia 
2505 2021. as 0900 horas 

Relendo tonal podeis se' adquirIdo no endereço ida, no PIorheO de 
etpedcnte ao publico, das 0500 as 1400 taras ou nos üt'os ','aw bll.orgbe e 
htlps://bcitacoe. Ice I. gos.br/ 

Meruoca/Ct. li de maio de 2021 
CLAUMI VINICIIJS RICARDO COELHO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIIHÂ 
PRIPLIIURA MUNICIPAL DL MILHA . (E 

AVISO Os 7ULGAAILNTO 
TOMADA DE PREÇOS efe OaOLOI'lI'TP 

O Municipio de Milha. et,av#s da Coniulo Permanente de Licitaçio (CPI. 
torna publicO o resuRado da andes. e Jlalpmento das propostas de preço da k,taçao 
acesa relepenoada que 1*411 por obletzvo • prestaçio de serviços de tiseit.Mia pala 
recuoeeaçlo de d'versas estradas .400315 no Msn.09,o de M,EIWCE A CPL decidira qlaa 
empresa J P Serviços e Locações LIREU EPP foi vencedora do csflafne por apreiea O 
menor valo' Os autos s encontrem com Vista fraqueada aos interessado, e parti da 
data desta puolicaçIo abre..es prazo recussaJ. conlomia Ais. 209, Inciso 1, alista 'a, da te. 
n' 8666/93 

Damos ciênoa de que rnte'posto recurso este saro comunicado aos deenan 
botaste, que poderão imp4rsa.lo conlorrrse previsto no Ali 309 4 3 da Ler n-
8~3 

'
asôo,n 

MINSCE. 11 de maio de 2011 
GAStO LA OSVERA IRA? 

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

EXTRATO O! REGISTRO DE PREÇOS 

Pre4io Presencial . Registro di Preços P4' 028/2021)PO. Processo Licitatórro: 029/2022. 
Orgia Gereesc.ador: Secretaria de Saude Vigência 12 (dotei mates Objeto Registro de 
Preços pata lutava 0~ de medicansentos de forma parcveada. para atender ai 
necessidades dos flEse Hospital Munaclpal, de ie,ponsabildade da Secretarsa Munlcigial 
de Saude de Pedia Branca, de acordo com as especi¼açøet constantes do Animo 1 Ltevmo 
de ree.i,cial parte integiance do Edital Contratada Ontribuidora Senador de 
Medicamentos Hopitatare. (IRRI, CNPJ. 05,382m10001 78, Valo, Total AS 90$920.87 
Contratedu C.azense Conrertao de Produtos HOso4alere, EMELIEPP, CIIPI. 
24436196/000134 Valor Total AS 34575522 Contratada Superfio Comercio de 
Produtos litédicarisentos e Hoputalares LIDA. CNPJ 05.675.713/1'79, Valor rotas ES 
IS 149.00 Contratada Prohosp,IaI Comercio HoLanda LIDA, (Nt') 09 48$ 514I1'11. 
Valor Total AS 2510 Data da AIS de Registro de Preços Pedra Branca CC. 01 de maio 
de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA 

RESULTADO Di JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS efe L3I0l/202I 

O Presidente de ComnrisSO Pern,aneritr de Ucitaçio comunca aos interessados 
na Tomada de Preços na 03 3101/2011 040 objeto Conteataçao de serviços de aIIesw.a 
técnaça de engenharia e a'qwtetiara nas atr.sdades de pLanejamento, elaboraçlo, 
detaiNamenso. correçio e/ou uevisio de projetos, bem 105110 supervisio e FrscaIrzôçiO de 
obras, pita alinde, a demanda da admissiraçio muncipas, atrases da Sec'etuu de 
Infrae,trutura e Serviços Publicas do Mursúpio. qve a e.rprea 5 A da Sura tirei ' ME 
iasrnU no CNPJ 'os o 5' 36 231 5751000101 vtterpb., telisptstena.rerste recurso 100 
decisio prolerida Praro pata manirestaçio dos interessados 05 IoricoI d'as sauxo 

As razões do recurso e de.nee a,fõrm.çôes poderIo ser adqueidan no 
endereço. Rua. Juvenil Gondan, ri' 221. Bairro. Casio, Pindoretamu/CI. de segunda a 
s.sta.feira no horirio de 051, as 141, 

JOSJMAR 60M15 SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO 

EXTRATO DE CONTRATO 

IOMADA DE PREÇOS ele 202101 05 01 Estrato de Contrato Mi  20210243 ORIGEM. 
Tomada os, Preços Mf 2023010501 CONTRATANTE Fundo Mva,icoal de Saúde 
CONT*ATADAIO) APIA COMERCIO. SERVIÇOS PR0I(TOS E CONSTRUÇOIS EIRELI OBJETO 
Corit,ataç2o de empresa para a constrsaçio de Melhorias Habitacionais pari Controle de 
Doença de Cisqas, na Zona Rural do Município de Provei Carneiro de r51,11sw da 
Secuetar, Municipal de Saúde VALOR TOTAL E5 M7 728.95 ITrezensos e Sessenta e Sele 
Mil, Setecentos e Vinte e OITO Reais e Noventa e Cinco CentirosI PROGRAMA tIL 
TRAIALHO E.rrcicio 2071 Protelo ~11041~1027 Programa de Meesonas 
Habdacionais. Classflicaçao ecor,6,nsci 449051.00 Obra, e  instalações Subelemerco 
44905299. no valo' de ES 367 /25.95 VIGINCIA 22 de Março de 2021 a 35 de A1os10 
de 2021 DATA DA ASSINATURA 22 de Março de 2011 

EXTRATO 0€ CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO Na3/2021, Estrato de Contrato Processo ei' 2021.02.0901 
CONTRATO Nt 2023030'  ORIGEM PregÃo Nt 202202 09.01; Contratante Fundo 
Mw,içpal de Educaçõo CONTRAIADAIO): GLISSON EIUSSON 0€ bULA SANTOS 
COMERCIO. 053(10 O Objeto da Presente L.cltaçio a AquisiÇÃo de Gênero, Alarienticios 
destinado. aos Prograrrias de Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL. PNAL CREC4. 
PPSAI Pt .(5Ø(A, PNAE LIA, e PNAL ALi, de interesse da Seaetaria Municipal de 
Educaçao. Cultura e Desporto de PiqueI Carneiro VALOR TOTAL AS 596.393.86 (Oitocentos 
e Noventa e Seis Mia Trezentos e Noventa e TrIO Reai, e Oitenta e Seis Centavos) 

155$ 1677.7069 	 ele SI. quarta.feira. 12 de emalo de 2021 

O MtaesCpro de Ousada arrase. da Secretaria de Saude to,rsa publico o intato da Aia de 
Regotro de ares. N 20 00S11021.SRP resultante do Pretio Eletrônico II. 1000511021' 
PERP ' Undade Admasitt,atrra Secretaria de Saude Objeto; Registro de preços visando 
Vuwran e evertuao aqiesições de peças para manuteliçlo poevenvva e (arreDa de 
apar,4lsos osedcos hospvtaleres e odontologscos. de responsabaidade da Secu.tana da 
Suadas do mianiopro de QvaadaCe. . Prno de vigência da Ala de Regatro de Preços 12 
ldozel meses contados a parti' de sua a,siriatsiee - Valor Gaobai: R$ 457 779.70 
Ialarrocqntos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta 
centavos) - Contratada. AS Sericços eletrccecncos LIDA 	ME. inscrita no CNPJ na 
86 741 640)0001 20, atrases de sua representante legal, a $rl.  Maria Salidia Cavalcante 
Meio . Aaawsanr pela contratante SecretarIa da Saude, a Sra Benedita de 01-Data da 
assssltiama da Ata de Registro de Preços ló de mIro de 1071 

deMo 08 uaTAçAo 
pcAo cuits© ele mnz.w' 

Menor preço por lote 
A CovrIassio de LicItações do munldpio  de Osesidi torc, publico que se 

enconi,a a d.npotuçio dos Interessados, a Icitaçio na modalidade Preglo Elttoônico nt 
00 102/2021PERP do tipo menor preço por lote, cato 0*404 Registro de preço pata 

e evrevmaal aqunaçio de material de limpeza e Ngsenvlzaçio par, atender ai 
necessidades das diversas seczatauia, do m.anldpio de Quàadê/Ce. Datas • Horarios: 1 
l,doo de recaimento das propostas dai 	stiln do dia 13/05/2021; 2. Feri  do 
fleaflnerrto de peopostin. às 01IJtM do dia 25/05/2022; 3 Abcissa e k*amerrto das 
propostas: dei OIttsOlmIn as sStrTln do dia 25/05/2021; 4. faicio da sez4o de degiuta 
de preços-  as Sss00vrsn  do dia  25105/2021  maiA'., informações na sala da Cominaio der 
UdhaÇIOr  situada à Trav. José Joaste. s/n, 3i andar, Campo Veliso. Quctadh.Ce, das 07:30 às 
1130 1 no VIR ..tce celov br. 

Qutiada/CE. 10 de n'aio de 2021 
JOSE IVAN DE PANA Jl,JPIIOR 

Pregoceo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA 

AVISO DE LICITA(AO 
P*tcho ELETRÔNICO efe PEPR/I/030521/SMS 

Titulo AVISO DE ASERTURA DE LICITACAO . sanidade Administratpea. Sec'eta,ia 
Muinic4aI de Saude 'Regente Pregoeira e Equipe de Apoio . Processo Originário: Preglo 
Eletrônico N1  PEWDI/030$21/SMS 'Objeto Reglstlo de Preço para Psltura aq.ats,ç30 de 
medicamentos controlados deslinados e at~ as necessidades da Secretana de Saude 
do Muracipio e do Ho,p'ua Maternidade Rita do Vale Rego de Rernutaba/CE 'Local de 
Acesso ao Ideal Rua Osvaldo Honõrlo Lemos . PIl 176 ' Bairro Centro . CEP. 	280,000  

Renutaba 	' 	a 	https://bll  ore  br- 	lfttps //wvre rer.uiaba co 40v 1w 
Pittps //Ircitacoes Ice CC f0 br puscionamento do 6930: Segunda a Sesta de OsalcoM as 
121,09.n e de 14Ins is 171,00" ' Local de R.alizaçlo da LicItaÇiO https//bll or( be 
Data de Ahemtuira 2510512021 . Horarro Om,1a'n . Pregoeira Sim,. Leda Tavare, 
Tinibõ 

Reriutaba-Ci. II de Maio de 2021 
SAMIA LEOA TAVARES TINIDO 

Pregoera 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

AVISO PREGÃO 
ELETRÔNICO efe 124042021-StipfçAA 

Aviso de 	caÇIO Repus? 	de EM,' A Pregoe,a conrurica aos interessado, a 
REPLIBLICAÇÃO do Preg3o na Modalidade P:tglo na rorrisa Prvglo tletrõnico MI 
00126042021-  SEM RA, cujo 081510 é o Registto de Preços para Pijtu,as e trennuaus 
Contuetações de serviço, de locaçÃo de veicalos para serviços de bmnp.aa e esgotamento 
de folIas de resgiossablldade da Secretaria de InPraestrutia e Sensos Urbano,, em 
coráor~ com as especiencações, quantidades, r.qu.iJtos e coridictet constantes no 
Anexo 1 do Edital. Tipo Menor Preço por Lote, Fica republic.ado com Sess3o de Disputa 
agendada Pata O dia 25 di Maio as 15451 motivado por alteraçlo editaliCia 

Os 	inte'et'nados 	ooderlo 	obtvq 	informações 	rio 	'Iate 
avise tce Ce gins trjiotacoes e na Pletatorma www hcitacoes-e com ba, e no horano de 
055 as 12h na coltsissao de  'citaçÃo (endereço. na  Tre.est.a solo NogueIra da Conta. Altos 
NA 02 RussasCE) 

Russas -CE. II de Mao de 2022 
ACICATA CARLOS GONÇALVES BEZERRA 

Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Pie 1/2023 TP 

O P,es.dente de P,tfe,turi Municipal de Russas CC, torna publico pare 
conhesime'nto do, interessado, que, no proiimo di. 25 de Maio de 2021, iv 094, no 
Centro Vocacional TecnoLógico ICVT). localizado na Travelsa Pedro Araujo. S/N'. bairro 
tpwanga, Russas, Ceara. estará ,abrando Liotaçio, na Modalidade Tomada de  Preços 
N 001/2011 TP,  cujo Objeto é a Contrataçio de Empresa para Esecuçio dos Serviços 
de Redcrma com R•composeç2o da Paviitsentlçlo e Drenagem Pluvial da Travessa 
Tabeliào Sartiato e Rua Di D.Itro Holanda no Bairro Guarsaba'. do Murliçipio da 
Rusnas/C1 de iataresse da Secretaria Municipal de lnfraettrsjtura e Serviços UrDanos 
Tudo conlourne e-sçaerficaçàe, cc,rltaias no lerrrso de R.terancia constante dos A,ne.o. 
do Edital o qual te encorlue Ø'sponivei ira sede da Coitvstao Pernsanelite de t icitaçlo. 
localizada na travessa 1030 Nogueira da Costa. NO 01, Centro. RussasCI. no horário de 
0515 is 125 

Ru,sas'CE. 11 de Maio de 2021 
R000LPHO ARAUIO 0€ MORAIS 

Presidente 

0464455À0 DE- 
LICITAÇÃC 	RAMA DC TP,AIMJ4O: ERardcIo 2021 At,dide 05031230600142014 MS'sJtenÇio 

Prorarna Naiconal de Aam.entaçlo Escolar . Creche. Cln,dic.çSo econômica 
3390.3000 Materna de tonoisno, Stabeàine,to 33903007. no valor de AS 101 537.30. 
Enrcicso 2021 Atraidade 0501.1290600142.012 Manutenç3o doPrograma Nas~ de 
AI.rnentaçIo Escolar 	PTS.SCOU. Classdscaçào econômica 33903009 Material de 
consumo. Svab$ensento 33.90.3007. no valor da AS 33$ 351.30. Fxeickio 2022 AAvtdade 
050' 2230609142011 MaNAençao do Pvogrart'a N..onal de Alirnencaçio Escolar Estrio 
Ftnda'nents. O.wfcaçio econõ'mca 3.390.30.00 Material desconss,w, Subelemens 
73903007. no valor de AS 5332(19,30, E*erckio 2071 Atrisdade 0%! 1130600142013 
Manutrvscio do Programa Nacional de Allrnentaç$o Escota, EM. 0a15.ficç20 economica 
3 3 90 3000 Matersil de consumo. SubelenlenIo 3,3 90 30.07. no valor de 5$ 52.442,90, 
Fterck.o 2023 Atividade 050' 2110600I42015 Minutençio do Provam. Nacional de 
Abiscetaçio Exolai 'ML. Clanfiraçlo econômica 33.903000 Matertal de conitno. 
Siabelenienro 31.90.30.07. no valo? de ES 43145% V1GllC: IS de ara de 2021. II 
de Dezemõno de 7071 DATA DA ASSINATURA 16 de Abrsl de 7072 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

EXTRAIO DE REGISTRO DL PREÇOS 
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diversas secretarias do município de Quixadá. 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 
08:00 às 12:00h. ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. e 
no portal do município: www.quixada.cc.gov.br. 

Quixadá-CE. II de maio de 2021. 

MIRLL.4 MARIA SALDANHA LI/ti. 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identiricador:013ACDOF4 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ -O Município de 
Quixad& através da Secretaria de Saúde torna público o extrato da Ata 
de Registro de Preços N° 10.00512021-SRP resultante do Pregão 
Eletrônico N° 10.005t2021-PERP . Unidade Administrativa: 
Secretaria de Saúde - Objeto: Registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de peças para manutenção preventiva e conetiva 
de aparelhos médicos hospitalares e odontolõgicos, de 

nsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 
Prazo de vigéncia da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses 

contados a partir de sua assinatura - Valor Global: RS 457.779.70 
(Quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta c nove reais 
e setenta centavos) - Contratada: RS Serviços Eletrotécnicos LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ tt 86.741.840i0001-20, através de sua 
representante legal. a Si`. Maria Salidia Cavalcante Meio - Assinam 
pela contratante: Secretária da Saúde, a Sra. Benedita de Oliveira - 
Datada assinatura da Ata de Registro de Preços: lO de maio de 2021. 

- 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identifleador:53A0C3FD 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DE CONflÁTO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Município de Quixadá, através 
da Secretaria Municipal de Saúde, toma público o extrato do Contrato 
C 10.001/2021-DL.01 resultante da Dispensa de Licitação n° 
10.00I/2021-DL . Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de 
Saúde - Objeto: locação de imóvel destinado ao funcionamento da 

e da Secretaria municipal de Saúde, localizado na rua Dr. Rui 
Wia, s/n, Centro, de interesse da Secretaria de Saúde de Quixadá.- 

- ruo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura - Valor 
Global do Contrato: R560.000,00 (sessenta mil reais) - Contratada: 
Diocese de Quixadá, inscrita no CNPJ n° 07.721.749/0001-77. - 
Assinam pela contratante: Sccretiria Municipal de Saúde, a Sra. 
Benedita de Oliveira - Data da assinatura do Contrato: 06 de maio de 
2021. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Quctroz 

Código Identificidor:A40853C0 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO. CIDADANIA. 
SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 00.002/2021-PERP. do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preço para futura e eventual aquisição de material 
de limpeza e higienização para atender as necessidades das diversas 
secretarias do município de QuixadiCe. Datas e Horan.... 1. Inicio de 
recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 13'05/2021:2. Fim 
do recebimento de propostas: às 08hs00niin do dia 25/05/2021; 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das 08hsolmin ás 08h59min do 
dia 25/05/2021: 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 

0. 

09hsüümin do dia 25/05/2021, maiores info 	.-c na 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge. iL' 
Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 às II: 
site:www.tce.ce.gov.br. 

iosÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Ideotilicador:70CFC904 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

Os Ordenadores de Despesas das Secretarias de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Inftaestrutura; Educação. Saúde; Trabalho 
e Desenvolvimento Social; Agricultura e Desenvolvimento Rural e 
Gabinete do Prefeito do Município de Quixeré, tomam público o 
resultado da Adjudicação e Homologação, da licitação na Modalidade 
PREGÃO ELETRONICO N° 0015/2021. cujo Objeto é a 
AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA OS VEICULOS E 
MÁQUINAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ/CE, declarando o processo 
Adjudicado e Homologado em favor das seguintes empresas: 
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no 
CNPJ N° 10S73.526/000I-0I vencedora do lote 01 no valor global 
de R$ 1485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais); A. 
ANCHIETA CHAVES JUNIOR, inscrita no CNPJ N° 
07.701.$I1/0002-40, vencedora do lote 02. no valor global de RS 
28.000.00 (vinte e eito mil reais) e DAVID ELIAS DO 
NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - EPP inscrita no CNPJ N' 
ll.04t272/000I-00 vencedora do lote 03 no valor global de R$ 
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 

Quixeró-Ce, II de maio de202l. 
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Publicado por: 
Jose Eucimar de Lima 

Código Identificador:7842389F 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DOS CONTRATOS 

A Secretaria de Saúde do município de Quixere toma público o 
extrato dos Contratos resultantes do Pregão Eletrônico N.' 
0014/2021: 

óRCÃO LICITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR 
LOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 
FARMACOLOGICO. LABORATORIAL E TESTE RÁPIDO AO 
ANT1GENO DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA 
PANDEMIA COVID-19 E PARA A MANUTENÇAO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
QIJIXERÉ. 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

ww..tS.adn deS 0601 lO 122.1O0I.2.G4d 
M.ssncStAIe10 lissa 0t0I.IO,3Ot.tOOl.2,DS0 
Itus.oçâo 4. ded.e Ai. Cotsid.& 0601.10 )0.l&2Dit 
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Total do pinho e do patrimônio liquido 	20*91 	23151 

	

17 	lI 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 

	

.578 	17447 	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais) 
16.595 17.464 	 2020 2019 

	

20.391 	23 sj  (+1-) (Despesasyreceltas operacionais 
Guaiseadministralivas 	 (931) 	(938) 

Passivo e patrimônio liquido 	 2020 	2019 Dewiesas Com pessoal 	 (5) 	(394) 
Circulante 	 Tributásias 	 (67) 	(76) 
Fornecedores 	 40 	4 Outras receitas (despesas) operacionais 	 - 	74 
Empréstimos e financiamentos 	 2.040 	1.563 (.) Prejuízo, operacional antes do resultado financeiro 	(1.003) (1.334) 
Tributos econtiibuiçõessociais 	 1 	53 Despesas financeiras 	 til 	(181) 
Panes relacionadas 	

-
. Receitas finan ras cc' 	 j  o 	35 

Outras contas a pagar 	 163 	161 1°) Resultado financeiro liquido 	 6 	(146) 

	

2.244 	1.753 () Prejuízo ante, do Imposto de Renda 
NA. circulante 	 Contribuição Social 	 (497) (1.480) 
Tributos econtnbuiçõessociais 	 485 	485 (-)Prejialzodoexercício 	 (fl7) (1.480  
AS NOTAS EXPLICATIVAS DAADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕESCONTÃBF.IS. 13D0 RCSAIJDITORES 
INDEPENDENTES 5$ CRC 2 CE 00146/F4 TIAGO DE SÃ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/0-5. ADMINISTRADORES: 
EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. ANDRE VIDAL JUNIOR . CPF 241.992,063-53. SEBASTIAO MARTINS DE O. JÚNIOR 
CRC CE 009828'0-OCPF 245.739.903-30. (As dgtnor,straeões financeiras na Seara encontram-se a disnosicão dos senhores acionistas na sede da etnoresal 

Não circulante 
Depósitos iudic leis 
Panes relacionadas 
Imobilizado 

Total do ativo 

N 

Ativo 
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 
Panes relacionadas 
Tributos e contribuições a recuperar CP 
Outros ativos 

4.190 
116 

4.791 
Capital 

25.229 	25.229 
(9A50) 	98451 

16777 

HALLEY TRANSPORTES PROPAGANDA E MARKETING 5/A- CNPJ 11413J7I 0M144 
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em mW~ 6. Reais) 

2020 	2119 Empréstimos e financiamentos 	 1.796 
Provisões para contingéncias 	 $7 

3.556 	5.550 	 2.368 

	

194 	308 Patrimônio liquido 

	

IS 	- social 

	

.31 	29 Prejuizos acumulado. 

	

3.796 	5.887 
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•.a a.. ... 
ESTADO DO CEARÁ - Prefeitura Municipal de Quixadi -O Município deQuixadá. atrases da Sccreiaria Municipal de:- Saúde. toma público o cxlraio do 
Contrato n* 10.0012021-DL-0l rcsuitantcda 1)ispcnsadcLicitaçàon' 10.001 2021-1)1. - t'nidadcAdministrat,va: Secretaria Municipal de Saúde -Objeto' 
locação de imóvel desfiando ao funcionamento da sede da Secretaria municipal de Saúde, localizado na rua Dr. Rui Mala, tia, Centro. de lntereiac 
da Secretaria de Saúde de Quliadi. - Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua aaotnatuia - Valor Global do Contraio: liS 60.000.00 (sessenta 
mil reais) - Contratada: D,occsc de Quaxadã. insenta no CNPJ ri' 07.72134910001-77. - Assinam pela contratante: Sccrctana Iunicipal de Saúde, a Sra. 
Benedita de Olheira - Data da assinatura do Contrato: 06 de maio de 2021. Quixadã/CE, lO de maio de 2021. Benedita de Oliveira - Secretária Municipal 
de Saúde. 

EstadodoCeará - prefeitura MuntctpaldeQuixadá -Avisode Licitação - AComissãode Licitações do município deQuixadá tom público que se encontra 
disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n 00.00212021-PERR do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro de 

preço para (urura cc' entual aquisição de material de limpeza e higienizaçào para atenda as necessidades das diversas secretarias do municipio de QuixadW 
Cc. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08h00tnin do dia l3'05,2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás O8hsoOmin do dia 
2505/2021; 3. Abertura e Julgamento das ~vias: das OSlisO É min às 08h59min do dia 2 51051202 1; 4. Inicio da sessão de disputa depreços: ás09hsoomin 
do dia 25105'2021. maiores informaçÔes na sala da Comissão de Licitação, situada á Trais. José Jorge. s/n, V andar. Campo Velho. Quixadá-Ce. das 07:30 ás 
11:30 e no site:www.tcc.cc.gov.br. Quixadá-Ce, lo de maio de 202*. JOSI IVAN DE PAIVA JUNIOR - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Consórcio Público, de Saúde da Microrreglão de Camoclin - CPSMCAM -Portaria N°0412021, de 05 de Maio de 2021. Dispõe 
sobre a exoneração do Sr. Fernando Magalhães Angelim, do cargo de Secretario Executivo. órgão do CPSMCAM. O Presidente do Consórcio Público de 
Saúde da Microrregiào de CamociniCE - CPSMCAM. instruido através da Lei Estadual n 14.692. de 30 de abril de 2010, no uso de suas atribuições 
estatutárias. Considerando as competãncias essatuidas no artigo 26 do Estatuto do CPSMCAM; Resolve: Ais. 1' Exonerar o Sr. Fernando Magalhães 
Angelim, inscrito no CPF ti. 804.502.453-49. do cargo de Secretário Executivo, órgão do CPSMCAM. Au. 2-  Esta Poisaria entra cm vigor na data de sua 
assinatura. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. Sede Administrativa do CPSMC&M. Município de Camocim/CE aos 05 de maio de 2021. Sebaatlio 
Sotero Vera, - Presidente do CPSMCAM. 

Estado do Ceará - Prefeltara Municipal de Irauçuba - Ásiso de licitação - Pregão Eletrônico N 2021.05.03MI. À Prcfcitura Municipal dc lrauçuba. 
torna público que se encontrai disposição dos interessados o Edital & Pregão Eletrônico N 202I.05.03.01. que tem como objeto a Contratação de empresa 
para o fornecimento de SIM CARDS 3Ci14Ci com pacote de dados de no minimo 20Gb de tráfego de dados para uso cm smarlphoncx tableta para suprir 
a necessidade dos Alunos da Rede Pública de Ensino na realização das aulas remotas de responsabilidade da Secretaria da Educação do Municipto de 
Irauçuba-CE, conforme especificação contida nos anexos do edital. O recebimento das propostas, atrasés do sue da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 
dar-se-á a partir das17h001nin do dia 12.05/2021, até às 17h00min do dia 2610512021. Data de Abertura das Propostas: 270/2021 as OShOOmin. O Edital 
estará disponível nos Sues. www.blleompr.s.org.br  ou www.tee.govbr, a partir da data da publicação deste Aviso. Irauçuba/CE. II de maio de 2021. 
Ja,'soa Mota Azevedo Mesquita - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Train por astasés da Secretaria de Educação por 
intermédio do(a) Pregoeiro a). toma público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico M 2021.0503 Ol-PE SRP. tipo Menor Preço, para 
Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios destinados á merenda escolar do Município de TratrL CE. de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no sitio eletrônico www.blleompras.org.br. iniciando o acolhimentos das propostas no dia 13 de maio de 2021 ia 17:001%, a 
abertura das propostas de preços será no dia 28 de maio de 2021 às 09:45h. procedimento licitatõno obedecerá ao disposto na Lei Federal n' 10.52012002. 
Lei Federal si" 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição 
dos interessado, na sala da Comissão de Licitação, na Av Miguel Pinto Femreira, 356- Planalto Norte - Train:CE, bem como nos sujos eletrônicos wsvw. 
bllcompras.org.br. https:Jilicitacoes.tcecegov.br. httpi htrp wwss .train.ce.gov.brl. Tralri/CE lide maio de 2021.0 PregoeIro(a). 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jucia - Aviso de Adiamento - Pregão Presencial N" 022/2021 - SMAF. O Municipio de Jucás. por mio de 
sua Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessado, a abertura da licitação designada para o dia 13.05.2020 as 09:00 horas, fica 
adiada para o dia 01 06 2021 ás 09:00 botas. Cujo objeto é Contratação de empresa especializada em audttona e consultona energética pata recuperação. 
redução, compensação de valores lançados nas faturas de energia elétrica de responsabilidade do Municipio de Jucás. de suas empresas pública, ou de 
economta mista. Autarquias. Fundações Públicas em face da Distribuidora de Energia Elétrica do Estado, com ênfase na, apuração de juros e multas nos 
contratos de parcelamentos. das tarifas nas operações de energia elétrica, ou cobranças tndcs idas, e transfer*ncra do produto da arrecadação da CIP/COSIP 
pata incremento da arrecadaçào da ClPCOSIP. consumo de energia elétrica, tributos nas operações com energia elétrica, e iodo e qualquer procedimento 
com relação nas operações de energia elétrica do Municipio. bem como a tributação não recolhida ao Municipto no âmbito administrativo ou judicial em 
conformidade com as especiticações descrsta.s no termo de Referência Anexo 1. do Edital. Maiores informações  entrega de editais no endereçoeletrõnieo: 
www.tce.gov.br.licitações. Jucás/CE, cm 11 de Maio de 2021. Claudio Roberto de Oliveira Luas - Pregoeira da PMJ. 



PREFEITURA DE 

t QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00.00212021-PERP 
COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO 

    

FIs. 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS; SECRETARIA DE DESPORTO, JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POPULAR; 
SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL; SECRETARIA DE TRÂNSITO, 
CIDADANIA, SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS; SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO; SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; SECRETARIA DA SAÚDE; FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
QUIXADÂ; AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE QUIXADÁ; AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO POPULAR. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÀJCE. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 

S 	VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.ora.br  "Acesso Identificado no Iink -licitações. 

1. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 13/05/2021 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 25/05/2021 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 25/05/2021 
4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 25/05/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ—CE toma público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n°09.03.004/2021 de 09 de março de 2021, juntado 
ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima indicado, as 
PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes â licitação objeto deste instrumento, 
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as 
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n°7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado 
pelo Decreto Federal n°9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da 
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de ide agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 

• Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, 
siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 
2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica e econômico financeira e 
regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, á qual será adjudicado o seu objeto; 
S. CONTRATANTE: O Município de Quixadá que é signatário do instrumento contratual; 
6. CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a 
Administração Pública; 
7. PREGOEIRO: Servidor(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará 
os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução 
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando 
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação 
ao edital e recursos contra seus atos; 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo, 
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão; 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de definir o 
objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, oamento e instrumento convocatório, decidir sobre 
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impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do -'. "- iro, adjudicar o 
objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e 
promover a celebração do contrato; 
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadá; 
11. DOE: Diário Oficial do Estado; 
12. ÕRGAO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade conveniada com o 
Municipio de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 
13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de compromisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 
15. ÕRGÂO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 
16. ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
' 	do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 

17. ÕRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

1 - DOOBJETO 
1.1 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
QUIXADÁ/CE. 

1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 
ANEXO I. TERMO DE REFERENCIA; 
ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA; 
ANEXO III - MINUTA DE DECLARAÇÕES; 
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
ANEXO V MINUTA DE CONTRATO 

2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa juridica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 

,Ø 	
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples. 

- 	associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compativeis com o objeto da licitação e previamente 
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do 
pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41) 
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site 
ww'w.bllcompras.orq.br,  acesso "corretoras'. 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site 
da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada á Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto á respectiva CRO - Central Regional de Operações da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
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2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes docum 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando á corretora associada, por meio de seu operador devidamente 
credenciado junto á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes especificos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
2 3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
24 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei ri? 8.666193 e suas alterações posteriores; 
a) 	Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo 

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

Ø 	
b) 	Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá: 
c) Estejam sob falência, concordata, 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: 
o 	Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica: 
g) De empresas cujos sécios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante: 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País: 
i) De licitantes que estiverem enquadradas. no que couberem, ao disposto no artigo 9°. seus incisos e 

parágrafos. da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações: 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo õnus decorrente da perda de negócios diante da inobservãncia de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.orq.br  
2.9 - As empresas, pessoas fisicas ou juridicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1 .4 W. com  firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.orq br; 
2,10- A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para 
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL, 
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros: 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leiles do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site 
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www.bll.orgcompras.org.br- acesso corretoras" até no minimo 01 (uma) hora antes do horário xd6no edital para 
o recebimento das propostas. 
215— O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade; 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n°. 10.520/2002; 
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subitem 2.1.4 a, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www bllcompras.orqbr, 
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou 
através de corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
á respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento; 

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do inicio da disputa. 
3,2- Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatonamente, o 
horário de Brasilia - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame; 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação  exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-ã automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 71  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz 
plenamente todas as exigências habilitat&ias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,  

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

3.1- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.1.1-A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

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

3.1.2-A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção á Contratada, se for o caso. 
3.111-Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
3.1.3-Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 50  da Lei n°8.666193). 
3.1.3.1-Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros: no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
3.1.4-A oferta deverá ser firme e precisa, limitada. rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
3.1.5-A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro licitante. 
3.1.6-As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponiveis na internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital, 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
4.3-A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4-A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5-0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6-0 sistema disponibilizarã campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7-Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8-0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
4.9-Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10-O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12-Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa -aberto ". em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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4.13-A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e. após ! ., - rã prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação. inclusive no caso de lances 
intermediários. 
4. 15-Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automatícamente. 
4.16-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro. 
assessorado pela equipe de apoio. justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
4.17-Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
4.18-Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados. em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. vedada a identificação do licitante. 
4.19-No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20-Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21-0 Critério de julgamento adotado será o menor preço. conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22-Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto á Receita Federal, do 
porte da entidade 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 ais. 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538. de 2015. 
4.24-Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25-A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

1111% 

	

	4.26-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27-No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28-A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29-Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no ai. 31. § 

2°, da Lei n°8.666. de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1-no pais: 
4.29.2-por empresas brasileiras: 
4.29.3-por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais: 
4.29.4-por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30-Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
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4.31-Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en - -. - pelo sistema 
eletrónico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33-0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários á confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
4.34-Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4.35.1-Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  e no § 90  do art. 26 do Decreto n.° 
10.024i2019 
4.35.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequivel. 
4.35.3-Considera-se 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 respecvos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
4.35.4-Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita: 
4.35.5-Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata: 
4.35.6-0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7-0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8-Dentre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, lipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta: 
4.35.9-Os licitantes deverão colocar á disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização 
de testes e fornecer, sem ónus, os manuais impressos em lingua portuguesa. necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso; 
4.35.10-Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no chat' a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11-0 Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 
4.35.12-Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar á subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35 14-Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar á subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se foro caso. 
4.35.15-Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital, 
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5- DA HABILITAÇÃO 
5.1-Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar. o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto á existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https:/fcertidoes-
apf.apps .tcu .qov. brf). 
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritáno, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 
5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 
5.5-A tentativa de burla será verificada por meio dos vinculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente á sua desclassificação. 
5.1-Constatada a existência de sanção. o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários á confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRFJFGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N°00.002/2021 
ÕRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13.1- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, 
a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.2 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.3 - Para a habilitação juridica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à 
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.5 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação!habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13.1. 
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5.13.6 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima es . ; : :' 'o, acarretara 
nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
S. 13.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 

5.1.1 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
5.1.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a). NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede 
b). EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual . CCMEI. cuja aceitação ficará condicionada á verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov  br: 
c). NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede. acompanhado de documento comprobatório de seus administradores: 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores: 
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autorização expedido pelo órgão competente:  
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
resøectiva. 
f). COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio(s). 
quando se tratar de sociedade: 

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

5.1.1.3- RELATIVA Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de reqularidade. em plena validade, para com. 
a) - a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida 
Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, 
de 2 de outubro de 2014): 
b) - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) - Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatóno, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei: 
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei: 
d) - Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT:  
OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.  
5.1.1.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição: 
5.1.1.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual periodo, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei 
Complementar 12312006 e suas alterações posteriores; 
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5.1.1.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará • - 	ê'itC • direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666193, sendo facultado a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação. 

5.1.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.1.1.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, com firma reconhecida em cartório do declarante, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a) 
Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 

• d) período de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
5.1.1.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou 
entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso. 
5.1.1.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação 
ao que dispõe o item 5.1.1.4.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual 
o atestado faz vinculação. 

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

5.1.1.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a 
proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 70  da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 
8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 

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

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

7 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01 
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preãmbulo deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento ás 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá, 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo Pregoeiro 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as 
especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-á 
posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação exclusivamente daquelas que 
tenham atendido às exigências deste edital. 
7.3- Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 - No caso de desconexão com ao Pregoeiro. no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao Pregoeiro, quando 
possivel, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados: 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletn5nico será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes. 

n 	através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do 
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere á 
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9 .1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1. ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo á contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item. 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na 
ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena 
de preclusão: 
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III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 	porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os 
presentes à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 

• 7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada corno 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 

• eletrônica, em Unta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante lega! (acompanhado dos documentos 
compro batórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do 
documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio; 
e) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 

7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Ai?. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024/2019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatório. 
7.24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
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7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante lega/mente ha. -n. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http://rnunicipios. tce.ce.gov.br1icitacoes/ - Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará. bem 
como no flanelógrafo do municipio, e ainda no campo próprio do sistema promotor, Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
729 - Ao Pregoeiro è facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.30 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsídios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retornará ás atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a 
ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanções cabiveis. 
7.34 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta 
licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o 
Pregoeiro definir outra data e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma adotada inicialmente. 
7.35 - A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 
atos anulados e os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43. §10  da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

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

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

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

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕE) ORÇAMENTÃRIA(S): 
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111, As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta d'al?"specíficos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente á Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 20 do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábir. 

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

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Iavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666/93, da Lei n,° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer ás 
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o municipio de Quixadá-Ce convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes. pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital. 
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo municipio de Quixadá-Ce. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante á aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado á 

n 

	

	administração municipal convocar os licitantes remanescentes. respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas á obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora. 
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 1° classificado para cada item da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
13.3. Incumbirá á administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possiveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57, 58 e 65 
da Lei n.° 8.666193. 
13 5 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 11  do art. 65 da Lei n°8.666. de 1993. (Art. 12, § 10  do Decreto 7.89212013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Municipio a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
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legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fomecimeto' ii" aldade de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro. 
quando o Municipio optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-Ce e ficarão à disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10, O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados 
13.11. O Municipio convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acirra do preço de mercado. 
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado á época do registro - equação econômico-financeira, 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Municipio para determinado item. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 10  colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

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

15- DO PAGAMENTO 
15.1 - O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante 
apresentação da Nota FiscaUFatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretaria de origem, 
através de credito na Conta Bancária do fornecedor. 
15 1.1 - Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições da habilitação, cuja 
confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos 
emissores das certidões de regularidade fiscal. 
15.2 - Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa. o 
pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, 
neste caso, quaisquer ônus para o Municipio. 
15.3 - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou 
indenizações devidas pela Contratada, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
16.1 .1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
16.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
161.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
16 1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado ei qualquer fase do certame. 
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16.1.6 - Comportar-se de modo inidõneo. 
16.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuizo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3- A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuizo das sanções legais 
na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10%  (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 03% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
c 1) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 

,r 	
c.2) Desistência de entregar o produto. 
16.4 - As multas previstas nas alineas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará á CONTRATADA. 
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão aplicadas à 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuizos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de lnidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada á 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas á Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilicitos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do Orgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente 
16.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para 
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacaoquixada.ce.gov.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav, José Jorge. s/n, Bairro Campo Velho, CEP 
n°63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
17.3- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
17,4-Acolhida a impugnação. será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
17.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital, 
17.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1-A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

Trav. Jose Jolue, StN 

Campo Velho, 639071Y1 - Quixadã-CE 
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17.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vinc 'tfl'rpantes e a 
administração 

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

p, 	
propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) -prática obstrutiva': 
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 
prevista neste subitem; 
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 

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

20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
21.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 

n 	21.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão ás normas nele contidas. 
21.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
21.5 - E facultada ao Pregoeiro ou á autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
21.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
21.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-à o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
21.8 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatório; 
219 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.520/2002, do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas posteriores alterações; 
21.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

Trav. Jose Joi4pe, SJN 

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

Quixadá-Ce, 11 de maio de 2021. 

Trav. José Jorge, S/N 

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

1. OBJETO 
1.1 Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização para atender as 
necessidades das diversas secretarias do municipio de QuixadàCe, especificações contidas neste Termo de 
Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Justifica-se a aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das unidades 
gestoras do municipio de Quixadá e manutenção das atividades objetivando a consecução do interesse público, de 
responsabilidade das diversas secretarias do municipio de Quixad&Ce. 
2.2. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais n° 
10.520/2002 e n° 8.666/1993. Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas 
condições e exigências descntas no Edital e nas demais prescreves legais aplicáveis ao assunto. 

S 	3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais n° 
10.520/2002 e n° 8.666/1993. Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas 
condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
4 1 O quantitativo e a descrição técnica dos produtos estão descritos no item 13 do presente Termo de Referência. 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 
5.1. Os produtos serão requisitados conforme a competente ordem de compra espedida pela CONTRATANTE e 
deverão ser entregues na sede da secretaria contratante: 
5.2 A CONTRATADA, deverá entregar os produtos após. a solicitação da unidade solicitante em até 5 (cinco) dias. 
5.3 A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do 
contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das Secretarias solicitantes, através de servidores da 
Unidade Administrativa em questão. mediante Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de 
conferidas as especificações e quantidades dos mesmos: 
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos 
exigidos, esta sua aceitação está condicionada â devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos 

• produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 
5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação. 

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

Trav. José ,k&e, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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6.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta -ON-LINE" às certidões apresentadas, p'ára'wnficação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
71. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, a partir de sua data e 
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente. 
7.2. Quanto ao prazo de vigência dos contratos, está adstrito a vigência orçamentária anual. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente aquele descrito no Termo de Referência e Nota de 
empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 
8.2 Os pregos cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e 
trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 
8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente aos requisitos e especificações 
deste TERMO DE REFERENCIA, a partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor 
solicitante. 
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer 
municipais, estaduais ou federais, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamento e quitação. 
8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no 
caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a 
Contratante. 
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação. registro profissional de pessoal necessário, bem 
como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado 
cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vitimas seus empregados, no desempenho dos 
serviços objeto do presente Contrato. 
8.9. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do 
presente contrato; 
8.10. Realizar o fornecimento do objeto com pessoal, seus empregados. devidamente capacitados e registrados 
segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA; 
8.11. Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados á Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no 
fornecimento do presente Contrato. 
812 Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9,1 Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas 
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento, atraves da unidade responsável por esta atribuição. 
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada. 
bem como sejam mantidas todas as condigais de Habilitação e qualificação exigidas na prestação. 
9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e 
aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e a contratação é aquela 
prevista no item 16 do edital. 

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

Trav. Jose *?rge. SN 

Campo Velho. 639O9"-1O - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 	ff 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

11.2. Com  base no ai. 71, § 20  do Decreto Federal n0 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que 	o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n9  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábil'. 

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

13. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

LOTE 1 

ITEM EspEciFIcArÃo "NO OTD 

VALOR 
UNIT. 

ESTIMADO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

ii 

ÁCIDO 	MURIÁTICO 	1000ML 	CAIXA 	COM 	12 	UNIDADES 
ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DE 1000ML CAIXA COM 12 UNO. COM  
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. 
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSCRIÇÃO NA DISAD. 
CAIXA COM 12 UNIDADES E EMBALAGEM DE 1000ML. VALIDADE 
MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA ENTREGA. 

CAIXA 815 37,66 30.692,90 

1.2 

ÁGUA 	SANITÁRIA 	1000 	ML 	CAIXA 	COM 	12 	UNIDADES 
ESPECIFICAÇÃO: CLORO ATIVO, PARA LAVAGEM DE PIAS, AZULEJOS, 
VIDROS E DIVERSAS SUPERFICIES. CAIXA COM 12 UNIDADES E 
EMBALAGEM DE 1000ML. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR 
DA DATA DA ENTREGA. 

CAIXA 3.153 28,60 90.175,80 

1.3  

ALCOOL 	ETILICO 	COMUM 	1000ML 	CAIXA 	COM 	12UND 
ESPECIFICAÇÃO: ÁLCOOL EMBALADO EM FRASCO COM TAMPA DE 
ROSCA. CAIXA COM 12 UNIDADES E EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA 1. 17 69.089,10 

VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

1.4 

ÁLCOOL GEL 70% 500M1- - ESPECIFICAÇÃO: ACONDICIONADO EM 
RECIPIENTE PLÁSTICO PRONTO PARA DESPENSA ASSÉPTICA. 
EMBALAGEM CONTENDO ITENDIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR 
DA DATA DA ENTREGA. 

Frasco 7.820 15,11 118.160,20 

1.5 
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML . ESPECIFICAÇÃO: CERA LIQUIDA 
INCOLOR PARA PISOS, CAIXA COM 12 UNO. VALIDADE MINIMA DE 06 
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

CAIXA 740 55,77 41.269,80 

1.6 

DESINFETANTE ANTI-SÉPTICO E BACTERICIDA 21 - ESPECIFICAÇÃO: 
DESINFETANTE ANTICÉPTICO, GERMICIDA E BACTERICIDA, AROMAS 
DIVERSOS, EMBALAGEM COM 02 LITROS. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE MINIMA 
DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

"'' "-' 1' 4 IV 
no Q 

V.W no 77 2,80 

1.7 

DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA . ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 
24 UNIDADES, CADA UNIDADE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, 
AROMAS 	DIVERSOS, 	COM 	TENSO 	ATIVO 	BIODEGRADÁVEL, 
INOFENSIVO Á PELE, COM BICO DOSADOR. VALIDADE MINIMA DE 06 
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

CAIXA 1,525 46,22 70.485,50 

1.8 

LIMPA VIDRO - ESPECIFICAÇÃO: FRASCO BORRIFADOR CX. C/ 12 
FRASCOS 500ML TIPO LIQUIDO. COR INCOLOIAZUL. A EMBALAGEM 
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MINIMA DE 06 
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

CAIXA 229 4229 968441 

1.9 

LIMPADOR INSTÃNTANEO MULTI USO .ESPECIFICAÇÃO: NÃO IÕNICO, 
COADJUVANTES. EMBALAGEM: FRASCO COM NO MÍNIMO 500 ML 
CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E O PRAZO DE VALIDADE, 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MINIMA DE 	06 
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

FRASCO 1.308 3.89 5.088,12 

1.10 LUSTRA MÓVEIS - ESPECIFICAÇÃO: LUSTRA MÓVEIS COM EMULSÃO 
AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇ40 EM MÓVEIS E 

UND 1.500 637 955500 

Trav. José korge,  SIN 

Campo Velho, 63)0ZQ10 - Quixadá-CE 
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SUPERFÍCIES LISAS. AROMAS DIVERSOS. FRASCO PLÁSTICO DE 200 
ML COM BICO ECONÕMICO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÉNCIA. 
NUMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA 
DATA DA ENTREGA. 

- 

ÓLEO DE PEROBA 	ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO SOLVENTES 
MINERAL E VEGETAL COM AROMATIZANTE. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO 
OLEAGINOSO, AROMA MADEIRA NATURAL, APLICAÇÃO LIMPEZA, 
LUSTRO E RENOVAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA 200ML, CX C/ 24 
UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA. 

CAIXA 39 177,84 6.935,76 

1.12 

SABÃO EM BARRA NEUTRO 2006' ESPECIFICAÇÃO: MULTIUSO, PARA 
LIMPEZA EM GERAL, BIODEGRADÁVEL. CAIXA COM O51JND, BARRA 
COM 2006, COM NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E 
PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

PACOTE 2.190 7,13 15.614,70 

1.13 

SABÃO EM PÓ 5006R - ESPECIFICAÇÃO: SABÃO EM PÓ, PARA 
LIMPEZA PESADA, EM UTILIZAÇÃO PARA LIMPEZAS ACONDICIONADO 
EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500GR. CAIXA COM 24UND, ROTULO 
COM INFORMAÇÕES SOBRE O SABÃO EM PÓ. FABRICANTE, 
RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU 
ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA. 

CAIXA 4.454 104,66 466.155,64 

1.14 

SOLDA CAUSTICA EM ESCAMAS 1KG- ESPECIFICAÇÃO: HIDRÓXIDO 
DE SÓDIO, (NAOH) PACOTE DE 1KG ESCAMAS BRANCAS DE 
FORMATO E TAMANHOS IRREGULARES. VALIDADE MINIMA DE 06 
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

PACOTE ILr 4CC !,I.I 17,35 2.689,25  

1.15 

AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPA - ESPECIFICAÇAO: PARA MAQUINA 
DE 	LAVAR 	HOSPITALAR. 	DENSIDADE:0,9294 	G/CM3; 	PH 	(TAL 
QIJAL):3,00.4,00; 	COM 	CONTROLE 	DE 	PH; 	ANTIESPUMANTE, 
GRAGRANCIA; GALÃO DE 20L. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A 
PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

GALÃO 80 160,78 12.862,40 

1.16 

POLIDOR DE ALUMINIO C/ 500M1 . ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR DE 
ALUMÍNIO PARA LIMPEZA PESADA, COMPOSTO POR TENSO ATIVO 
AMÓNICO, ACIDULANTE. TENSO ATIVO NÃO IÕNICO, ACONDICIONADO 
EM EMBALAGEM PLÁSTICA. EMBALAGEM COM 500ML. VALIDADE 
MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

UNO 2.502 3,61 9.032,22 

1.17 

PEDRAS SANITÁRIA 356 - ESPECIFICAÇÃO: PEDRA SANITÁRIA COM 
356 TOTAL QUÍMICA MANTER O BANHEIRO CHEIROSO E LIMPO É 
SEMPRE NECESSÁRIO. A PEDRA SANITÁRIA SENDO UM LIMPADOR 
QUE GARANTE UM CHEIRO AGRADÁVEL NO AMBIENTE, E MATA AS 
BACTÉRIAS DO VASO SANITÁRIO 35G. VALIDADE MINIMA DE 06 
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

CAIXA 8.530 1,82 1552460 

1.18 

SABÃO EM BARRA DE COCO 200G - ESPECIFICAÇÃO: MULTIUSO, 
PARA LIMPEZA EM GERAL, BIODEGRADÃVEL, BARRA COM 2006, COM 
NOME DO 	FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALIDADE MINIMA 
DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

UND 950 2,32 2.204,00 

1.19 

QUEROSENE 1000ML - ESPECIFICAÇÃO: LATA COM 1000ML. É 
RECOMENDADO COMO DESENGORDURANTE DE PELES E COUROS, 
PARA REMOÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS EM GERAL. CONTÉM I000M1 
INDICADO COMO DESENGORDURANTE E REMOÇÃO DE ÓLEOS EM 
GERAL LATA EM AÇO RECICLAVEL DENTRO DA NORMA NBR 11702 DA 
ABNT TIPO 4.7.7. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA 
DA ENTREGA. 

Litro lO 11,68 116,80 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 1.075.109,00 

LOTE 2 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNIT. 

ESTIMADO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

2.1 BACIA PLASTICA MÉDIA . ESPECIFICAÇAO: CAPACIDADE 7 LITROS UND 270 14.86 4.012,20 

Trav. José *rge, SJN 

Campo Velho, 6390410 - Quixadá-CE 
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gs 

PRODUTO VERSÁTIL E COM BORDAS RESISTENTES QUE FACILITAM 
O TRANSPORTE NA LIMPEZA DO DIA-A-DIA. BACIA PLÁSTICA 
REFORÇADA 

22 

BACIA PLÁSTICA PEQUENA - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE 3 LITROS 
PRODUTO VERSÁTIL E COM BORDAS RESISTENTES QUE FACILITAM 
O TRANSPORTE NA LIMPEZA DO DIA-A-DIA, BACIA PLÁSTICA 
REFORÇADA 

UND 260 6,60 1.116,00 

2.3 
BALDE DE PLÁSTICO CAP.5 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: PESO BRUTO 
DE 1,2KG, PRODUZIDO COM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E 
ALÇA DE METAL. EMBALAGEM COM MARCA DO FABRICANTE. 

UND 448 8,14 3.646,72 

24 BALDE PLÁSTICO CAP. 101 - ESPECIFICAÇÃO: BALDE PLÁSTICO 
RESISTENTE C/ ALÇA . CAP. lO LITROS UND 732 11,38 8.330,16 

2.5 
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA 20LTS - ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL 
PLÁSTICO 	REFORÇADO, 	ALÇA 	DE 	ARAME 	GALVANIZADO, 
CAPACIDADE 20 LITROS 

UND 610 13.55 9.078,50 

2.6 
BALDE 	EM 	PLÁSTICO 	CAP. 	6OLT 	ESPECIFICAÇÃO: 	BALDE 
PRODUZIDO EM 	PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPA CIALÇAS 
LATERAIS CAP. 6OLTS 

UNO 380 44,13 16.769,40 

2.7 
CESTO DE LIXO 10 LITROS COM PEDAL E TAMPA - ESPECIFICAÇÃO: 
CESTO DE LIXO COM PEDAL E TAMPA, DESIGN E FUNCIONALIDADE. 
CAPACIDADE DE 101 

UNO 500 33,81 16.905,00 

2.8 
CESTO PLÁSTICO TELADO P1 LIXO - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO 
RESISTENTE CAP P18 LITROS CESTO TELADO PARA LIXO DIÃMETRO 
26 CM. 

UND 824 4,40 3.625,60 

29 

ESCOVA DE MÃO DE PLÁSTICO - ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA DE MÃO. 
AUTOLAVAVEL, 	COM 	CERDAS 	FIRMES 	ENFILEIRADAS 	PARA 
FACILITAR A LIMPEZA, MEDINDO 104MM DE COMPRIMENTO TOTAL, 
COM ÁREA ESCOVANTE DE 95MM DE CUMPRIMENTO X 28MM DE 
LARGURA, COM FORMATO ANATÕMICO QUE ENCAIXA NA PALMA DA 
MÃO. 

UNO 232 5,37 1.245,84 

2.10 

LIXEIRA DE PLÁSTICO - ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA DE PLÁSTICO COM 
TAMPA, CAPACIDADE PARA 15L MATERIAL POLIETILENO, COM 
TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA COM PEDAL), FORMATO 
CILÍNDRICO. 

UND 505 26,62 13.443,10 

2.11 

LIXEIRA 	PLÁSTICA 	CITAMPA 	BASCULANTE 	CAP. 	SOLT 	- 
ESPECIFICAÇÃO: FABRICADAS SOB O MAIS ALTO PADRÃO DE 
QUALIDADE, INJETADAS EM MÁQUINAS DE ALTA TECNOLOGIA, 
RESISTENTES 	A 	IMPACTOS, 	RAIOS 	ULTRAVIOLETAS 	(UV) 	E 
REPETIDAS LAVAGENS. LIXEIRA PLÁSTICA CITAMPA BASCULANTE 
CAP. 5OLT.PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 

UND 390 79,00 30.810,00 

2.12 
LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL - ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA PLÁSTICA 
BRANCA COM 	PEDAL, 	FABRICADA EM 	PLÁSTICO 	DE ALTA 
DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. 

UND 240 29,82 7.156,60 

2.13 
LIXEIRA VAZADA PLÁSTICA- ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL PLÁSTICA 
UNIDADE. MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO. COM  CAPACIDADE DE 
08 LITROS. 

UNO 142 5,90 837,60 

2.14 

PÁ COLETORA SEM TAMPA - ESPECIFICAÇÃO: PÁ COLETORA SEM 
TAMPA - POSSUI UM CABO QUE AUXILIA NO RECOLHIMENTO DE 
RESI DUOS; SEU MECANISMO É FLEXIVEL E FACILITA O TRANSPORTE 
DA SUJEIRA, EVITANDO SEU DERRAMAMENTO: ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO: ALTURA: 79,0 CM; LARGURA: 31,0 CM; PROFUNDIDADE: 
15,0 CM. FEITA EM PLASTICO ALTAMENTE RESISTENTE. 

UND 1.728 6,95 12.009,60 

2.15 RODO PEQUENO DE 40 CM . ESPECIFICAÇÃO: EMBORRACHADO COM 
CABO DE MADEIRA ROSQUEÃVEL DE 1,20 DE CM. 

UND 1.804 8,00 14.432,00 

2.16 
RODO GRANDE DE 60 CM - ESPECIFICAÇÃO: EMBORRACHADO, CABO 
DE MADEIRA ROSQUE.ÁVEL DE 1.20 DE COMPRIMENTO. 

UND 1.186 16.16 19.165,76 

2.17 
SABONETEIRA COM RESERVATÕRIO 800ML - ESPECIFICAÇÃO: 
TAMANHO 11,5CM X 12CM, MATERIAL PLASTICO UNO 190 35$5 6.811,50 

2.18 

TAMBOR DE LIXO GRANDE CAP. 60 LT - ESPECIFICAÇÃO: C/ TAMPA 
C/ DUAS ALÇAS LATERAIS, PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO 
POLIPROPILENO CAPACIDADE: 60 LITROS DE ALTA RESISTÊNCIA 
PLÁSTICO TIPO BALDE DE 60 LITROS CONTEM TAMPA E ALÇAS. 

UND 95 69,25 6.578,75 

2.19 
PORTA PAPEL TOALHA - ESPECIFICAÇÃO: PORTA PAPEL TOALHA 
FORMATO DE FENDA EXCLUSIVO, FECHADURA PARA SER ABERTA 
PELO RESPONSÁVEL. PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO 

UND 270 53.30 14,391,00 

Trav. José 3.orge, S/N 
Campo Velho, 63 	10 - Quixadá-CE 
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IMPACTO, 	SUPER 	RESISTENTE. 	DIMENSÕES 	118 	MM 	DE 
COMPRIMENTO 277 MM DE LARGURA E 364 MM DE ALTURA. 

,, , L'LU 
VARAL NYLON - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL NYLON, RESISTENTE, 
PACOTE COM 10 METROS UND 40 3,04 121,60 

2.21 
VASSOURA DE NYLON 	ESPECIFICAÇÃO: CABO DE MADEIRA 
REVESTIDO DE PLÁSTICO COM 1,2DM, COM BASE DE PLÁSTICO E 
CERDAS DE NYLON, COM COMPRIMENTO DE 30 CM. 

UND 3.070 12,11 37,361,90 

222 
VASSOURA DE PALHA - ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA PARA A 
LIMPEZA DE AMBIENTES EM PALHA DE CARNAÚBA (VASSOURA COM 
CABO) 

UND 5.550 3,74 20.757,00 

2.23 
VASSOURA DE PELO - ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE PELO, CABO 
DE 1,20 M BASE DE 30 CM. EM PÊLO ANIMAL RETO. CABO DE 
MADEIRA REVESTIDO. 

UND 2.824 20,97 59.219,28 

2.24 
ESCOVA 	DE 	PLASTICO 	PARA 	SANITARIO 	- 	ESPECIFICAÇÃO: 
MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, EM FORMATO CILINDRICO, 
COM ALTURA 35CM, LARGURA 10,5CM, PROFUNDIDADE 10,5CM 

UND 1.058 9,09 9.617,22 

2.25 
PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO PCT COM 12UND 
ESPECIFICAÇÃO: 	FABRICADO 	EM 	POLIPROPILENO, 	FORMATO 
RETANGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 2CM X 8CM X 1,5CM 

PACOTE 230 3,66 841,80 

2.26 
VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO - ESPECIFICAÇÃO: COM CABO 
DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,20M VI".,  1.180 . V'J 1 1 2.036,00 

2.27 

VASSOURÃO DE GARI COM CABO DE MADEIRA - ESPECIFICAÇÃO: 
CABO DE MADEIRA COBERTO POR PLASTICO COM 1.2M, CERDA PP 
RESISTENTE 	PARA 	LIMPEZA, 	TAMANHO 	385X5,5, 	MATERIAL 
POLIPROPILENO 

N 2063 709672 

2.28 

PENEIRA PARA PISCINA - ESPECIFICAÇÃO: PENEIRA PARA PISCINA: 
PENEIRA 	PARA 	PISCINA 	COM 	CABO 	EM 	ALUMiNIO 	COM 
COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E POSSUI UMA MALHA FINA QUE 
POSSIBILITA A RETIRADA DE PEQUENAS PARTÍCULAS FLUTUANDO 
NA 	COLUNA 	D'ÁGUA, 	DEIXANDO 	A 	PISCINA 	LIMPA 	E 
CRISTALINA.VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA, 

UND 10 150,12 1.501,20 

2.29 

ESCOVA CURVA 45CM PARA LIMPEZA DE PISCINA - ESPECIFICAÇÃO: 
ESCOVA CURVA 45CM PARA LIMPEZA DE PISCINAS COMPATIVEL 
COM VARAS DE LIMPEZA DE PISCINA DE 30MM. VALIDADE MINIMA DE 
06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

UND 10 4606 46060 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 339.919,05 

LOTE 3 

ITEM ESPECIFICAÇÃO "N" QTD 

VALOR 
UNI'T. 

ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

3.1 

ESPONJA DE LÁ AÇO FINA 	ESPECIFICAÇÃO: AUXILIANDO NA 
LIMPEZA MAIS DIFÍCIL, PODE SER USADA PARA AREAR UTENSÍLIOS 
DOMÉSTICOS E NA REMOÇÃO  DE MANCHAS DIFiCEIS NO BANHEIRO 
OU NO CHÃO. PACOTE COM 08 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 06 
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

PACOTE 3.784 5,79 21.909,36 

3.2 

ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: (FIBRA E ESPUMA), 
FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 10 X 75 X 23 MM, ABRASIVIDADE 
MÉDIA. 	COMPOSIÇÃO: 	ESPUMA 	DE 	POLIURETANO 	COM 
BACTERICIDA, 	FIBRA SINTÉTICA COM 5OABRASIVO. 	VALIDADE 
MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

UND 5.910 1,27 7.581,90 

3.3 
FLANELA 40 X 60 CM - ESPECIFICAÇÃO: 100% ALGODÃO, PARA USO 
GERAL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 60 CM, NA COR 
AMARELA 

UND 3.120 2.93 9.141,60 

3.4 

FÕSFORO PACOTE CI 10 CAIXA. - ESPECIFICAÇÃO: PACOTE DE ID 
CAIXAS COM 40 FÕSFOROS CADA EMBALAGEM RECICLÁVEL 
MADEIRA I00%REFLORESTADA PESO APROX: 150GR. VALIDADE 
MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

PACOTE 2.561 3,47 888667 

3.5 

PANO DE CHÃO - 70X5OCM - ESPECIFICAÇÃO: 70X5OCM - TIPO SACO. 
100% ALGODÃO, ALVEJADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM 
OVERLOCK, 	ETIQUETA 	COM 	DADOS 	DE 	IDENTIFICAÇÃO 	DO 
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE 

UND  5.460 413 2254980 

Trav. José Jdçge, SIM 
Campo Velho, 63992419 - Quixadá-CE 
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PANO DE PRATO - ESPECIFICAÇÃO: PANO DE PRATO 45CM X 45CM, 
3.6 100% ALGODÃO COM ACABAMENTO EM OVERLOCK ETIQUETA COM UND 2.120 3,27 6.932,40 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. 
PAPEL 	HIGIÉNICO-FOLHA 	DUPLA 	- 	ESPECIFICAÇÃO: 	PAPEL 

3.7 HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, MACIO. FARDO COM 64 ROLOS, 10CM X 
30CM. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA FARDO 3.830 85.25 326.507,50 

ENTREGA. 
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 23CM X 21CM - ESPECIFICAÇÃO: 

38 
PAPEL TOALHA PARA 11.405. INTERFOLHADO, l% CELULOSE. 
GRAMATURA 3OGiW, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 23X23CM, 

CAIXA 706 37,36 26.376,16 

CAIXA COM 1.000 FOLHAS. 
TOALHAS P1 MÃO 100% ALGODÃO 50X9OCM 	ESPECIFICAÇÃO: 
TOALHA FELPUDO COM BARRA AVELUDADA DE TOQUE MACIO. 

3.9 CONFORTÁVEL E ABSORVENTE COM 5306 POR M2.100% ALGODÃO UND 590 17,30 10.207.00 
COMPOSIÇÃO: 1 TOALHA DE ROSTO 50 X 90 COM FELPUDO 
JACQUARD CONFORT USO (BARRA VELOUR) 
PALRA DE AÇO N°2 GROSSA PCT CI 256 - ESPECIFICAÇÃO: PALHA 
DE AÇO N°2 GROSSA PCT CI 256, FOI DESENVOLVIDA PARA USO 

3.10 
SEMI E PROFISSIONAL. IDEAL PARA LIMPEZA DE PEÇAS DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 	REMOÇÃO 	DE 	TINTAS, 	PISOS, 	REJUNTES, 

UND 500 1,07 535,00 

ACABAMENTO EM MADEIRA ETC. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A 
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 440.627,39 

LOTE 4 

ITEM ESPECIFICArÃO UNO ' " 

VALOR 
UNIT. 

ESTIMADO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

4.1 

APARELHO 	DE 	BARBEAR 	2 	LAMINAS 	DESCARTÁVEL 
ESPECIFICAÇÃO: SUAVE COM A FITA LUBRIFICANTE, QUE CONTÉM 
INGREDIENTES QUE CUIDAM DA PELE, E AS 2 LÂMINAS FINAS E 
ALINHADAS PROGRESSIVAMENTE PARA MENOS CORTES. VALIDADE 
MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

UND 100 3,00 300,00 

4.2 

SABONETE LIQUIDO ANTI-SÉPTICO . ESPECIFICAÇÃO: SABONETE 
LIQUIDO ANTISÉPTICO INODORO COM TRICLOSAN COMO PRINCIPIO 
ATIVO, INDICADO PARA ANTI-ASEPSIA DAS MÃOS, COM ASPECTO 
LIQUIDO PEROIJZADO VISCOSO. APRESENTADO EM EMBALAGEM 
GALÃO DE 1L, DEVIDAMENTE ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, 	PRAZO 	DE 	VALIDADE, 	NUMERO 	DE 	LOTE, 
REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FICHA TÉCNICA 
DO PRODUTO, INSTRUÇÕES  E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. VALIDADE 
MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

LITRO 1.014 18,88 19.144,32 

4.3 

ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL CI 360ML - ESPECIFICAÇÃO: 
COMPOSIÇÃO: 	COADJUVANTES, 	ESTABILIZANTES, 	CORANTE 	E 
FRAGÂNCIA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,  
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 
VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

UND 1.610 15,76 25.373,60 

4.4 

CREME DE PENTEAR 350 ML - ESPECIFICAÇÃO: CREME PARA 
PENTEAR 	CABELOS. 	SEM 	ENXAGUE, 	TESTADO 
DERMACOLOGICAMENTE, COM BICO DOSADOR.VALIDADE MINIMA 
DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

UND 11,45 229000 

4.5 

CREME DENTAL 906 - ESPECIFICAÇÃO: CREME DENTAL 906 - COM 
MÍNIMO DE 1.500 PPM DE FLÚOR, AÇÃO BACTERIANA. EMBALAGEM: 
BISNAGA COM 906, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA 
DATA DA ENTREGA. 

UND 250 472 1 18000 

4.6 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL CI GEL TAM G CI 8 UND - 
ESPECIFICAÇÃO: DESENVOLVIDA COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA E 
MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE INDICADO PARA 
INCONTINÊNCIA SEVERA. A FRALDA POSSUINDO GEL SUPER-
ABSORVENTE. DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO 
E 	FORMATO 	ANATÕMICOCOM 	BARREIRAS 	PROTETORAS, 

PACOTE 200 1279 255800 

Trav. José Jçrge, S/N 

Campo Velho, 63907'410 - Quixadá-CE 
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INDICADOR 	DE 	UMIDADE 	E 	GEL 	SUPER- 
ABSORVENTE.HIPOALERGÊNICO, CONTA COM FITAS ADESIVAS 
REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO. 
DATA DE VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA 
DATA DA ENTREGA. 

4.7 

SABONETE EM BARRA 90G - ESPECIFICAÇÃO: EM TABLETE, 
GUCERINA (PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 
90 GRAMAS VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA. 

UND " no 330 72600 

4.0 

5KAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 350 ML 	ESPECIFICAÇÃO: 
EMBALAGEM DEVE CONTER INGREDIENTES. DATA DE FABRICAÇÃO 
E VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA, 

• , Uni., , w v, u  2.152,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 53.123,92 

LOTE 5 

FIEM ESPECIFICAÇAO UND QTD 

VALOR 
UNIT. 

ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

5.1 LUVA DESCARTAVEL TAM O - ESPECIFICAÇÃO: NÃO ESTERIL, 
TAMANHO G, PCT COM 50 UND 

PACOTE 520 32,92 17.118,40 

5.2 LUVA DESCARTAVEL TAM. P - ESPECIFICAÇÃO: NÃO ESTÉRIL, 
TAMANHO P. PCT COM 50 UNO PACOTE 290 33,15 9.613,50 

5.3 SACO PARA LIXO 60 LITROS . ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÃO: 10CM X 
60CM X 25CM - SANFONA. PACOTE COM 100 UNIDADES PACOTE 1.980 22,05 43.659.00 

5.4 

SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM CAP. 100 LITROS PCT COM 100 
UND 	- ESPECIFICAÇÃO: 	SACO 	PARA 	LIXO DOMESTICO: 	DE 
POLIETILENO. 	COM 	CAPACIDADE 	DE 	100 	LITROS, 	MEDINDO 
(75CMX1OSCM). PACOTE COM 100UND 

PACOTE 1.985 29,94 59.430,90 

5.5 SACO PARA LIXO 2001. - ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO 95CMX1O5CM, 
PACOTE COM 100UND PACOTE 1.230 35,16 43.246,80 

56 SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 301.- ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA 
LIXO HOSPITALAR 30L PCT COM 100 UNO, 59CMX62CM PACOTE 400 26,28 10.512,00 

5.7 SACO HOSPITALAR CAPACIDADE SOL - ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA 
LIXO HOSPITALAR SOL, 63CMX8OCM, PACOTE COM 100UND PACOTE 400 34,88 13.952,00 

58 

SACO PARA 	LIXO 	HOSPITALAR CAPACIDADE 	100 	LITROS 	- 
ESPECIFICAÇÃO: BRANCO LEITOSO - CAP. 100 LITROS PARA 
ACONDICIONAMENTO 	DE 	RESÍDUOS 	SÓLIDOS 
HOSPITALARES/INFECTANTES PACOTE COM 100UND, 75CMX1OSCM 

PACOTE 400 46,17 18.468,00 

5.9 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR 2001- - ESPECIFICAÇÃO: BRANCO 
LEITOSO - CAP. 200 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES PACOTE COM 
100UND, 95CMX1O5CM 

PACOTE 200 88,76 17.752,00 

5.10 
SACO PlÁSTICO TRANSPARENTE CAP. 02KG. 	ESPECIFICAÇÃO: 
ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA FINA, OU BAIXA DENSIDADE 
COM ESPESSURA GROSSA E VICE E VERSA. 

QUILO 150 33,20 4.980.00 

5.11 

LUVAS PARA LIMPEZA - ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: BORRACHA 
DE LATEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, 
COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. PACOTE COM 01 PAR 
TAM M, CANO LOGO. 

PAR 275 6,45 1.773,75 

5.12 LUVA DESCARTAVEL TAM M - ESPECIFICAÇÃO: NÃO ESTÉRIL 
TAMANHO M, PCT COM SOUND 

PACOTE 420 42,05 17.661,00 

5.13 

MASCARA DESCARTAVEL PARA POEIRA PFF1 - ESPECIFICAÇÃO: 
RESPIRADOR 	DA 	CLASSE 	PFF1 	CONFORME 	NBR 	13698. 
PENSETRAÇÃO MÁXIMA ATRAVÉS DO FILTRO 	20%. RESISTÊNCIA 
MÁXIMA A INALAÇÃO 21OPA. RESISTÊNCIA MÁXIMA A EXALAÇÃO 
300PA. INDICADO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS TÓXICAS. 

UNO 1.370 6,17 8.452,90 

5.14 
SACO PARA LIXO 30L PCT COM 100UND - ESPECIFICAÇÃO: SACO 
PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO 59CM X 62CM 
X 30CM (SANFONA). PRODUZIDO EM POLIETILENO 

PACOTE 1.830 23,33 42.693.90 

5.15 
LUVAS FARRAPO CANO CURTO P1 GARI 	- ESPECIFICAÇÃO: 
CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM 
REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR COSTUIDA COM LINHA 

PAR 30 15,86 475,80 

Trav. José prge, S/N 
Campo Velho, 639OY10 Quixadá-CE 
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DE NYLON. CANO CURTO DE 7CM, 

5.16 

LUVAS FARRAPO CANO LONGO P1 GARI 	ESPECIFICAÇÃO: 
CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM 
REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR. COSTURADA COM UNHA 
DE NYLON. CANO LONGO DE 20CM. 

PAR 400 20,81 8.324.00 

5.17 

SACO PARA LIXO 15 LITROS PACOTE COM 100UND - ESPECIFICAÇÃO: 
SACO PARA LIXO SUPER RESISTENTE E NÃO POSSUI CHEIRO. 
CAPACIDADE: 15 LITROS / 3 KG. DIMENSÕES: 39 CM X 58 CM. 
CONTÊM: 100 UNIDADES. RESIDUO NORMAL. 

PACOTE 600 21,83 13.098,00 

5.18 
SACOLA ftASTICA CAP 5KG PACOTE 1KG- ESPECIFICAÇÃO: SACOLA 
SUPER 	RESISTENTE 	E 	NÃO 	POSSUI 	CHEIRO 	DIMENSÕES: 
30CMX4OCMXO.02MM BRANCA EXTRA 

PACOTE 60 15,81 948,60 

5.19  

MASCARA DESC. 	P1 PINTOR C1 PROTETOR RESPIRADOR 
ESPECIFICAÇÃO: 	COM 	VÁLVULA 	QUE 	REDUZ 	INCÓMODOS, 
PERMITINDO QUE O AR EXALADO SAIA DA MÁSCARA EVITANDO A 
ACUMULAÇÃO DE CALOR NO SEU INTERIOR DURAÇÃO MAIOR, EM 
ESPECIAL EM AMBIENTES QUENTES E ÚMIDOS. GRAÇAS Á CAPA 
INTERIOR RESISTENTE À UMIDADE EXCELENTE AJUSTE FACIAL 
PROPORCIONADO 	PELOS 	DOIS 	ELÁSTICOS, 	PELO 	CLIPE 	E 
ALMOFADA NASAL  

UN1..n  v. 4 ." u "1 4o.& 

5.20 
SACO PARA LIXO BIODEGRADÁVEL 15 LITROS PACOTE COM 50 
UNIDADES. - ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA LIXO BIODEGRADÁVEL 15 
LITROS, PACOTE COM 50 UNIDADES 

PACOTE 50 21.25 1.062.50 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$ 316.441,05 

LOTE 6 

TEM EsprirrArÃo "ir gy" 'a 

VALOR 
UNIT. 

ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

6.1 

CLORO GRANULADO PARA LIMPEZA BALDE 10KG ESPECIFICAÇÃO: 
CLORO ESTABILIZADO - NA FUNÇÃO DESINFETANTE (CLORAÇÃO) - 
ELIMINA OS MICROORGANISMOS CAUSADORES DE DOENÇAS 
PRESENTES NA ÁGUA, ANTES QUE INFECTEM OS USUÁRIOS OU SE 
MULTIPLIQUEM. POR SER ESTABILIZADO (RESISTENTE A LUZ 
SOLAR), DURA MUITO MAIS TEMPO NA ÁGUA DA PISCINA E ETC. 
CLARIFICANTE . MANTÊM A ÁGUA DA PISCINA CRISTALINA E 
AUMENTA O DESEMPENHO DO FILTRO DE AREIA. ALGISTÁTICO - 
COMO UM PREVENTIVO, EVITA A PRESENÇA DE ALGAS NA PISCINA 
LIMPA. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA. 

UND 219 188,17 41.209,23 

6.2 

INSETICIDA AEROSOL 300ML - ESPECIFICAÇÃO: INGREDIENTES 
ATIVOS: IMIPROTINA 0,020%, PERMETRINA 0,050%, ESBIOTRINA 
0,100%. 	COMPOSIÇÃO: 	INGREDIENTES 	ATIVOS, 	SOLVENTE, 
ANTIOXIDANTE, 	EMULSIFICANTE, 	VEÍCULO 	E 	PROPELENTES. 
VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATADA ENTREGA. 

UNO 730 13,91 10.154,30 

6.3 

SULFATO DE COBRE . ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO QUÍMICO COM 
FÓRMULA MOLECULAR CUS04. ESPEFICICAÇÃO: PUREZA >:98,00%, 
COBRE>:25,00%. 	FERRO<:SOOPPM. 	ENXOFRE"=ll,S%, 
ARSENIO<:24PPM, CHUMBOa70PPtA, CADMIOa30PPM. VALIDADE 
MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

QUILO 370 23,90 8.843,00 

6.4 

ACIDULANTE 	NEUTRALIZA DOR DE CLORO (PARA MAQUINA 
INDUSTRIAL) - ESPECIFICAÇÃO: BALDES DE 20KG, PARA USO DE 
ROUPA HOSPITALAR PARA NEUTRALIZAR A ALCALINIDADE E CLORO 
RESIDUAL DE ROUPAS, COM P14 (SOLUÇÃO A 1% EM ÁGUA) ENTRE 3, 
4 ISENTO DE CLORETOS (EMBALADO EM BARRICAS DE FIBRAS); 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES 
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

GALÃO 60 225,89 13.553,40 

6.5 

DETERGENTE TENSOATIVO EM PÓ - ESPECIFICAÇÃO: PARA 
MAQUINA DE LAVAR HOSPITALAR. BIODEGRADÁVEL CONTENDO NA 
COMPOSIÇÃO 	AGUA. 	CORANTE 	BRANQUEADOR 	ÓPTICO. 
EMBALAGEM: COM 20KG. COM  DADOS DO FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E COMPOSIÇÃO QUÍMICA. O 
PRODUTO DEVERÁ TER O REGISTRO DO MINISTÇRIO DA SAÚDE, 

GALÃO 80 7289 5831 20 

Trav. José orge, SJN 

Campo Velho, 639O10 - Quixadá-CE 
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VALIDADE MINIMA MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATADA ENTREGA. 

6.6 

DESENGRAXANTE PARA PISOS 05 LITROS . ESPECIFICAÇÃO: 
BIOGEGRADAVEL, MULTILIMPADOR, EMBALAGEM COM 05 LITROS. 
COM  DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE E COMPOSIÇÃO QIJIMICA. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES 
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

GALÃO 80 76,91 6.152,80 

67 

CLARIFICANTE 	11- 	- 	ESPECIFICAÇÃO: 	CLARIFICANTE 	11-, 
COMPOSIÇÃO POLICLORETO BÁSICO DE ALUMÍNIO 31% E ÁGUA 69%, 
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INDICAÇÃO AGLOMERAR AS PARTÍCULAS 
PEQUENAS 	SUSPENSAS 	NA 	PISCINA-APLICAÇÃO 	EM 
PISCINA.VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA. 

LITRO 500 2243 li 21500 

6.8 

CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA LEVE) - ESPECIFICAÇÃO: 
CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA LEVE), ASPECTO FÍSICO PÓ 
BRANCO. HIGROSCÓPICO, INODORO, FÓRMULA QUiMICA NA2CO3 
ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99 GIMOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 
DE 99%. VALIDADE MININA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA. 

OUILO 500 9,66 483000 

6.9 

SULFATO DE ALUMINIO - ESPECIFICAÇÃO: SULFATO DE ALUMÍNIO, 
ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUiMICA 
AU(SO4) 3.18H20 (OCTADECAHIDRATADO), 	PESO MOLECULAR 
666,43 GIMOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%. VALIDADE MINIMA 
DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

QUILO 960 6,07 5.827,20 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 6 R$ 101.616,13 

LOTE? 	 - 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNIT. 

ESTIMADO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

7.1 

KIT 04 LIXEIRAS DE 50 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: KIT COMPOSTO DE 
04 UNIDADES DE LIXEIRAS DE 50 LITROS (4 CORES: AZUL, AMARELO, 
VERDE E VERMELHO) COM SUPORTE, COM TRAVA METALICA 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO. COMPRIMENTO 184CM: LAGURA 31CM; 
ALTURA 114CM. 

KIT 48 681.06 32.690,88 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 7 R$ 32.690,88 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 2.426.187,42 (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e 
sete reais e quarenta e dois centavos) 

Trav. José 4rge, S/N 

Campo Velho, 639fl7.,1O . Quixadá-CE 
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ANEXO 11 - PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÕNICO N°00.00212021 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ.CE 
Comissão de Pregão 

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização para atender as 
necessidades das diversas secretahas do município de QuixadálCe. 

LOTE 

DESCRIÇÃO MARCA UND CITO 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR 
TOTAL R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE - R$ 

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

Local e data, __de 	 de 2021 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identi~ do licitante. (art. 30, § 5° do Decreto Federal 
n°. 10024/2019) 

ITEM 

Trav. José Jd\ge, &N 
Campo Velho, 63903-040 - Quixadá-CE 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇAO 

(NOME E QUALIFICAÇAO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatóho, junto ao Município de Quixadá Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27/1011999, publicada no DOU de 28110/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70. da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos: 

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitat&io, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do ari 
32, §21, da Lei n.° 8.666/93. 

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

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

(CE), 	 de 	  20 

DECLARANTE 

Trav. José Já ge, S/N 

Campo Velho, 63907-0 - Quixadá-CE 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _j2021 

Aos XX dias do mês de XXXX de 2021, o município de Quixadá, inscrito no CNPJ N° 	/ 	- 	com 
sede à 	  através da Secretaria Municipal de 	, sendo facultado seu 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9488, de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações. e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrõnico n° 
00.002/2021 para a inclusão no Sistema de Registro de Preços. e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM: 
registrar os preços para Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização 
para atender as necessidades das diversas secretarias do municipio de QuixadáiCe, por um periodo de 12 (doze) 
meses, tendo sido, o referido Menor Preço por Lote, oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para os Item n° 

foi classificada em 10  lugar o licitante vencedor 	 . representada pelo Senhor Sr. 
	 inscrito no CPF n°. 	, que entre si, justo e avançado a presente ata, devidamente precedida da 
licitação, realizada na modalidade PREGÃO, conforme o Processo n° 00.002/2021 pelas cláusulas e condições a 
saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e 
higienização para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Quixadá/Ce, de acordo com as 
exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referência e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço, 
por um periodode 12 meses 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES: 
Subcláusula Primeira DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de 
Preços. 
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, para fins de liquidação. 
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de 
Preço. 
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro 
das normas da Ata de Registro de Preço. 
e) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado, 
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO. 
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado, nos termos do 
ar[ 67 da Lei n°8.666/93, exigindo seu fiei e total cumprimento. 
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o município de Quixadá 
i) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 

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

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

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

Trav. Jose Jóçge, S.N 
C, \ 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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d) O FORNECIMENTO dar-se-à após informação do municipio de Quixadá para a CONT 	o quantitativo 
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável, 
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas á pessoal. 
o permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do município de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo município de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender. 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada, 
i) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 
j) comunicar ao município de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes á ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
1) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 

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

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

Trav. JosdJorge, S  

Campo Velho<fl9Q-010 - Quixada-CE 
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solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos - 	'Tiquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Quinta - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não 
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder. por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme art. 10 § 
30  do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, (Conforme 
art. 10  § 40  do Decreto n°9.488. de 30 de agosto de 2018) 

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Secretaria de 
Administração competindo-lhe: 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos 
PRODUTOS registrado: 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever 
os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados: 
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho: 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar 
novas certidões ou documentos vencidos: 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades: 

fl consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro órgão da 
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata; 
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possiveis alterações ocorridas, 
Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo ã conveniência e ao interesse público, poderão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser 
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 
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CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
8.1. Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS, o quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do 
representante legal são os constantes do Modelo de Proposta e Anexo 1 desta ata de registro de preços: 
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n9  
8.666, de 1993. 

§ 19 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 

§ 20  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço praticado 
no mercado o órgão gerenciador deverá: 

- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 

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

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

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

de Preços. adotando as medidas cabiveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
10.1. O municipio de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro 
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem 
de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Primeira - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os pedidos 
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a fornecimento for de uma só vez e não houver obrigações 
futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de fornecimento nas hipóteses que se fizerem 
necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Segunda - A Administração não emitirá qualquer Pedido de fornecimento sem a prévia existência do 
respectivo crédito orçamentário. 
Subcláusula Terceira - O extrato do contrato, quando realizado, será, em qualquer hipótese, publicado na 
imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da fornecimento ao licitante ou, quando foro 
caso, da assinatura da Ata de Registro de Preço de fornecimento. 
Subcláusula Quarta - O Pedido de fornecimento será formalizado por intermédio de: 
a) Nota de empenho e autonzação de fornecimento se o fornecimento for de uma só vez; ou Ata de Registro de 
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações futuras; 
D) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da 
Ata. mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior á do seu vencimento: 
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c) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar o " a 'o adicional a 
órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitatório, será indicado o segundo classificado, e assim 
sucessivamente. 
Subcláusula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo previsto no 
Termo de Referência, no período de 12 meses. 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES: 
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicará CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0.5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente: 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho. no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial: 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o município de Quixadá pelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea d. Referida penalidade 
é de competência do município de Quixadã. 
f) As penalidades previstas nas alíneas d' e e poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato 
ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municipios e, será excluída do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 41  da Lei 10.520/2000, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem: 
1-convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital. 
2- Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços: 
3- Não mantiver a proposta, injustificadamente: 
4- Comportar-se de modo inidõneo: 
5- Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame: 
6- Cometer fraude fiscal: 
7- Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na 
condição anterior: 
1- Pelo fornecimento desconforme com o especificado e aceito. 
2- Pela não execução no prazo estipulado do fomecimeto rejeitado pelo município de Quixada. 
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3- Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão. 
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n°8.666/93. 

Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo municipio de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alínea g, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
Subcláusula Quarta . As sanções previstas na alínea g" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
as de multa, elencadas nas alíneas b e c da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados. 

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

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

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

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

Por iniciativa da Administração: 
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93; 
b) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 
Subcláusula Primeira . A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos subitem 
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 
Subcláusula Segunda- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da contratada, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação. 
Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 	\ 
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDIÇOES DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: 
16.1. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante 
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual 
comperã dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao municipio de 
Quixadá, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e 
parágrafos. da Lei 8.666/93 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vicios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da municipio de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (ai. 70. da Lei n°8.666/93). 
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do municipio de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre. para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o 
recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO: 
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do 
fornecedor, assegurará ao município de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de 
recebimento 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 18 da Lei 8.666193. 
constituem motivos para a rescisão da contratação: 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao 
municipio de Quixadá; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do 
municipio de Quixadã. 
Subcláusula Terceira Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será 
admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o 
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
Subcláusula Quarta - O município de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e 
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
201. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os chamados casos omissos, 
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objto do Pregão, a legislação e demais normas reguladoras da 
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matéria, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, 
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

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

Quixadá-Ce 	de 	de 2021. 

SIGNATÁRIOS: 

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	 CPF: 

	

2. 	 CPF: 

01 fiQ°  CO"" çp 
da Teoria 

Trav. Jo 	orge, 5/14 

Campo Velho, 390 010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00.002/2021 

RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS INTERESSADAS 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

Trav. José J,Jorge, SN 
010 - Quixadà-CE Campo Velho, 6 
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00.002/2021 

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

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

Trav. Jo4k Jorge, SIN 
Campo Velho, 3S7-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00.00212021 

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

Quixadá-Ce 	de 	de 2021. 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 00.002/2021, celebrada entre o 
município de Quixadã e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n°00.00212021 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 CNPJ N° 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR. 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL DO LOTE 	R$ 

Trav. Jos Jorge, SIN 

Campo Velho, 	7-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO P4° 	 

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

	

EMPRESA 	, PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1.0 presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019, na Lei n°10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078190 (Código de Defesa do Consumidor) e do 
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do 
Pregão Eletrônico n°00.00212021, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu Ordenador 
de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de material de limpeza e higienização para atender 

• as necessidades da Secretaria de 	 do município de QuixadálCe, tudo conforme 
especificações contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo 1 do edital e da proposta 
adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA• DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 
emissão da ordem de compra, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRONICO N° 
00.00212021. 

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

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

Trav. Jos4 Jorge, S/N 
Campo VeIho743S7-010 - Quixadã-CE 
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comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, neces 
dos bens. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os equipamentos deverão ser entregues pela CONTRATADA e estarem em plena condição de consumo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de 
compra de que trata a Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1.0 objeto do presente contrato será recebida provisoriamente em até 10 (dez) dias corridos, contados 
da data da entrega dos bens, no local e endereço indicado pela Secretaria de 	 . Nos 
moldes do termo de Referência - Anexo Ido edital. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Por ocasião da entrega, a fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a 
assinatura e o número do CPF, emitido pela Secretaria de 	 . do servidor do 
CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez verificado o 
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal!fatura 
no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou 
Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas á CONTRATADA e seu 
vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco 
indicado na Nosta Fiscal, juntamente com os dados bancários. 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÉNCIA 

o 

Trav. Jo4é Jorge, S!N 
Campo Velho, ,3jO7-01O - Quixadá-CE 
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61 O contrato terá vigência até 31 (trinta e um) dezembro de 2021, contados da 	.t 1:X' ia 
deste termo de contrato. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, den o do ano 
orçamentário. 

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

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

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

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

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
9 1. Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste 
contrato, cabe ao CONTRATANTE: 

Trav. Joe Jorge, S 19 

Campo Velho.<&a07-0110 . Quixada-CE 
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a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscaliz 
contratual; 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercicio das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso ás suas 
instalações; 
c. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessános que eventualmente venham a 
ser solicitados; 
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato caberá ao Sr(a) 	  e 
consiste na venficaç.ão da conformidade da entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou 
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 
8666, de 1993. 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatisücos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
11.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário á regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiéncia necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual á produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 11  do artigo 65 da Lei n° 
8.666. de 1993. 
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 10 
e 2° do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponivel. 
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciánas e para com o 

Trav. Jot  Jorge, SN 
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FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento conv' .c'. • E na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n 8666, de 1993. 
11.11.0 contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciánas e para com o FGTS referentes à 
execução do fornecimento alocada. 
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciánas e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Sem prejuizo da aplicação da penalidade de que trata o caput' desta cláusula, poderão ser aplicadas as 
multas conforme legislação vigente. 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Trav. Joe Jorge, S N 
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14.1. Fica ajustado, ainda, que: 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcri 
a) o Edital Pregão Eletronico N°00.00212021 e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do município de Quixadá. 
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo idenUficadas e assinadas. 

XXXXXXX  

Secretario(a) de 	 Razão Social 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPF N°: 

	

2. 	  
CPFN°: 

Trav. Jo4é Jorge, SJN 
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PREFEITURA DE 

ANEXO 1 DO CONTRATO 

LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND CITO 
VALOR. 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL DO LOTE _R$ 
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