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TOMADA DE PREÇOS N2 00.005/2021 - TP

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE TOMADA DE
PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
TÉCNICA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES OU
TERMOS DE PARCERIAS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO
FEDERAL GOVERNO ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.

A Prefeitura Municipal de Quixadá/Ce, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente
nomeada pela Portaria n9 09.03.002/2021 de 09 de março de 2021, torna público para conhecimento
dos interessados que na data, horário e local abaixo previsto, abrirá licitação na modalidade Tomada de
Preços, do tipo menor preço, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições
estabelecidas nesta Tomada de Preços, observadas as disposições contidas na Lei Federal n2 8.666/93
de 21.06.93, e suas alterações posteriores.
HORA, DATA E LOCAL:

Os "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTAS DE PREÇOS" serão recebidos em sessão pública
marcada para:
Às 09:00 Horas,
Do dia 01 de junho de 2021,
No endereço: Centro Administrativo e Financeiro, localizado na Trav. Jorge José Matias, s/n - Campo
Velho - Quixadá - Ce.
Constituem parte integrante desta Tomada de Preços, independente de transcrição, os seguintes
anexos:
ANEXO 1
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS)
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.
MINUTA DO TERMO CONTRATUAL.
MODELO DE DECLARAÇÕES.

1.0- DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE
CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES OU TERMOS DE PARCERIAS, COM RECURSOS ORIUNDOS
DO GOVERNO FEDERAL GOVERNO ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, JUNTO AS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.
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1.2. - O valor estimado dessa licitação é R$ 351.200,00 (trezentos e cinquenta e um mil e duzentos
reais), de acordo com as pesquisas de preços realizadas pela Comissão Permanente de Compras e
Serviços do município, nomeada pela Portaria n2 04.01.001/2021, conforme exige a INSTRUÇÃO
NORMATIVA 73/2020.
2.0- DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1- RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

o

2.1.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes
tenham sido aplicadas neste município, por força da Lei n. 9 8.666/93 e suas alterações posteriores;
2.1.2- Não poderá participar empresa com falência decretada, desde que esteja em processo de
recuperação judicial e que comprove a boa situação financeira da empresa.
2.2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

•

2.2.1- Poderá participar do presente certame licitatório pessoa jurídica, devidamente cadastrada na
Prefeitura Municipal de Quixadá, ou não cadastrada, que atender a todas as condições exigidas para
cadastramento até o 32 (terceiro) dia anterior à data para abertura do certame, observada a necessária
qualificação.
2.2.2- Os Documentos de habilitação e as Propostas de Preços poderão ser apresentados por preposto
do(a) licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública ou particular. A não
apresentação não implicará em inabilitação, no entanto, o representante não poderá pronunciar-se em
nome do(a) licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que comprovem tal
condição através de documento legal.
2.2.3- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de habilitação e as Propostas de Preços de
mais de um(uma) licitante, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá
representar mais de uma licitante junto à Comissão de Licitação, sob pena de exclusão sumária dos(as)
licitantes representados(as).
2.2.4- No caso do(a) licitante ser representado(a) por procurador(a), deverá ser apresentada procuração
por instrumento público ou particular.
2.2.5- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n2 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42
a 45 da referida Lei é necessário a apresentação, junto com os documentos de habilitação, de uma
declaração expedida pela própria empresa declarando que se trata de microempresa ou empresa de
pequeno porte.
2.2.6- A não apresentação do documento previsto no item 2.2.5 acima não impedirá a participação na
licitação, porém, o(a) participante não terá direito à fruição dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da
Lei Complementar n2 123/2006 e 147/2014.
3.0- DOS ENVELOPES
3.1- A documentação necessária à Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentadas
simultaneamente a Comissão de Licitação, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e
local indicado no preâmbulo deste Edital, conforme abaixo:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA)
Trav. José Jorge Matias, s/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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ENVELOPE N2 01— DOCUMENTAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N2 00.005/2021-TP
À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA)
ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N2 00.005/2021-TP
3.2- É obrigatória a assinatura de quem de direito do(a) PROPONENTE na PROPOSTA DE PREÇOS.
4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A".
•

4.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada
em Cartório, ou ainda atendendo a Lei n2 13.726 de 2018, exceto para a garantia, quando houver, cujo
documento comprobatório deverá ser exibido exclusivamente em original;
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do documento
não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou
regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal
declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da data de sua emissão.
4.2- OS DOCUMENTOS PARA PESSOA JURÍDICA CONSISTIRÃO DE:
4.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do prazo de
validade, guardada a conformidade com o objeto da licitação, todavia deve ser levado em consideração
o item 2.2.1 deste edital.
4.2.2- HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Ia

4.2.2.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta.
4.2.2.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de empresa
individual, e no caso de sociedade por ações, acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais
administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de
prova da diretoria em exercício.
4.2.2.3- Prova de inscrição na:
a) Fazenda Federal (CNPJ).
4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
4.2.3.1 - Provas de regularidade, para com:
a) A Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da União (PGFN));
b) A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante);
c) A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei;
d) O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
\ ,
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e) A Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).
4.2.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES COMPETENTES,
CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 2, INCISO IDA LEI N2 8.666/93)
4.2.4.1- Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços de
natureza e espécie condizentes como objeto desta licitação, especificados no anexo 1 deste edital;
a) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o fornecimento
prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do
conteúdo declarado.
4.2.5- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO—FINANCEIRA:
4.2.5.1. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação
ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social encerrado,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstrações de
Contas de Resultados. Os demais tipos societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço
Patrimonial, na forma da Lei, reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do Livro Diário
para verificação dos valores, assinados por contador habilitado.
4.2.5.2. Comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índice de Liquidez Geral
(LG) maior ou igual a 1, resultantes da aplicação da seguinte fórmula:
ONDE: AC : ATIVO CIRCULANTE
LG -

AC+ RLP
PC+ELP

PC

PASSIVO CIRCULANTE

ELP

: EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

RLP

: REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

4.2.5.3. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
4.3- OUTRAS EXIGÊNCIAS
4.3.1- Declaração expressa, na forma do anexo IV desta Tomada de Preços.
5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B"
5.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em uma via
digitada ou impressa por qualquer processo mecânico, eletrônico ou manual, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, entregue em envelope opaco e lacrado.
5.2- AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA, CONTER:
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5.2.1- Razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante.
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
da apresentação das mesmas;
5.2.4- Valor mensal e total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, já
consideradas, no mesmo, todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital;
5.2.5- Correrão por conta do(a) proponente vencedor(a) todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta;
5.2.6- Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos por extenso e, no
caso de incompatibilidade entre os valores mensal e total, prevalecerá o valor mensal.
6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
6.1- A presente licitação na modalidade Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o
procedimento estabelecido no art. 43 da Lei flQ 8.666/93 e suas alterações posteriores;
6.2- Após a entrega dos envelopes pelos(as) licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos
ou supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos;
6.3- Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão de Licitação deste
Município, constarão obrigatoriamente da respectiva Ata;
6.4- É facultado à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da proposta;
6.5- Será lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatório, que será
assinada pela Comissão de Licitação e pelos(as) licitantes presentes, conforme dispõe o § 12 do art. 43,
da Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores;
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços será
realizado no dia, hora e local previstos nesta Tomada de Preços;
6.7- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, procederse-á com a abertura e com a análise dos envelopes referentes à documentação;
6.8- Em seguida será dado vistas dos documentos aos(às) licitantes para que rubriquem e procedam, se
quiserem, ao exame e se utilizem das faculdades outras previstas em Lei;
6.9- A Comissão de Licitação poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessão, o resultado
da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;
6.10- Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão de Licitação, após obedecer ao disposto no art.
109, inciso 1, alínea a, da Lei de Licitações, fará a devolução aos inabilitados, dos seus envelopes
"propostas", devidamente lacrados;
6.11- Abertura das propostas dos(as) licitantes habilitados(as) que serão examinadas pela Comissão e
pelos(as) licitantes presentes;
6.12- Divulgação do resultado do julgamento das propostas e observância ao prazo recursal previsto no
art. 109, inciso 1, alínea b, da Lei n 2 8.666/93;
6.13- Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
7.0- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
A - AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"
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7.1- Compete à Comissão de Licitação avaliar o mérito dos documentos e informações prestadas, bem
como julgar a capacidade técnica de cada licitante e a exequibilidade das propostas apresentadas,
todavia devido não possuir o conhecimento técnico das muitas áreas que são licitadas, poderá solicitar
pareceres de profissionais técnicos para embasar a sua decisão.
7.2- A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, observada as
exigências contidas nesta Tomada de Preços.
B - AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE "B"

•

•

7.3- A presente licitação será julgada pelo critério, do menor preço, conforme inciso 1, § 12 do art. 45 da
Lei das Licitações;
7.4- Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, estes
últimos;
7.5- Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas de Preços dos(as) proponentes serão devidamente corrigidos, não se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta;
7.6- No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-á por sorteio, observado o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006 e 147/2014;
7.7- Nos termos do art. 44 da Lei Complementar n9 123/2006 e 147/2014, considerar-se-ão empatados
(empate ficto) todas as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte que
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço apresentada;
7.8- Não ocorrerá o empate ficto quando o melhor preço tiver sido apresentado por empresa que
comprove ser regularmente enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.9- Ocorrendo o empate na forma prevista no item 7.7 acima, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A Comissão de Licitação convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
para apresentação de proposta de preço inferior à da primeira classificada;
b) A convocação deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do
direito, e havendo a apresentação de preço inferior pela mesma, esta passará à condição de primeira
classificada no certame;
c) Não ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma das alíneas "a"
e "b" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
prevista no item 7.7 acima, na ordem crescente de classificação, para o exercício do mesmo direito;
d) No caso de equivalência (igualdade) dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte, que se enquadrem na hipótese prevista no item 7.7 acima, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência, através da
apresentação de melhor oferta.
7.10- Será declarada vencedora a proposta de menor preço global entre os(as) licitantes
classificados(as), após a observância dos critérios acima estabelecidos.
7.11- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS
7.11.1- Que não atenderem as exigências desta Tomada de Preços;
7.11.2- Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos ou
inexequíveis;
7.11.3- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, nem
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos(as) demais licitantes;
7.11.4- Com preço unitário simbólico ou irrisório, assim entendido como aquele incompatível com os
preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações;
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7.11.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato público, para o qual todos os(as) licitantes serão convocados(as), vedado qualquer outro
processo;
7.11.6- De conformidade com o parecer da Comissão de Licitação, não constituirá causa de inabilitação
nem de desclassificação da proponente a irregularidade formal que não afete o conteúdo ou a
idoneidade da proposta e/ou documentação apresentada.
8. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR EQUIPE TÉCNICA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE CONTRATAÇÃO
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADO PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES COMPETENTES,
CONFORME DISPÕE O ART. 79, § 2, INCISO 1 DA LEI N' 8.666/93):

•

8.1. Registro ou inscrição da licitante junto ao Conselho de Classe Competente;
8.2. Deverá ser comprovada que a licitante possui em seu corpo técnico, pelo menos 02 (dois)
profissionais de nível superior, com formação condizente com o objeto licitado, devidamente inscritos
no Conselho de Classe Competente.
8.2.1. A comprovação de vinculação ao quadro da licitante será feita:
a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente
registrada junto ao órgão competente.
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a
apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada - e
das provas de recolhimento das obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês anterior à data de
publicação deste edital, acompanhadas das respectivas relações de empregados ou mediante
apresentação de contratos de regime de prestação de serviços
9.0- DA ADJUDICAÇÃO
9.1- A adjudicação da presente licitação ao(à) licitante vencedor(a) será efetivada mediante termo
circunstanciado, obedecida à ordem classificatória, depois de ultrapassado o prazo recursal.
10.0- DO CONTRATO
10.1- Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa à presente Tomada de Preços,
que deverá ser assinada pelas partes no prazo de até 05(cinco) dias úteis, a partir da data da convocação
encaminhada ao(à) licitante vencedor(a) do certame;
10.2- A recusa injustificada do(a) adjudicatário(a) em assinar o "Termo de Contrato" no prazo
estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito às
penalidades previstas na Lei n2 8.666/93 e alterações posteriores;
10.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora, seus anexos,
bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de base ao processo licitatório;
10.4- É facultado à Administração, quando o(a) convocado(a) não assinar o "Termo de Contrato" no
prazo e condições estabelecidas, convocar os(as) licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de
classificação estabelecida pela Comissão de Licitação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei n 2 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
11.0 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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A Contratada deverá obedecer às seguintes disposições:
11.1.Prestar os serviços objeto deste processo, responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento
dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou municipal;
11.2. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura venham
a ocorrer, serem sanadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
11.3. Prestar os serviços 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, durante todo o
período de vigência do contrato, ressalvados os casos de caso fortuito ou força maiores, devidamente
justificados;

•

11.4. Fornecer número telefônico para contato, registro de ocorrências sobre o funcionamento do
serviço contratado e, com funcionamento, no mínimo, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 18
horas, para quando não for possível o contato presencial;
11.5. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou
venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados;
11.6. Manter durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;
11.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com expressa
autorização da Contratante;
11.8. Relatar à Fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada quanto à execução dos
serviços objeto da contratação;
11.9. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, quanto à
prestação dos serviços objeto desta contratação;
11.10. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;

12— DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
12.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços objeto desta contratação, não obstante a
Contratada seja a única e exclusiva responsável pela sua execução, reservando-se o direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalização, diretamente ou por prepostos designados;
12.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente à execução do Contrato;
12.3. Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da (s) respectiva (s) fatura (s), após
comprovação da regularidade fiscal e da atestação pela Seção de Material e Patrimônio da Contratante,
através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual;
12.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
12.5. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.
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13.0- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1 - O prazo de vigência contratual é até 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo
ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n9 8.666/1993.
13.2 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57 da Lei Federal n°
8.666/1993, alterada e consolidada.
14.0- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação
tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque
•

nominal, acompanhado da seguinte documentação:
1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas
(pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do objeto deste termo,
II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN),
com abrangência inclusive as contribuições sociais,
III)CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal,
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo município domiciliado, e,
VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 12.440/2011.
14.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das
condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo.
14.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de
acordo com as especificações deste instrumento.
14.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até
sua execução regular.
14.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
15.0-DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
15.1- O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da
contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação
Getúlio Vargas, para fins de proceder como reajuste.
15.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual,
poderá, mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a
retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65. II, 'd da Lei Federal n°
8.666/93, alterada e consolidada.
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16.0- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b.1)
101/
5 (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do(a) licitante vencedor(a) em
assinar o Contrato dentro do prazo de OS (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela

•

CONTRATANTE;
0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta)
b.2)
dias;
2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do
b.3)
pacto, a critério da Secretaria, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias;
b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontada "ex-offício" do(a) CONTRATADO(A),
mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a
Secretaria de cluixadá, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitação.
17.0- DA RESCISÃO CONTRATUAL
17.1- Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei N
8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de
05(cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.
18.0- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

o

18.1- O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no Art. 65 da Lei N2 8.666/93, desde
que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
19.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
19.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n2
8666/93 e suas alterações;
19.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente;
19.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Quixadá e encaminhados à Comissão
de Licitação;
20.0-DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
20.1 - As despesas decorrentes do Processo Licitatório e do instrumento contratual correrão por conta
das seguintes Dotações Orçamentárias:
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09
V

PROJETO ATIVIDADE

FONTE DE
RECURSOS

0601.0412306032.014

ELEMENTO DE
DESPESAS/SUB
ELEMENTO
3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1001000000

0701.1512206032.018

3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1001000000

1001.1012213122.057

3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1211000000

0801.1236106032.021

3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1111000000

DE

21.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1- A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta Tomada
de Preços.
21.2- A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada
ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração, por
decisão fundamentada, em que fique evidenciada a notória relevância de interesse do Município;
21.3- É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de Quixadá, s,
Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de Quixadá,
participar como licitante, direta ou indiretamente, por si, por interposta pessoa, dos procedimentos
desta Licitação.
21.4- A homologação da presente Licitação será feita pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Prefeitura
Municipal de Quixadá, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei n9 8.666/93;
21.5- Os casos omissos deste Tomada de Preços serão resolvidos pela Comissão de Licitação, nos termos
da legislação pertinente.
21.6- Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca
de Quixadá, Estado do Ceará, excluído qualquer outro.

Quixadá-Ce, lide maio de 2021.

MirlIa Maria34ld9nha Lima
Presidente da Co~o de Licitação
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de assessoria e
consultoria técnica em gestão de Convênios, Contratos de Repasses ou Termos de Parcerias, com
recursos oriundos do Governo Federal, Governo Estadual e instituições financeiras, junto as diversas
secretarias do município de Quixadá/Ce:

TEM

01

02

03

04

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na
área de assessoria e consultoria técnica em gestão de Convênios,
Contratos de Repasses ou Termos de Parcerias, com recursos
oriundos do Governo Federal, Governo Estadual e instituições
financeiras, junto a Secretaria de Planejamento e Finanças
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na
área de assessoria e consultoria técnica em gestão de Convênios,
Contratos de Repasses ou Termos de Parcerias, com recursos
oriundos do Governo Federal, Governo Estadual e instituições
financeiras, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na
área de assessoria e consultoria técnica em gestão de Convênios,
Contratos de Repasses ou Termos de Parcerias, com recursos
oriundos do Governo Federal, Governo Estadual e instituições
financeiras, junto a Secretaria Municipal da Saúde
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na
área de assessoria e consultoria técnica em gestão de Convênios,
Contratos de Repasses ou Termos de Parcerias, com recursos
oriundos do Governo Federal, Governo Estadual e instituições
financeiras, junto a Secretaria Municipal de Educação

UND

QUANT.

MÊS

12

MÊS

12

MÊS

12

MÊS

12

2. PROJETO ATIVIDADE
UNIDADE ADMINISTRATIVA

DE
SECRETARIA
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DO
SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE

FONTE DE
RECURSOS

0601.0412306032.014

ELEMENTO DE
DESPESAS/SUB
ELEMENTO
3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1001000000

0701.1512206032.018

3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1001000000

1001.1012213122.057

3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1211000000

PROJETO ATIVIDADE
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0801.1236106032.021

3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1111000000

3. JUSTIFICATIVA

•

3.1. A contratação de uma assessoria técnica especializada, tem como finalidade atender ao contido na
Legislação Federal e Estadual na execução de programas e projetos que envolvam a transferência de
recursos financeiros do Orçamento Geral da União Federal e do Estado do Ceará para o município
através da formalização de convênios, termos de compromisso, termos de ajuste, termos de adesão,
instrumentos similares e programas de ação continuada, bem como, quando na elaboração e
encaminhamento da prestação de contas dos recursos que forem repassados por quaisquer dos
instrumentos acima mencionados para o Município.
4. ESCOPO DOS TRABALHOS - CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO
4.1. Uma vez contratada, a empresa desenvolverá as atividades de gestão de recursos Federais e
Estaduais com o objetivo de promover a realização de obras, serviços e aquisições para a melhoria da
infraestrutura e dos serviços públicos oferecidos à população do Município de Quixadá, sempre em
conformidade com as sistemáticas estabelecidos pelos diversos órgãos do Governo Federal e Estadual.
S. METODOLOGIA DE TRABALHO
4.1. Para assegurar maior eficácia na aprovação dos projetos, a empresa contratada deverá utilizar uma
metodologia de trabalho com atuação em todas as fases do processo, iniciando pelo levantamento das
demandas, elaboração dos projetos, prestação de contas e acompanhamento da tramitação dos
projetos existentes em Brasília (DF) e Fortaleza (CE), conforme as etapas seguintes:

o

ETAPA 01— DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO

1 Identificação das demandas por aquisições, serviços e obras através de uma reunião de
planejamento com a participação do Prefeito Municipal, equipe da contratada e Secretários
Municipais;
1Definição de Prioridades;
1Elaboração de Planejamento para a Captação de Recursos.
ETAPA 02—GESTÃO
Nesta etapa serão desenvolvidas as atividades de Captação e Gestão de Recursos Federais e
Estaduais a partir das atividades abaixo:
1 Acompanhamento em todas as fases (Proposição; Celebração/Formalização; Execução e
Prestação de Contas) do Convênio, Contrato de Repasse ou Termo de Parcerias;
1 Comunicação permanente sobre abertura de programas e publicação de editais;
1Elaboração das propostas e projetos;
lCadastramento das Propostas no Portal de Convênio, Contrato de Repasse ou Termo de Parcerias
do Governo Federal - SICONV e demais sistemas do Governo Federal;
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1 Cadastramento das Propostas no Portal de Convênio, Contrato de Repasse ou Termo de Parcerias
do Governo Estadual E-PARCERIAS e demais sistemas do Governo Estadual;
1 Apresentação dos projetos do Município aos Ministérios e demais órgãos Federais;
1 Apresentação dos projetos do Município nas Secretarias e demais Órgãos Estaduais;
1 Acompanhamento da tramitação dos projetos na Capital Federal, Brasília (DF);
,'Acompanhamento da tramitação dos projetos na Capital Estadual, Fortaleza (CE);
ve
Gerenciamento do atendimento as normativas federais e estaduais do Convênio, Contrato de
Repasse ou Termo de Parcerias;
-

1 Gerenciamento dos prazos de execução dos Convênios, Contratos de Repasses ou Termos de
Parcerias Federais e Estaduais existentes;

1 Elaborar e orientar Prestação de Contas:
a) Prestação de contas parcial;
b) Prestação de contas total, e
c) Atendimento de diligências e pareceres; vi Assessoria na elaboração dos Planos de Trabalhos
para a recepção de recursos decorrentes de Emendas Parlamentares sempre que necessário.

1 Zelar pelas possibilidades de termos aditivos aos Convênios, Contratos de Repasses ou Termos
de Parcerias tanto de meta, quanto de valor e suas implicações.

1 A contratada deverá emitir relatórios sobre as propostas apresentadas ao Governo Federal e
Estadual, propostas em análise, aprovadas, conveniadas, em execução, com o respectivo
histórico.
ETAPA 03— ATIVIDADES DE APOIO
1 Organização e acompanhamento das agendas do Prefeito em Brasília (DF), bem como, em
Fortaleza (CE);
1 Acompanhamento da Regularidade no CAUC;
1 Acompanhamento da regularidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal SIAFI;
1 Acompanhamento da regularidade na Controladoria Geral do Estado— CGE
1 Acompanhamento permanente das publicações relacionadas às propostas junto ao Diário Oficial
da União
DOU e Diário Oficial do Estado
DOE;
1 Gerenciamento dos Prazos de Execução dos Projetos;
1 Elaboração das Planilhas Gerenciais.
1 Monitoramento, acompanhamento, integração e processamento de dados relacionados a
Convénios, Contratos de Repasses ou Termos de Parcerias.
.

-

-

6. DA NECESSIDADE DO GESTOR MUNICIPAL DE CONVÉNIO- GMC
6.1.0 Município designará o Gestor Municipal de Convênio, Contrato de Repasse ou Termo de Parcerias
(GMC) para fazer o gerenciamento das atividades do contrato e coordenar o relacionamento com a
empresa contratada.
6.2. Caberá ao Gestor Municipal de Convênios, Contratos de Repasses ou Termos de Parcerias:

1 Fornecer senha específica para acessar os sistemas federais e estaduais à empresa contratada
para possibilitar o cadastramento dos projetos;
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,,'Sempre que necessário, fornecer informações técnicas setoriais para subsidiar a redação dos
projetos, nos prazos solicitados;

1 Quando for necessário a diligência;
1 Cabe ao GMC enviar à contratada as informações técnicas para a resolução e adequações dos
projetos;

1 Comunicação entre o Gestor Municipal de Convénio e a contratada;
1 A comunicação entre o Gestor Municipal de Convênio e a contratada deverá ocorrer através das
seguintes atividades:

1

Envio e recebimento de tarefas que poderão ser agendadas para tornar gerenciáveis as
solicitações feitas à Contratada e ao Município;

1

Troca de informações para elaboração de propostas de projetos;

1

Solicitação de agendamentos de audiências em Brasília (DF), bem como, em Fortaleza (CE);

1 Troca de informações referente ao cumprimento de pareceres e diligências das propostas e
Convênios.
7. DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA
7.1. A elaboração dos Projetos de Engenharia, bem como, a obtenção de licenças nos órgãos de controle
para atendimento de programas, será de responsabilidade da Equipe Técnica da Prefeitura;

o

8. DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. Os Serviços contratados deverão ser prestados na sede da Contratada, na Capital Federal Brasília
(DF), na Capital Estadual . Fortaleza (CE), bem como na sede do Município Contratante, em função da
natureza dos serviços contratados.
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1. Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços de natureza e
espécie condizentes com o objeto desta licitação, especificados no anexo 1 deste edital;
a) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o fornecimento
prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do
conteúdo declarado.
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10.1. Registro ou inscrição da licitante junto ao Conselho de Classe Competente;
8.3. Deverá ser comprovada que a licitante possui em seu corpo técnico, pelo menos 02 (dois)
profissionais de nível superior, com formação condizente com o objeto licitado, devidamente inscritos
no Conselho de Classe Competente.
10.1.1. A comprovação de vinculação ao quadro da licitante será feita:
a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente
registrada junto ao órgão competente.
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a
apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada - e
das provas de recolhimento das obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês anterior à data de
publicação deste edital, acompanhadas das respectivas relações de empregados ou mediante
apresentação de contratos de regime de prestação de serviços.

o
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
ANEXO li-MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Local e data
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
Comissão Permanente de Licitação.
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00.005/2021-TP

Ø

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, referente à Tomada de Preços em
referência, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE CONVÉNIOS,
CONTRATOS DE REPASSES OU TERMOS DE PARCERIAS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO
FEDERAL GOVERNO ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, conforme especificações constantes do anexo 1, parte integrante deste
), com prazo de
processo pelo valor global de R$
(
vigência por 12 (doze) meses.
Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei n2 8.666/93 e suas alterações
posteriores, bem como às cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MENSAL

01
VALOR GLOBAL

S

NOME:
ENDEREÇO:
CNPJ/CPF N:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF N2:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

Carimbo e assinatura

Trav. José Jorge Matias, 5/N
Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL
CONTRATO N
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA
• COM
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

•

, inscrito no
, com sede na Rua
A Secretaria
,
neste
ato
representado(a)
pelo(a)
Ordenador(a)
de
Despesas,
CNPJ/MF sob o n2
doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado(a), e do outro
Sr(a).
, inscrita no
, com endereço na
lado,
,
inscrito(a) no
representada pelo(a) Sr(a).
CNPJ/MF n9
no final assinado(a), doravante denominada de CONTRATADO(A), de
CPF/MF n2
Processo n2
, em
acordo com a Tomada de Preços n2
p2
8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitandoconformidade com o que preceitua a Lei Federal
se, as partes, às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE
CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES OU TERMOS DE PARCERIAS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO
GOVERNO FEDERAL GOVERNO ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, JUNTO AS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, conforme especificações constantes do anexo 1, parte
integrante deste processo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

•

2.1- O presente Contrato tem como fundamento a Tomada de Preços n2 00.005/2021-TP devidamente
homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas acima citado(a) e ao fim assinado(a), bem como a
proposta do(a) CONTRATADO(A), tudo parte integrante deste Termo Contratual, independente de
transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1-0 valor global deste Contrato é de R$
) nele estando incluídas todas
(
as despesas e custos necessários à sua perfeita execução, sendo pago mensalmente o valor de R$
(

).

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação
tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque
nominal, acompanhado da seguinte documentação:
1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas
(pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do objeto deste termo,

Trav. José Jorge Matias, 5/N
Campo Velho, 63907-030 - Quixadá-CE
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II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN),
com abrangência inclusive as contribuições sociais,
III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal,
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo município domiciliado, e,
VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da lei W. 12.440/2011.
4.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das
condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo.
4.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de
acordo com as especificações deste instrumento.
4.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até
sua execução regular.
4.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

•

5.1 - O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da
contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação
Getúlio Vargas, para fins de proceder com o reajuste.
5.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual,
poderá, mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a
retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do
equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d da Lei Federal n°
8.666/93, alterada e consolidada.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - O prazo de vigência contratual é até 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo
ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n2 8.666/1993.
6.2 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57 da Lei Federal n°
8.666/1993, alterada e consolidada.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA
7.1. Prestar os serviços objeto deste processo, responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento
dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou municipal;
7.2. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura venham a
ocorrer, serem sanadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE
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7.3. Prestar os serviços 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, durante todo o
período de vigência do Contrato, ressalvados os casos de caso fortuito ou força maiores, devidamente
justificados;
7.4. Fornecer número telefônico para Contato, registro de ocorrências sobre o funcionamento do serviço
contratado e, Com funcionamento, no mínimo, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 18 horas,
para quando não for possível o contato presencial;
7.5. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham
a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados;
7.6. Manter durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;
77. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com expressa
autorização da Contratante;
7.8. Relatar à Fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada quanto à execução dos
serviços objeto da contratação;
7.9. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, quanto à
prestação dos serviços objeto desta contratação;
7.10. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.
8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços objeto desta contratação, não obstante a
Contratada seja a única e exclusiva responsável pela sua execução, reservando-se o direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalização, diretamente ou por prepostos designados;
8.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente à execução do Contrato;
8.3. Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da (s) respectiva (s) fatura (s), após
comprovação da regularidade fiscal e da atestação pela Seção de Material e Patrimônio da Contratante,
através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual;
8.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
8.5. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.
CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguintes sanções:
(N
Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do(a) licitante vencedor(a) em
assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela
CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta)
dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do
pacto, a critério da Secretaria, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias;
b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontada "ex-officio" do(a) CONTRATADO(A),
mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a
Secretaria de Quixadá, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei N
8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de
05(cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
11.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § lo, do art. 65, da Lei de Licitações.

00

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°
8666/93 e suas alterações;
12.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente;
12.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal competente e encaminhados à Comissão
de Licitação;
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1 - As despesas decorrentes do Processo Licitatório e do instrumento contratual correrão por conta
das seguintes Dotações Orçamentárias:
UNIDADE ADMINISTRATIVA

PROJETO ATIVIDADE

0601.0412306032.014

ELEMENTO DE
DESPESAS/SUB
ELEMENTO
3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

Trav. José Jorge Matias, SJN
Campo Velho, 63901-010 - Quixadá-CE
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SECRETARIA
DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

COMIS5AO DE
LICITAÇÃO

0701.1512206032.018

3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1001000000

1001.1012213122.057

3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1211000000

0801.1236106032.021

3.3.90.39.00/3.3.90.39.05

1111000000

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATO
, nomeado pela Portaria n

14.1 - A gestão do contrato, será exercida pelo servidor

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA - DO FORO
15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente Contrato, que não possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E. por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para
que possa produzir os efeitos legais.

-Ce

Ordenador de Despesas
Secretaria de
CONTRATANTE

de

de 20_.

Nome do representante Legal
Nome da Empresa
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:
01.
Nome:
CPF:
02.
Nome:
CPF:

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO

a) DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho noturno,
perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do art. 79 da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art.
27 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alterações posteriores;
b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixadã, 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 licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, nos termos do art. 32, §2, da Lei n.2 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade,
firma a presente, sob as penas da Lei.

(CE),

de

de 20

DECLARANTE
Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE

*

e
'1

hFJjt1

48tjJ

ti'Itip

j$11J

!hi
°flt1
t1r

11I!i

p zb;;ht

riliÍ!;!

d$tJI

a

F""
flt

2hufJi 2°ij
Ihhig 11I(I
:b2

)flul

ø1

DE COREAÚ -AVISO DEUCnAÇAØ -pncÁo
EsTADoao ccaÀ-P ÇEiwRa NuMcwAL
GJÕ
Fm - A Pisbute MãwId* Coeeai ccntmcs 4MWS*&SG,
PRESENCIALPCOlflt"
.
iméAv Dn
.
SzaS sSø,øoa.25d* Od.2S21. 'a dbr*ve.óP$diConSShod.1hcÇI4
d
6.C.
4t
na4,
CtØ.
tt
i5O
oPn
ào
CEPS2
Caeaú-a
J N 5&SaroCaVo
'Sds Cc
be.ckie* r.M.,.
*nà c.Ø,a.çao da ISsde pa .
p M.Øod.sqnço.
Ii.
Mcsps
nS.
di
SP.
ISw.
M1Ssw,
tonn
dc.n,
vbnoIedoi
N
pfl
ene4Q
s
etc..
godfl w cba OAo
Aaflp.
WcSoo. O E4IS
cfl co.iloT.w.adRiIr$aci e..
i,h3a,*1*dae 1S%3&l, m Le1?1e
Pr.go.vo ro erdnçn siçnctedo. rol &a, $.4.tM OflCLenei Lemi
A~
v.c—ca
tfl
tM
co,aóct10* Na.

1
"

$111

11

t

9

IttII3M
iU1fl
jiittiti IiidiI
nI!ii
vRJ biII1,t
1g411iJtilI'sI
ib1ii
i

i

..

dtjjV

1V !jflj%fl

à §11111à

;

;g4 ±aa

b4 fle4O44

g ol

° E}2iif'
•
;fl;
1

e,o
4g?

h511!J1I

.st1

Qfl I;9I

UdqV jb1j1
0w

1

aiJIitjiI€I

il!h s
"
ir

b.
;zn

•
j

IIIHI
Hrau

!Zj

I1'u!t

IIt'h

Iill;ill

Sagflbo* e w4iJ O
:.2
- g u1
....0wicc e
cS

*W a niU*u.4sJ

8°
•O - td2wE00
.0
9

0ujw
10<C tj
UJ a4
-•' a-=w e01*d
o!; st4w
.t.
02:
n3A.t
0O.- i
.4uo-Su
wo
1

Ceará, 12 de Maio de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIl N°2698

5.

('

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°40/2021, DE lO DE MAIO DE 2021.

A
ANTONIA ADENILCEARCENO LIMA RODRIGUfl
Rubrica
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação
PIIbUÔ&6p4a DE
Tiago Sou54€ %ítiit...
Código ldentificador:0H1'417TT
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

DECRETO N°4012021, de lO de maio de 2021.
PRORROGA AS MEDIDAS SANITÁRIAS PARA
O ENFRENTAMENTO DO AVANÇO DO NOVO
CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE
QUITERIANOPOLIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL QUITERIANOPOLIS - CE,
FRANCISCA PRISCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO no uso
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO que, caso se deixe de dar continuidade ás
providências que, desde o inicio da pandemia. vem adotando os
governos no compromisso de conter o avanço da infeção, um
verdadeiro colapso poderá ser gerado no sistema de saúde público e
privado de todo o Estado, a exemplo do que já vem acontecendo em
alguns países, em especial em relação àqueles onde a política do
ffisolamento social foi retardada como postura pública de
nfrentatnento da pandemia:
CONSIDERANDO todo o contexto social e econômico delicado
provocado pelas medidas necessárias ao enfrentamento da Co. id-I9:

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
TERMO DE ERRATA A PORTARIA 07,05.01
TERMO DE ERRATA
Termo de Errata para correção da Ementa da Portaria n°
07.05.01/2021
A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÃ — CNPJ:
07.594.930/0001-60, representada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO
NUNES DA SILVA, Presidente da Cãmara Municipal de Quixadi,
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.
retifica EMENTA DA PORTARIA 07.05.01/2021 pala que ONDE
SE LÊ: O VEREADOR APARECIDO HILDENIO ALVES
DUTRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
QUIXADÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
D E 1 A — S: O VEREADOR RAIMUNDO NONATO NUNES
DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUICIPAL DE
QUIXADÁ. NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
CâmaraMunicipal deQuixadá-Ce.. II de MAIO de2O2I.
Publicado por:
Abinadabe Comes da Silva
Código Identiflcador:64DBE98C

CONSIDERANDO que o STF. no julgamento da ADI 6341,
entendeu que a competência administrativa para tratar de Saúde, é
COMUM e SUPLEMENTAR entre os Entes Federados:

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
TERMO DE ERRATA A PORTARIA 07.05.02/2021

DECRETA:
ArI. 10. Ficam prorrogadas, até o dia ló de maio de 2021. no âmbito
do Município de Quitenanópolis • Ceark as medidas previstas no
Decreto Estadual de n° 33.980 de 12 de março de 2021, do Governo
do Estado do Ceará. e no Decreto Municipal de n° 25/2021, de 13 de
março de 2021. e alterações posteriores.
Art. 20. Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUITERJANÓPOUS, em lO de maio de 2021.

•

FRANCISCA PRISCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO
refeita Municipal
Publicado por:
Tamires do Nascimento Marinho
Código Identlfleador:0E77D089
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

Termo de Errata para correção da Ementa da Portaria n°
07.05.02/2021
A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ — CNPJ:
07.594.930/0001-60, representada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO
NUNES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quixadá.
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.
retifica EMENTA DA PORTARIA 07.05.0212021 para que ONDE
SE LÊ: O VEREADOR APARECIDO HILDENIO ALVES
DUTRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
QUIXADÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
L E 1 A - SE: O VEREADOR RAIMUNDO NONATO NUNES
DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUICIPAL DE
QUIXADÁ. .NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
Câmara Municipal de Quixadá-Ce., 11 de MAIO de 2021.

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUITERIANÓPOLIS - EXTRATO DE CONTRATOS N'
01612021.01 e 016/2021.02. O Município de Quiterianópolis toma
Público o Extrato de Contratos acima oriundo do PREGÃO
ELETRÕNICO N 01612021, OBJETO: AQUISIÇÃO DE
MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONTRATADAS:
FERNANDES ATACAREJO L.TDA - EPP. CNPJ: 38.333.439/000109. VALOR TOTAL: R$ 127.824,00. AGIL COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIR.ELI - ME. CNPJ:
30.607.80I/000I-80. VALOR TOTAL: R$ 3.705.00. DATA DE
ASSINATURA: 07/05/2021. PRAZO VIGÊNCIA: 31/12/2021.
SIGNATÁRIO: Jefferson Fernandes Barbosa e Leandro José Vieira
Soares. CONTRATANTE: Antonia Adenilce Arceno Lima
Rodrigues - Ordenadora de Despesas.
Quiterianópolis - CE. II de maio de 2021

ERMO DE ERRATA

RAIMUNDO NONA 710 NUNES DA SILVA
Presidente
Publicado por:
Abinadabe Comes da Silva
Código Identificador: 1 OFO5B6B
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Quixadá — Aviso de Licitação — A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá. torna
público que às 09:00 horas do dia 01 de junho de 2021, na sala da
CPL. localizada na T,av. José Jorge Matias. s/n - Campo Velho —
Quixadá — CL receberá propostas para a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços na área de assessoria e
consultoria técnica em gestão de convênios, contratos e repasses
ou termos de parcerias, com recursos oriundos do Governo
Federal, Governo Estadual e Instituições Financeiras, junto às
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diversas s
ias 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 Avise, no horário de
08:00 às 12:00h. ou no penal da transparência: www.tce.cc.gov.br. e
no portal do município: www.quixada.ce.gov.br.

LI.

ti

09hs00min do dia 23/03/2021, maiores in%rmaçõkt na
cl j
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge. Wn.CVNSO,/
Campo Velho. Quixadá-Ce, das 07:30 às 11:3
site:www.tce.ee.gov.br.
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iosÉ IVAN DE PAI VÁ JÚNIOR
Pregoeiro.

Quixadá-CE. 11 de maio de 2021.

Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identiflcador:7DCFc904

MIRLLA MARLI SALDANHA LIMA.
Presidente da CPL.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:ODACDOF4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QLJIXERÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ -O Município de
Quixadá. através da Secretaria de Saúde torna público o extrato da Ata
de Registro de Preços N° 10.005/2021-SRP resultante do Pregão
Elctrõnico N° I0.005/2021-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
ponsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce.
- Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
contados a partir de sua assinatura - Valor Global: R$ 457.779,70
(Quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais
e setenta centavos) - Contratada: RS Serviços Eletrotécnicos LTDA ME, inscrita no CNPJ rt 86.741.840/0001-20, através de sua
representante legal, a Si'. Maria Salidia Cavalcante Meio - Assinam
pela contratante: Secretária da Saúde, a Sra. Benedita de Oliveira Data da assinatura da Ata de Registro de Preços: lO de maio de 2021.
Publicado por:
Francisco Tbiago Pessoa de Queiroz
Código ldentlfleador:53A0C3FD

Os Ordenadores de Despesas das Secretarias de Desenvolvimento
Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutwa; Educação, Saúde: Trabalho
e Desenvolvimento Social: Agricultura e Desenvolvimento Rural e
Gabinete do Prefeito do Município de Quixeré. tomam público o
resultado da Adjudica5ão e Homologação, da licitação na Modalidade
PREGÃO ELETRONICO N° 0015/2021, cujo Objeto é a
AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA OS VEÍCULOS E
MAQUINAS 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 10.973326/0001-01 vencedora do lote 01 no valor global
de R$ 1485.000.00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais); A.
ANCHIETA CHAVES JIJNIOR, inscrita no CNPJ N°
07.70I.81I/0002-40. vencedora do lote 02, no valor global de RS
28.000,00 (vinte e oito mil reais) e DAVID ELIAS DO
NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - EPP inscrita no CNPJ N
1I.044.272/0001-00 vencedora do lote 03 no valor global de RS
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Quixeré—Ce. II de maio de 2021.

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

MEN ElES DE AP,4tio

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Município de Quixadã. através
da Secretaria Municipal de Saúde. toma público o extrato do Contrato
n° 10.00I/2021-DL-0i resultante da Dispensa de Licitação f
I0.001/2021-DI. - Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de
Saúde - Objeto: locação de imóvel destinado ao funcionamento da
sede da Secretaria municipal de Saúde, localizado na rua 1k Rui
aia, 5/ti, Centro, de interesse da Secretaria de Saúde de Quixadá. ,azo de sigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura - Valor
Global do Contrato: 111560.000,00 (sessenta mil reais) - Contratada:
Diocese de Quixadá, inscrita no CNPJ n° 07.721.749/0001-77. Assinam pela contratante: Secretária Municipal de Saúde, a Sra.
Benedita de Oliveira - Data da assinatura do Contrato: 06 de maio de
2021.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Quciroz
Código Identlflcador:A40853C0

*

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CIDADANIA,
SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Quixadi - 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
Eletr6nico n 00.00212021-FERI', 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 QuixadâlCe. Datas e Horários: 1. Inicio de
recebimento das propostas: das O8hs00min do dia 13/05/2021:2. Fim
do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 25/05(2021; 3.
Abertura e Julgamento das propostas: das OShsOl min às 081a59n1111 do
dia 25/03(2021; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: ás
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Publicado por:
Jose Eucimarde Lima
Código Identifleador:7842389F
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS
A Secretaria de Saúde do município de Quixeré toma público o
extrato dos Contratos resultantes do Pregão Eletrônico N.°
00I4/2021:
ÓRGÃO LICITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR
LOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,
FARMACOLOGICO, LABORATORIAL E TESTE RAPIDO AG
ANTIGENO DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA
PANDEMIA COVID-19 E PARA A MANUTENÇAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE
QUIXERÉ.
DOTAÇÔES ORÇAMENTÁRIAS:
F.,ae»man*o d.Seaa.nade s.,Ia
Ma.aeetdad. A10 11m.
Mcioda Wd.c A). CoTivka.dcdc
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