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Regido pela Lei n.2  10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.2 \\coMÍssÃpE  

8.666 de 21/06/93 (atualizada). 

PREÂMBULO 

O Pregoeiro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, legalmente 

designado pela Portaria de n° 09.03.004/2021 de 09 de março de 2021 torna público 
para conhecimento de todos os interessados que até as 09h00min do dia 20/07/2021 

na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá, localizada à Trav. José 

Jorge Matias, s/n - 19  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, em sessão pública, dará início 
aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concernentes às 

propostas de preços, formalização de lances verbais e documentos de habilitação da 

licitação modalidade Pregão Presencial n° 26.001/2021-PPRP identificado abaixo, 

objetivando o Registro de Preços mediante as condições estabelecidas no presente 

Edital, tudo de acordo com a Lei n.9 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente 

pela Lei n.9 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.9  8.883/94 de 08.06.94 e 

egislação complementar em vigor. 

Objeto. 

Registro de preço visando futura e eventual contratação de  

serviço de sinalização horizontal e implantação de semáforos 

no município de Quixadá, assim como aquisição de peças 

semafóricas de reposição, junto à Secretaria de Trânsito, 

Cidadania, Segurança e Serviços Públicos do município de 

Quixadá-Ce. 

Secretaria: 
Secretaria 	de Trânsito, 	Cidadania, 	Segurança 	e 	Serviços 

Públicos 

órgão Gerenclador: 
Secretaria 	de Trânsito, 	Cidadania, 	Segurança 	e 	Serviços 

Públicos 

Critério de Julgamento: Menor preço por Lote 

Regime de Execução: Por demanda 

Modalidade: Pregão Presencial 

Data 	e 	Hora 	de 
Abertura: 

DATA: 20/07/2021, às 09h00mln. 

Validade da Ata: 12 (doze) Meses 

Compõem-se o presente Edital das partes A e 8, conforme a seguir apresentadas: 

PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação. 
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e 

formalização do contrato. 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitação 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N2  26.001/2021-PPRP 

Trav. JosÈJorge, SIM 

Campo Velho, 632Q.010  . Quixadá-CE 
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PARTE B - ANEXOS 

Anexo 1 - Termo de Referência; 
Anexo A do Termo de Referência - Projeto: Implantação de Sinalização Semafórica 

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo III - Modelo de Declarações/Procuração; 

Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

Anexo V - Minuta do Contrato. 
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DO OBJETO -1. 

1.1- A presente licitação tem como objeto o Registro de preço visando futura e 
eventual contratação de serviço de sinalização horizontal e implantação de 

semáforos no município de Quixadá, assim como aquisição de peças semafóricas de 

reposição, junto à Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos 

do município de Quixadá-Ce. Tudo conforme especificações contidas no Anexo 1 - 

Termo de Referência do Edital. 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO NA PRESENTE 
LICITAÇÃO-2 

2.1- Poderão participar do pregão qualquer pessoa jurídica, cadastrada ou não nesse 

Município, desde que atenda a todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos, exceto nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais), que serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n2 123/2006 alterada 

pela Lei Complementar n2 147/2014. 

2.1.1- CADASTRAMENTO: O cadastramento junto à Prefeitura de Quixadá (inscrição no 

CRC) a que se refere o subitem anterior deverá ser providenciado pelo interessado 

diretamente na sede da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, S/N-

12 andar— Campo Velho, Quixadá-Ce, apresentando a documentação exigida, até às 

11:30h do dia anterior ao previsto para o recebimento dos documentos de habilitação 

e de proposta de preço e a revalidação/atualização de documentos. 

2.1.2 - Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do 

ato, este será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora. 

2.2- CREDENCIAMENTO: Cada licitante deverá apresentar-se com apenas 01 (um) 

representante, devidamente munido de documentação hábil de credenciamento, o 
qual será o único admitido a intervir nas diversas fases do procedimento Iicitatório, 

respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado. 

2.2.1- Cada representante, juntamente com o documento hábil de credenciamento, 

deverá apresentar ainda: 

a) Cópia de seu documento oficial de identificação (do representante), válido na forma 

da lei; 
b) Declaração de pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências 
quanto à proposta e à habilitação previstas no Edital, conforme modelo disposto no 

Item 1 do ANEXO III deste Edital; 

Trav. Jos4 Jorge, S!N 
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2.2.2- Os documentos de credenciamento e de identificação deverão ser aresentaddÇ kbrca "J 
em separados dos envelopes de proposta de preço e de habilitação, para que possam coAr.11S5 

DE ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura desses envelopes. 

2.2.3- Entende-se por documento hábil de credenciamento o instrumento particular de 
mandato, conforme modelo discriminado no item 2 do ANEXO III deste Edital, ou 
procuração pública acompanhado de documento que comprove a titularidade do 

outorgante; 
2.2.4- Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente, diretor do 
licitante ou titular de firma individual, dispondo por si só de poderes de representação, 
deverão ser apresentados documentos que comprovem tal condição (atos 
constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 
2.3- A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento do preposto não inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento 
de lances verbais pelo licitante durante a sessão do pregão. 

2.3.1- A incompatibilidade dos objetivos sociais da licitante com o objeto da licitação 
implicará no não credenciamento e na impossibilidade de sua participação no certame. 
2.4- No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderão nomear 
representantes, caso não os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, 
desde que apresente os documentos exigidos neste item. Entretanto, não será 
admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa/entidade licitante. 
2.5- Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou 
representantes comuns. 
2.5.1- Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a 
comunhão de sócios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes 
participantes, somente uma delas poderá participar do certame. 
2.5.2- Se constatada a comunhão de sócios, cooperados, diretores ou representantes 
entre licitantes participantes após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos 
participantes 	serão 	automaticamente 	desclassificados 	do 	certame, 
independentemente do preço proposto. 
2.6- Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem 
em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou 
ainda, que possuam registro de inadimplência contratual junto à Prefeitura de Quixadá 
ou que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou 
impedimento de contratar com a Prefeitura de Quixadá-Ce, ou tenham sido declarados 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes 
que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 
2.7- As empresas enquadradas como microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP), conforme incisos 1 e II do Artigo 32  da Lei Complementar n9 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto naquela lei deverão apresentar, no ato do 
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credenciamento declaração expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 82 da] 
IN 103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comércio. 

2.8- As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das 

microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração 

prevista neste subitem poderão participar normalmente do certame, porém, em 

igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime. 

2.9 - O credenciamento dos interessados será efetuado antes da apresentação dos 

envelopes contendo a documentação e propostas, no mesmo local de apresentação da 
documentação. 

DAS FASES DO PROCESSO LICITATÕRIO —3. 

3.1- O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases 
distintas: 

3.1.1- Credenciamento dos licitantes; 
3.1.2- Recebimento dos envelopes de "propostas de preços" e "documentos de 

habilitação"; 

3.1.3- Abertura das propostas de preços apresentadas, verificação e classificação 

inicial; 

3.1.4-Lances verbais entre os classificados; 

3.1.5- Habilitação do licitante melhor classificado; 
3.1.6- Recursos; 

3.1.7- Adjudicação 

DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS -4. 

4.1- Além dos documentos de credenciamento, previstos no subitem 2.2, cada licitante 
deverá ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a 

saber: "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação". 

4.2- Os conjuntos de documentos relativos à "Proposta de Preço" e aos "Documentos 

de Habilitação" deverão ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, 
rubricados no fecho, endereçados à Prefeitura de Quixadá, identificados com o 

número da presente licitação, com o nome do licitante, o número do CNPJ, o objeto da 

licitação e, respectivamente, os títulos dos seus conteúdos ("Proposta de Preço" ou 

"Documentos de Habilitação"). 
4.3-Todos os documentos necessários à participação na presente licitação só 
poderão ser apresentados em original ou cópia do original autenticada 

exclusivamente por cartório competente, não podendo, a equipe de apoio 
autenticar, em nenhuma hipótese, quaisquer desses documentos, por ser 

competência exclusiva de tabeliães de notas, conforme art. 72,  inciso V, da Lei 

Federal n2 8.935 de 18 de novembro de 1994. 
4.3.1- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, 

gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das 

propostas de preço. 
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4.3.2- Os documentos necessários à participação na presente licitaçã41F151_ 

compreendendo os documentos referentes à habilitação, à proposta de preço e seu 	Rubrica  

anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 	 \ coissÃ OU 
4.3.3- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame 

licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos 

respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor 

juramentado. 
4.3.4- Nos documentos apresentados neste processo, quando não consignado o 

respectivo prazo de vigência em seu bojo, o prazo de vigência será aceito pelo 
Pregoeiro como sendo de 30 (trinta) dias, salvo determinação legal especifica em 

contrário. 

DA PROPOSTA DE PREÇOS —5. 

5.1- A proposta de preços deverá ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou 

com carimbo do interessado, confeccionada por máquina, impresso por computador 

ou qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, 
datada e assinada, contendo na parte externa do envelope as seguintes indicações: 

AO PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. 

ENVELOPE N2 1— PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL N2  26.001/2021-PPRP 

PROPONENTE: 

5.2- A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado no 

ANEXO II deste Edital, contendo: 

5.2.1- A modalidade e o número da licitação; 

5.2.2- Endereçamento a(o) Pregoeiro da CP da Prefeitura de Quixadá; 

5.2.3- Razão Social, CNPJ, endereço, inscrição estadual ou municipal do proponente, 

conforme o caso, número da conta corrente, agência bancária, identificação do 

respectivo banco, e se houver, número do telefone/fax, e endereço eletrônico; 

5.2.4- Prazo para a entrega dos bens, conforme os termos do edital; 
5.2.5- Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias; 

5.2.6- Os bens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida 

consignada no edital (no caso de licitação para aquisição, o licitante deverá apresentar 

a marca do produto cotado); 

5.2.7- Os valores unitários em algarismos de cada item; 

5.2.8 - Valor Global, em algarismo e por extenso; 

5.2.9. Declaração de que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas 

incidentes sobre a entrega dos produtos e ainda aceitação e cumprimento a todas as 

obrigações contidas no Anexo 1 - Termo de Referência deste Edital. 
5.3 - Os preços constantes da proposta do licitante deverão conter apenas duas casas 
decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou 

desprezar os números após as duas casas decimais dos centavos, e deverão ser 
cotados em moeda corrente nacional. 

Trav. Jos4Jorge, S  
Campo Velho 	-010- Quixada-CE 
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5.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe, 	-4- 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.  

5.5 - Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os 

primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias. 

5.6 - Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos 

licitantes. 
5.6.1- A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme 

licitado. 
5.7 - A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos 

do Edital e seus Anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições 

de participação, competição, julgamento e formalização da ata de registro de preços, 

bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, 

às Leis Federais n°10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada. 
5.8 - Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a 

contratação, insertos na planilha anexa a solicitação. 

5.9 - Na análise das propostas de preço, o Pregoeiro observará preferencialmente o 

preço unitário, facultando-lhe, porém, segundo critério de conveniência e 
oportunidade observar o preço total. 

5.10- Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com 

este item. 

5.11 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "A" não 

sendo admitido o recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem 

permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro. 

5.12. Após a apresentação da proposta não caberá desistência. 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO —6. 

6.1- O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos exigidos 

em uma única via, e ser apresentado na forma do subitem 4.2 deste edital, contendo a 

seguinte inscrição no seu frontispício: 

AO PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE 

ENVELOPE N2 2— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2  26.001/2021-PPRP 

PROPONENTE: 

6.2. RELATIVA À PESSOA JURÍDICA: 

6.2.1. REGISTRO COMERCIAL no caso de empresário individual, no registro público de 

empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, 

filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro 
da Junta onde tem sede a matriz. 
6.2.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor 
devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, 
em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 

fr 

e 
Trav. JosõJorge, S!N 
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acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no cast EI 

da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde ope 	Rub.l
L 

com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 	 cDMISSA9 DE 
6.2.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples, cooperativas 

- no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o 

registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com 

averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 
6.2.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 
6.2.5. RG e CPF dos sócios e/ou empresário individual 

6.3. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA PARA PESSOA JURÍDICA: 

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme 

o caso, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual; 

6.3.3. Provas de regularidade, em plena validade, para com: 

6.3.3.1. A Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito 

quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União (PGFN)); 

6.3.3.2. A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da 

licitante); 

6.3.3.3. A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio 

ou sede do licitante, na forma da lei. 

6.3.3.4. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

6.3.3.5. A Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). 
6.3.4. 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; 

6.3.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da 

documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa; 
6.3.6. A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da 
Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação, ou 

item, conforme o caso. 

6.4-RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA PESSOA JURÍDICA: 

Trav. José Jorge, S/P4 
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6.4.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedid'?-__t\ 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n2 8.666/93) em data nã—i~u—br—ica 4! 
superior a 30 (trinta) dias. 	 COM,SSÃÇØ / 
6.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa - vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios - 

devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, 

gerente ou diretor, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de três meses da data da apresentação da proposta, reservando-se à Comissão o 

direito de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores, assinados 

por contador habilitado. 

6.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PESSOA JURÍDICA: 

6.5.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de 

fornecimento executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação, conforme Termo de Referencia, expedido por entidade pública ou 

privado, usuária do serviço em questão, comprovando que forneceu, 
satisfatoriamente, o objeto deste edital ou outro semelhante, bem como prova de 

atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Somente serão 

considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com 

identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado 
por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às 

informações sujeitas à conferência pelo Pregoeiro ou quem este indicar. 

a) 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. 

b) Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade 

técnica para comprovação ao que dispõe o item 6.5.1 "a", instrumento de nota fiscal 

e/ou contrato respectiva ao qual o atestado faz vinculação. 

6.6. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA: 
6.6.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n2 9.854, de 

27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 79, 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, 

conforme modelo constante no Anexo III, deste Edital; 

6.6.2. Declaração expressa de integral concordância com os termos deste Edital e seus 

Anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste Edital; 

6.6.3. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste Edital (art.32, §2, da Lei 

n.9 8.666/93). 
6.6.4. Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser 
apresentada declaração visando ao exercício da preferência prevista na Lei 

o 

o 

Trav. Jose 4orge, SrN 
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à. 
no ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇOES, assinado pelo titular ou representante 	Rubrica  
legal da empresa, devidamente comprovado. As empresas enquadradas no regime OMISSÃQDE 

diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que não 1!fJt9-' 
apresentarem a declaração prevista, poderão participar normalmente do certame, 

porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL -7. 

7.1- O Pregão Presencial terá a abertura da licitação em sessão pública, dirigida por um 

Pregoeiro, e realizar-se-á no endereço constante do Preâmbulo deste Edital, seguindo 

o trâmite indicado abaixo e obedecendo a legislação em vigor. 
7.2- CREDENCIAMENTO: Antes do inicio da sessão os representantes dos interessados 

em participar do certame deverão se apresentar para credenciamento junto a(o) 
Pregoeiro, identificar-se e comprovarem a existência dos necessários poderes para 

formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame, na forma do Item 2 deste instrumento, assinando então lista de presença. 

7.3- RECEBIMENTO DE ENVELOPES: A partir do horário estabelecido no preâmbulo 

deste Edital terá início à sessão pública do Pregão Presencial, na presença dos 

representantes dos licitantes devidamente credenciados e demais pessoas que 
queiram assistir ao ato, onde o Pregoeiro receberá de cada licitante ou seu 

representante, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos, 

as propostas de preços e a documentação exigida para a habilitação dos licitantes, 

fazendo registrar o nome dos licitantes que assim procederam. 
7.3.1 - Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou 

documento será aceito pelo Pregoeiro. 

7.3.2- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência por parte de qualquer 

licitante, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 

Pregoeiro. 

7.3.3- O Pregoeiro ao receber a documentação tratada no subitem 7.3 poderá 
determinar a suspensão do ato, para análise da documentação e a compatibilidade 

com os termos do Edital. 
7.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS: Abertos os 

envelopes contendo a "Proposta de Preços" de todos os licitantes, o pregoeiro ou 

membro da equipe de apoio fará a verificação da conformidade das propostas com os 

requisitos estabelecidos no Edital. A seguir, o Pregoeiro informará aos participantes 

presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços para o fornecimento 

do(s) objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 
7.4.1- Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o Pregoeiro 

examinará a compatibilidade desta com os termos do Edital, desclassificando as 

propostas que não atendam aos termos desse Edital. 
7.4.2 - O Pregoeiro poderá a qualquer tempo determinar a suspensão da sessão, a fim 
de que o setor técnico da(s) Secretaria(s) interessada(s) na presente licitação proceda 

ao exame de qualidade e compatibilidade com os termos do Edital dos produtos 

cotados. 

Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecid' Fis. 
	6 	o 

o 

o 

Trav. José trge S!N 
Campo VeIho,5a9S410 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

TÇ QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

7.5- CLASSIFICAÇÃO INICIAL: O Pregoeiro fará a ordenação das propostas de todos o 
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de - Rubrica 

- 
menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 1 COMISS'9 DEJ 

ci 
superiores em ate 10% (dez por cento) relativamente a de menor preço, para que seus 	<- 
representantes participem dos lances verbais. 
7.5.1- Caso não sejam verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas 
condições definidas no subitem 7.5, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até 
o máximo de 03 (três), para que seus representantes participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas iniciais. 
7.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances 
verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com 
preços decrescentes, obedecendo as seguintes disposições: 
7.6.1- O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. No 
entre propostas será realizado imediatamente sorteio visando 
entre os licitantes empatados. 
7.6.2- Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 
tenha sido anteriormente registrado. 
7.6.3- O Pregoeiro no inicio ou no decorrer 
prerrogativa de: 
a) determinar um intervalo mínimo de valor entre os lances verbais a serem realizados; 

b) determinar um período máximo de tempo para que cada licitante realize o lance 
verbal; 
7.6.4- Não será aceito o lance realizado em desacordo com as determinações 
emanadas do(a) Pregoeiro na forma da alínea "a" do subitem anterior. 
7.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o 
licitante que deixar de apresentar lance no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro na 
forma da alínea "b" do subitem7.6.3. 
7.6.6- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro, 
implicará exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, 
ficando sua última proposta registrada para efeito de classificação ao final da etapa 
competitiva. 
7.6.7- Quando não mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes será 
declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem 
decrescente de valor, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
7.6.8- O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor para a Administração nas situações em que não se realizem 
lances verbais, ou realizando-se, depois de declarado o encerramento da etapa 
competitiva se a oferta não for aceitável, ou se o licitante classificado for considerado 
inabilitado, no exame de oferta subsequente. 
7.6.9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas 
sem que se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, 
na própria sessão do Pregão Presencial. 

Trav. José *rge, SIN 

Campo Velho, 63907- '10 - Quixadã-CE 
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7.6.10. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, serjê' is._ih%— ,. 
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a .._...._±-

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da le 
Complementar n2 123, de 2006. 

7.6.10.1. Entende-se por empate ficto, aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.6.10.2. Não ocorrerá empate ficto quando o melhor lance tiver sido apresentado por 
empresa que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.6.11. Para efeito do disposto no item 7.6.10 deste Edital, ocorrendo o empate ficto, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em 

seu favor o objeto licitado; 

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes ME/EPP que porventura 

se enquadrem no mesmo intervalo percentual de 5%, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

c) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no aludido intervalo, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, 

desde que não haja lances. 
7.6.12- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e 

realizada a classificação final das propostas, o (a) Pregoeiro examinará a aceitabilidade 

do primeiro classificado, especialmente quanto à conformidade entre a 
proposta/oferta de menor preço e o valor estimado para a contratação constante da 

planilha anexa a Solicitação, decidindo motivadamente a respeito. 

7.6.13- Tratando-se de preço inexequível o (a) Pregoeiro poderá determinar ao 

licitante que comprove a exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob 

pena de desclassificação. 
7.6.14- Ocorrendo a hipótese tratada no subitem anterior, o(a) Pregoeiro abrirá o 
envelope de habilitação do licitante primeiro classificado "sob condição", 

considerando o disposto no sub item anterior. 
7.6.15- Diante da hipótese tratada no subitem 7.6.13 o(a) Pregoeiro poderá, também 

"sob condição", negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja 
obtida melhor oferta que a sua proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir 
menor preço, caso não comprovada a exequibilidade do licitante anteriormente 

classificado. 
7.6.16- O lance verbal depois de proferido será irretratável, não podendo haver 

desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 

constantes deste Edital (subitens: 13.1 e 13.1.1, "c"). 

Rubrica 

COMISSAQ DE 
LIcITAÇÃO 
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7.6.17- Os licitantes que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 	- - - 

inexequíveis serão considerados desclassificados, não se admitindo complementação— 	- 

posterior. 
7.6.18- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem  

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos. 
7.6.19- Não serão adjudicadas propostas com preços superiores aos valores estimados 

para a contratação, constantes da planilha anexa a Solicitação. 
7.6.19.1 - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados 

que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Central de Compras da 

Prefeitura de Quixadá, responsável pela elaboração e emissão da referida Planilha, 

assim também, dirimidas as eventuais dúvidas que possam surgir. 

7.6.20- Caso o preço referente ao preço final seja composto de preços unitários, 

deverá o Pregoeiro, antes da convocação de todos os licitantes, solicitar ao vencedor à 

adequação desses preços ao valor do lance final. 

7.6.21- Caso a licitante classificada com o Manor preço por lote seja uma ME/EPP e 

esta apresente restrições na comprovação da regularidade fiscal, será convocada para 

apresentar a documentação regularizada. Conta-se a partir da declaração de 
vencedora do certame, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério do Pregoeiro, para regularização da documentação, nos termos do § lo do art. 

43 da Lei Complementar n2  123, de 2006, com vista à contratação. 

7.6.22- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado ao (à) pregoeiro (a) 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação crescente, para 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.6.23- Caso a licitante classificada com o Menor preço por lote seja uma empresa não 
beneficiada pelo tratamento diferenciado e não apresente situação regular, no ato da 

assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de 

classificação crescente, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente. 

7.6.24- O contrato deverá ser assinado em até 2 (dois) dias da convocação do licitante 

declarado vencedor, observados os itens 7.6.21, 7.6.22 e 7.6.23, cabendo ainda a 

negociação direta, a fim de se obter preço mais vantajoso. 

7.7- HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada 
aceitável, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos 

de Habilitação" do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), 

para confirmação das suas condições habilitatórias, determinadas no item 6. 

7.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

Envelope n2 02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com 

o estabelecido neste Edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, 

não se admitindo complementação posterior, excetuando-se o disposto no item 

7.6.21. 
7.7.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, caso 
não haja intenção de interposição de recurso por qualquer dos demais licitantes. 

Trav. José orge, S/N 
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7.7.3- Se o licitante desatender as exigências habilitatoruas, o Pregoeiro examinara , 

	 e, 
oferta subsequente, permitida negociação - subitem 7.6.8 do Edital, verificando a sua- 	Rubrica 

aceitabilidade e procedendo à verificação da habilitação do licitante, na ordem de --3misSAQ  DE 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 	
jtAA9_ 

integralmente ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto do certame. 
7.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas 

das causas referidas neste artigo. 
7.7.5- O Pregoeiro terá a prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de 

habilitação" se dará ao final da etapa competitiva de cada lote ou ao final do 

julgamento de todos os lotes. 
7.8 -RECURSOS: Somente no final da sessão, depois de declarado o(s) licitante(s) 

vencedor(es) do certame, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das 

suas razões, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em prazo 

sucessivo também de 03 (três) dias úteis (que começará a correr do término do prazo 

da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
7.8.1- O recurso será dirigido ao(s) Secretário(s) Gestor (es), por intermédio do(a) 

Pregoeiro, o(a) qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 

do recurso pelo(s) Secretário(s) Gestor(es). 

7.8.2- 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. 

7.8.3- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante. 

7.8.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

7.8.5- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da 

sessão do Pregão Presencial, importará a preclusão do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 

7.8.6- A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em 

ata, facultado ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso. 
7.8.7- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 
7.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

o(s) Secretário(s) Gestor (es) homologará(ao) e procederá(ao) a adjudicação da(s) 

proposta(s) vencedora(s), para determinar a contratação; 
7.8.9- A intimação dos atos decisórios da administração, Pregoeiro ou Secretário(s), em 
sede recursal será feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da integra 
do ato no flanelógrafo da Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá, conforme 

disposto na Lei Orgânica do Município. 

Trav. José orge, S/N 
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7.8.10- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá. 	 - - 

7.9- ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão Presencial será lavrada ata --Rubricã 

circunstanciada, que mencionará os licitantes credenciados, as propostas escritas e 	0M5SDE/' 

verbais apresentadas, consoante no mapa de lances, a análise da documentação 

exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma 

obrigatoriamente assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e 

facultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos 

trabalhos. 
7.9.1- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço 
final seja igual ou inferior ao previsto para a entrega dos produtos, será feita pelo(a) 

Pregoeiro a adjudicação ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a 

reunião, após o que, o processo, devidamente instruído, será encaminhado: 

a) à Assessoria Jurídica, para fins de análise e parecer; 

b) e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homologação e subsequente 

formalização do Contrato. 

7.10- SUSPENSÃO DA SESSÃO: 

7.10.1- Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo 

devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar 

esta decisão na ata dos trabalhos. 

7.10.2- O Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de 

habilitação e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão 

para realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões. 

7.11 - INDICAÇÃO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas será 

declarado vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigências deste Edital, 

apresentar o Menor preço por lote, cujo objeto do certame a ela será adjudicado. 

7.11.1- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital. 

DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) —8. 

8.1- As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta 

de recursos específicos consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à 

Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de contrato. 

8.2. Com base no art. 79, § 22 do Decreto Federal n9 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 hábil". 

CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RESPOSTAS, ADITAMENTO, 
DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO —9. 

9.1- Até 03(três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório deste Pregão Presencial. 

Trav. Jose 4,rge, S:N 
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9.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante 

Administração a pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótes 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
9.1.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 

do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

9.2- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou 
impugnações mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou 

impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 

9.2.1 - O endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura de Quixadá; 

9.2.2 - A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal 

(acompanhado dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, 

prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do documento de identificação, 

devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Comissão de Licitação da 

Prefeitura de Quixadá, dentro do prazo editalício; 

9.2.3 - O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou 

subitens discutidos; 

9.2.4 - O pedido, com suas especificações; 

9.3- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

ou até 1 (um) dia antes da abertura da licitação. 

9.4- A resposta do Município de Quixadá - CE, será disponibilizada a todos os 

interessados mediante afixação de cópia da íntegra do ato proferido pela 

administração no flanelógrafo da Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá, 

conforme disposto da Lei Orgânica do Município e constituirá aditamento a estas 

Instruções. 

9.5- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado. 

9.6- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em 

modificação dos termos do Edital será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

9.6.1- Qualquer modificação neste Edital será divulgada pela mesma forma que se deu 

ao texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

9.7- DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o(a) Pregoeiro 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 

proposta, fixando o prazo para a resposta. 

9.7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

9.8- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O Município de Quixadá-Ce poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público, no todo ou em parte ou anular esta licitação, em 

qualquer etapa do processo. 
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DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -1 

10.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
lavratura da respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, 
através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) Secretário(s) 
Ordenador(es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da 

Lei n.2  8.666/93, da Lei n.9  10.520/02, deste Edital e demais normas pertinentes. 
10.1.1- Integra o presente instrumento (ANEXO IV) o modelo da Ata de Registro de 

Preços a ser celebrada. 
10.1.2- Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação 
aplicável, deverão obedecer às disposições elencadas na Ata de Registro de Preços - 
Anexa a este Edital. 
10.2- Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Quixadá- CE 
convocará o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que 
firmará o compromisso para futura contratação entre as partes, pelo prazo previsto, 
nos termos do modelo que integra este Edital. 
10.2.1- O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da 
convocação, para subscrever a Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante Vencedor 
durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Município de 
Quixadá-Ce. 
10.2.2- A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não 
formalizar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à 
aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
10.2.3- Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
estabelecido é facultado à administração municipal convocar os licitantes 
remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das propostas, para negociar 
com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de 
custos anexa ao Projeto Básico. 
10.3-Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de 
Registro de Preços nos quadros de aviso dos órgãos públicos municipais, até o quinto 
dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará 
com relação aos possíveis termos aditivos. 
10.4- O licitante, quando celebrada a Ata de Registro de Preços fica obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões quantitativas que se 
fizerem necessárias, a critério da administração pública, respeitando-se os limites 
previstos na Lei n.2 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor máximo consignado na Ata de Registro de Preços. 
10.5-A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data 
de sua assinatura e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, admitindo-se, porém, a 
prorrogação da vigência da ata, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n2  8.666/93, se 
a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa à administração. 
10.6- A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer 
contratação, nem ao menos nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 

o 

o 
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especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendtS 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 

condições. 
10.7- O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do registro, quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço 

está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de 

Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
10.8- O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de 

avisos da Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá e ficarão à disposição 

durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
10.9- 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 produtos registrados. 

10.9.1- O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e 

adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver 

acima do preço de mercado. 
10.10- 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. 

10.11- 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 proposta do fornecedor, e aquele vigente no 

mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 

10.12- Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que 

forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo Município para 

determinado Item. 

10.13- 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 19  colocado ou revogar a Ata de Registro de 
Preços ou parte dela. 

DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS - li 

11.1- Das Ordens de Compra/Fornecimento: O fornecimento dos produtos se dará 

mediante expedição de Ordens de Compra/Autorização de Fornecimento, por parte da 

Administração ao licitante vencedor, que poderão englobar integralmente os 

quantitativos e/ou bens objeto do Registro de Preços (entrega imediata) ou apenas 

parte deles (entrega fracionada), de acordo com a conveniência e oportunidade 
administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) 

Gestora(s). 
11.1.1- A ordem de compra/autorização de fornecimento emitida conterá os produtos 
pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do 
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registro no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu número de telefonej 
ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem dõ 

cadastro ou da própria Ata de Registro de Preços. 

11.1.2- Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de 

compra/autorização de fornecimento, o fornecedor deverá fazer a entrega dos 
produtos no local, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que 

receberá o atesto declarando a entrega dos bens. 
11.1.3- O aceite dos produtos pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil 

do fornecedor por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as 

especificações estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos produtos entregues. 
11.1.4- Poderão ser firmados contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, que 

serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições 

constantes da Lei n.9 8.666/93, inclusive quanto às prorrogações, alterações e 

rescisões. 
11.2- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverão ser entregues 

imediatamente, a partir das características que se apresentam nos quantitativos 

discriminados na Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento pela administração, 

no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade Gestora. 

11.2.1- Para os produtos objetos deste certame deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal 

em nome da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ce. 

11.2.2- No caso de constatação da inadequação dos produtos fornecidos às normas e 
exigências especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a Administração os 

recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, 

na forma da lei e deste instrumento. 

11.2.3- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo. 

11.3- Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições 

contidas no Projeto Básico, nos Anexos desse instrumento e disposições constantes de 

sua proposta, bem ainda às normas vigentes, assumindo o fornecedor a 

responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de 

origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou 

extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a 

terceiros, e ainda: 

a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado; 

c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do 

fornecimento. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes; 
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d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões 
	

jV 
quantitativas que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) dç,. 	a- 

valor inicial atualizado do registro, na forma do § 12 do artigo 65 da Lei n2  8.666/93; 

e) a entrega dos bens deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento 

dos serviços do Município. 

DO PAGAMENTO E REEQUILÍBRIO - 12 

12.1. 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. 
12.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 

02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas 

em nome da Secretaria Contratante do município de Quixadá-Ce. 

12.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito 
em conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da 

documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições editalícias e 

deste termo. 

12.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 

reapresentação. 

12.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá 
emitir uma única nota fiscal/fatura. 

12.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões 

apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

12.7. Os preços registrados que sofrerem reajuste/reequilibrio não ultrapassarão aos 
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 

valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 

registro. 
12.8. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 

MUNICÍPIO solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo. 
12.9. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o MUNICÍPIO convocará as 

demais empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores 

classificados, respeitado as condições de fornecimento, os preços e os prazos do 

primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer 

alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado. 

12.10. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Central de Compras da 

Prefeitura de Quixadá. 
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- 	Rubrica 
13.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar :3MI5SÃ0tE 
de assinar a Ordem de compra/Contrato ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município de Quixadá e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Quixadá 
pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das 
demais cominações legais: 
13.1.1 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de: 
a) Recusar em assinar o contrato; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Não manter a proposta ou lance; 
d) Fraudar na entrega dos bens; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.2 - Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na 
entrega de qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem 
de compra no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da compra/solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de 
retardamento na entrega dos bens; 
13.1.3 - Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem, na hipótese 
de atraso superior a 30 (trinta) dias da entrega do bem; 
13.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos a 
entrega dos bens, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das 
obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o 
complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo 
das demais sanções previstas na Lei n2 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.2 
10.520/02, as seguintes penas: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da 
requisição, ou do valor global máximo ou do contrato, conforme o caso; 
13.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 
5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento 
de Arrecadação Municipal - DAM. 
13.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que o licitante fizer jus. 
13.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido 
será cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e 
cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
13.4- O fornecedor beneficiário da ata terá o registro de seu preço cancelado quando: 
13.4.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
13.4.2- Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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t 	t's 
13.4.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 	-' - 
superior àqueles praticados no mercado; 	

Rubrica 
13.4.4 - Tiver presentes razões de interesse público. 	 CCMJSSÃQ DE / 

13.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular zSltI?3_" 
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

13.5.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: 

a) OS (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 

b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o 

Município de Quixadá e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Quixadá pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos. 

FRAUDE E CORRUPÇÃO -14 

14.1. Os licitantes devem 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 desta cláusula, 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 dois ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 

órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não 

competitivos; 

d) "Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) "Prática Obstrutiva": (a) 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 na cláusula 14.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja 

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 

multilateral promover inspeção. 
14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 

sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo 

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 

diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 

conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 

condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 

Trav. José %Jorge, S!N 

Campo Velho, 
	010 - Quixadá-CE 
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contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeir. 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organism. 

financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 

execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à 

execução do contrato. 

14.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas 

pertinentes, previstas na Lei Federal n9  8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o 

envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física Contratada em 

práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou 

na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem 

prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

DISPOSIÇÕES GERAIS - 15 

15.1- As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, 

sem comprometimento da segurança e do regular funcionamento da administração. 

15.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão e 

pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do 

caput do art. 54 da Lei n.2 8.666/93. 
15.3- O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a 
exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste 

Pregão Presencial. 

15.4- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito 

à contratação. 

15.5- A formalização da Ata de Registro de Preços não gera ao beneficiário direito de 

fornecimento, mas apenas mera expectativa de contratação. 

15.6- A formalização da Ata de Registro de Preços só gera ao beneficiário do registro a 

obrigação de fornecimento quando expedida a competente ordem de compra ou 

celebrado o competente termo de contrato. 
15.7-Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital, nem em relação às 

expectativas de contratações dela decorrentes. 

15.8- A administração disponibilizará meios de divulgação e amplo acesso aos preços 

praticados no Registro objeto dessa licitação. 
15.9- A Homologação do presente procedimento será de competência do(s) 

Secretário(s) Gestor(es). 
15.10- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início de 

contagem e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem 
prazos em dia de expediente normal no Município, exceto quando for expressamente 

estabelecido em contrário. 
15.11 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital será 

competente o Foro da Comarca de Quixadá - Ce. 

Trav. Jos4\Jorge, S!N 

Campo Velho,,ft3adg-010 - Quixada-CE 
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15.12- Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo e-mail 

licitacao@quixada.ce.gov.br, das 07:30h às 11:30h, ou diretamente na Sede da —  Rb 

Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá, situada a Trav. José Jorge Matias, s/n- C3W55Â?DEJ 
JC. ÍMÇMU 

12  andar—Campo Velho, Quixadá-Ce. 
15.13-Cópias do Edital e Anexos serão fornecidas mediante Termo de Retirada de 

Edital, gratuitamente através de CD ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecido pelo 

licitante, nos horários de 07:30 às 11:30 horas, na Sede da Comissão de Licitação da 

Prefeitura de Quixadá, situada no endereço constante no subitem anterior, ficando os 

autos do presente processo administrativo de Pregão à disposição para vistas e 

conferência dos interessados; 
15.13.1. O referido Edital e seus Anexos também estão disponíveis no seguinte sitio 

virtual: www.tce.ce.gov.br. 

15.14- O Projeto Básico poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da 

Comissão de Licitação da Prefeitura de Quixadá. 
15.15- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, 

discriminadas no Termo de Referência e seu anexo deverão ser minuciosamente 
observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

15.16- No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer 

tipo de indenização, fica assegurado a autoridade competente: 

a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, 

dando ciência aos interessados na forma da legislação vigente. 

b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, 

disto dando ciência aos interessados mediante publicação na forma da legislação 
vigente. 

15.17. Os avisos de prosseguimento das sessões, a decisão sobre os recursos 

interpostos, a Anulação ou revogação serão feitos aos interessados mediante 

publicação no flanelógrafo da Prefeitura de Quixadá. 

o 

Trav. Jose Jorge, S'N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 
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1.DOOBJETO 

1.1. Registro de preço visando futura e eventual contratação de serviço de sinalização 

horizontal e implantação de semáforos no município de Quixadá, assim como 

aquisição de peças semafóricas de reposição, junto à Secretaria de Trânsito, Cidadania, 

Segurança e Serviços Públicos do município de Quixadá-Ce. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente licitação justifica-se pela implantação e manutenção de sinalização, 

decorrente de atividade rotineira indispensável para garantir a segurança viária na 

forma que preconiza o Código de Transito Brasileiro e por esta razão, não pode faltar 

nas ações do órgão e atender as necessidades da Secretaria de Trânsito, Cidadania, 

Segurança e Serviços Públicos, visando proteger o patrimônio público e segurança dos 

usuários das vias de tráfego, mediante a aquisição de materiais de consumo diversos. 

A contratação da Empresa para prestar serviço de pintura se dá para dar suporte como 

componente da sinalização de trânsito a fim de possibilitar a melhor fluidez no tráfego, 

garantindo a informação, a orientação e a condução do usuário com maior segurança 

em veículos automotores, ciclomotores, bicicletas e pedestres que circulam nas vias, 

em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN por 

tratar-se de atividades fundamentais e continuas para manter os sistemas em pleno 

funcionamento. As aquisições de produtos desta natureza guardam perfeita harmonia 

com a legitimidade das compras governamentais, situação que manterá este órgão 

munido de materiais que sem quaisquer dúvidas são de grande valia para o dia-a-dia 

nas atividades desta repartição pública. Deste modo, justifica-se a abertura de 

procedimento licitatório a fim de garantir a perfeita execução das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos. 

2.2 O Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de 

aquisição de materiais e/ou produtos com previsão de entrega parcelada, bem como 

pelo fato de não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado por 

esta secretaria, conforme disposto no art. 32,  incisos II, III e IV do Decreto 7.892/2013. 

3. DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE PREGÃO 

ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens de que trata a 

Decreto Federal n2. 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuir padrões de 

desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as especificações usuais 

de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão. 

3.2. Os bens, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, 

tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente 

comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor 

preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. 

3.3. O uso do Sistema de Registro de Preços se justifica por ser mais conveniente a 

Administração Municipal, devido à entrega parcelada do objeto, conforme disposto do 

inciso II do art. 32  do Decreto Federal n.2 7.892/2013. 

Trav. Je Jorge, SiN 

Campo Vel 
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4. A JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO POR LOTE: 
4.1 A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência é 

seus Anexos, em lote justifica-se pela necessidade de preservar a integridade 

qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar descontinuidade 
da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos 

custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso 

a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode 

ser acompanhado ao largo das aquisições, o que fica sobremaneira dificultado quando 

se trata de diversos fornecedores. 

4.2. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §1°, da Lei n° 
8.668/1983, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a 

finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a 
gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla 

competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua 

finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da 

Administração Pública. 

4.3. O loteamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a 

eficiência na fiscalização de um ou poucos contratos e os transtornos que poderiam 

surgir com a existência de várias empresas para a execução e supervisão do 

fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os princípios da eficiência e 

economicidade, é imprescindível a licitação por lotes. 
4.4. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por 

lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma 

natureza e que guardem relação entre si" - Acórdão 5.260/2011-10 Câmara - TCU; 

- 
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S. DA ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS LICITADOS: 

5.1. Das Ordens de Compra/Fornecimento e Serviços: O fornecimento dos bens e 

serviços licitados se dará mediante expedição de Ordens de Compra ou 

Serviços/Autorização de Fornecimento, por parte da administração ao licitante 

vencedor, que serão de forma execução parcelada, de acordo com a conveniência e 

oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da(s) 

Secretaria(s) Gestora(s). 

5.1.1. A ordem de compra ou serviços/autorização de fornecimento emitida conterá o 

produto pretendido e a respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário 

do registro no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu número de 

telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados 
constem do cadastro ou da própria Ata de Registro de Preços. 

5.1.2. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra ou 

serviços/autorização de fornecimento, o fornecedor deverá fazer a entrega do produto 

no local, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o atesto 

declarando a entrega dos bens. 
5.1.3. O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações 

estabelecidas no Anexo 1 deste Edital quanto aos produtos entregues. 

Trav. Jo Jorge, SJN 

,ÇSe Campo VeIh 7-0110 - Quixadá-CE 
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5.1.4. Poderão ser firmados contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, qu 
serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições--

constantes 

isposições>

constantes da Lei n.2 8.666/93, inclusive quanto às prorrogações, alterações e 

rescisões. 
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6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
6.1. Os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das características que se 

apresentam nos quantitativos discriminados na Ordem de Compra ou 
Serviços/Autorização de Fornecimento pela administração, no local, dia e horário 

estabelecidos pela Unidade Gestora, no almoxarifado central do Município de 

Quixadá-Ce. 
6.2. Para os produtos objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em 

nome da Secretaria Contratante. 
6.3. No caso de constatação da inadequação dos bens/serviços fornecidos às normas e 
exigências especificadas neste Edital e na Carta Proposta vencedora a administração os 

recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, 

na forma da lei e deste instrumento. 

6.4. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo. 

6.5. Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo de validade. 

6.6. Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições 

contidas no Termo de referência, nos anexos desse instrumento e disposições 

constantes de sua Carta Proposta, bem ainda às normas vigentes, assumindo o 

fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e 

quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer 

encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, 

inclusive com relação a terceiros, e ainda: 

a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado; 

c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do 

fornecimento. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes; 

d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões 

quantitativas que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do registro, na forma do § 12  do artigo 65 da Lei n2 8.666/93; 

e) a entrega dos produtos deverá ser efetuada de forma a não comprometer o 
funcionamento dos serviços Municipais, e deverá cumprir o cronograma expedido pela 

secretaria contratante. 

Trav. Jokõ  Jorge, S!N 
Campo Velho, 639'97-01O  - Quixada-CE 
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7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 
7.1 Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de 

verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta; 

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 

do edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do 

recebimento provisório. 
7.1.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, Reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente Contrato, ainda 
obrigar-se-á: 

8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 

8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo 
ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, 

ocorridos durante seu fornecimento; 

8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros 

envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás 
contribuições devidas á Previdência Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos 

Tributos á Fazenda Publica em geral; 

8.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

8.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato; 

8.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, nos limites da lei; 

8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
8.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do 

contrato. As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do 

representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes; 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1. A contratante obrigar-se-á: 

9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos; 

9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos 

objeto deste contrato; 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a contratada a execução do objeto contratual; 

9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, 
bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais; 
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente 

identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, 

Trav. JoséJorge, S!N 
Campo Velho, 	010 - Quixadá-CE 
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10. DO PAGAMENTO: 	 o 
10.1. 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. 

10.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 

02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas 

em nome da Secretaria Contratante do município de Quixadá-Ce. 
10.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito 

em conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da 

documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições editalícias e 

deste termo. 
10.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 

reapresentação. 

10.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá 
emitir uma única nota fiscal/fatura. 

10.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões 
apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 

11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à 

conta de recursos específicos consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à 
Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de contrato. 

11.2. Com  base no art. 79, § 29 do Decreto Federal n2 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 hábil". 

12. GESTOR DO CONTRATO 

12.1. O Gestor do Contrato, será exercido pelo servidor designado pela secretaria 
contratante, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a lei n9  
8.666/93, alterada e consolidada. 

13. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUADRO COM A RELAÇÃO DOS ITENS 
DIVIDIDOS EM LOTES: 

13.1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

solicitados; 

Trav. Josd,Jorge, S/N 
Campo Velho t3QQ-01O - Quixadá-CE 
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13.1.1. As especiações técnicas relacionadas no presente termo de referência deverãd 

ser atendidas em sua integra quando da apresentação da proposta. 

13.1.2. Serão aceitas variações de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos 

nas medidas apresentadas nas especificações desde que não comprometam a 

qualidade e funcionalidade do material. 

13.1.3. Os materiais deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e 

INMETRO específicas para cada item. 

13.1.4. São Informações obrigatórias: marca, capacidade, medidas e gramatura mínima 

de espessura. 

13.1.5. Para a aquisição dos materiais, serão observadas, no que couber, as disposições 

contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alterações. 

13.2. DIVISÃO POR LOTES 

LOTE 1 

TEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 

VALOR 	1 

LI NITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1.1 

Serviço de Pintura Manual e Mecanizada - 
demarcação 	de 	solo 	(sinalização 
horizontal), 	em 	metros quadrados, 	de 
faixas de pedestres, zebrado, lombadas, 
eixo e bordas (amarelo, branco, vermelho 
e azul) e sinalizações diversas com tinta à 
base de resina acrílica emulsionada em 
água branco, amarelo, vermelho e azul, 
com 	microesferas 	retrorefletivas 	(tipo 
DROP ON) de vidro, Padrão ABNT - NBR 
11.862. 

M2  3.000 28,653 85.959,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 85.959,00 

LOTE 2 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL

ESTIMADO 	ESTIMADO 

2.1 

PLACA 	ELETRONICA DIGITAL 	DE 	6 
CANAIS/ESTAGIO COM DISPLAV LCD 

16X2 	(32 	CANAIS). 	Placa 	Eletrônica 
Digital de 6 canais/estágio, placa com 
display LCD 16x2 (32 canais), 32 planos 
horários 	configuráveis 	por 	dias 	da 
semana, teclado de 	16 teclas com 
circuito de fases programáveis. 

Unidade 5 3.070,000 15.350,00 

2.2 
SISTEMA ELETRONICO DIGITAL DE 6 
FASES, EM PLACA COM 

Unidade 5 7.163,333 35.816,67 

Trav. JosdJorge.  SN 
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2.3 
FONTE CHAVEADA (ENTRADA DE 85 

265 VAC E SAIDA DE 13.8 VOLTS/30A) 
Unidade 20 511,667 

/ 

10.233,34 

2.4 

SISTEMA 	NOBREAK 	(BATERIA) 

ACIONADO AUTOMATICAMENTE EM 

CASO 	DE 	FALTA 	DE 	ENERGIA 	EL. 

Sistema 	nobreak 	(bateria) 	acionado 

automaticamente em caso de falta de 

energia elétrica com autonomia de 2 a 

4 horas 

Unidade 10 235,367 2.353,67 

2.5 

CAIXA DE AÇO COM SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO EM COLUNA (400X300X200) 

MM COM TRAVA. 

Unidade 10 409,333 4.093,33 

2.6 

GRUPO FOCAL COM 04 FOCOS DE 200 

MM(02 VERMELHOS, 01 VERDE, 01 

AMARELO), mínimo 170 lâmpadas de 

led com iluminação de 	10.000mcd. 

Cada uma com tensão de entrada 

máxima de 12 volts, anteparo painel 

de colocação preto fosco, justaposto 

ao grupo focal destinado a destacá-lo 

mediante contraste com o ambiente, 

para melhor Visualização. 

Unidade 20 5.321,333 106.426,66 

2.7 

GRUPO FOCAL DE PEDESTRE COM 

LÂMPADAS DE 2001VM (1 VERMELHA, 

1 	VERDE), 	com 	no 	mínimo 	256 

lâmpadas de leds com luminosidade 

de 10 mil mcd cada, com potência 

máxima de 12 volts. Anteparo painel 

de coloração preto fosco, justaposto 

ao grupo focal destinado a destacá-lo 

mediante 	contraste 	com 	ambiente, 

para 	melhor visualização. 	As 	lentes 

para 	semáforos 	são 	injetadas 	de 

policarbonato nos diâmetros de 150, 

200 e 300 milímetros. Cumbuca de 

semáforo, cabos para ligação da caixa 

do controlador aos grupos focais. 

Unidade 20 3.479,333 69.586,66 

2.8 

BOTOEIRA PARA PEDESTRE FABRICADO 

EM CAIXA DE ALUMÍNIO. Botoeira para 

pedestre 	fabricado 	em 	caixa 	de 

alumínio 	côncava, 	para 	encaixe 	na 

coluna. 	Possui 	furos 	traseiros 	para 

fixação com dois parafusos e furo para 

cabo PP, 2 x 1 mm, botão frontal a 

prova d'água, medidas 11 	21 x 7cm. 

Unidade 10 716,333 7.163,33 

Rubrica 	ni 
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2.9 

LÂMPADA DE LEO PARA SEMÁFORO 
NAS 	CORES: 	VERDE, 	AMARELO 	E 
VERMELHO. 	Lâmpada de Led 	para 
semáforo nas cores: verde, amarelo e 
vermelho, mínimo de 170 LED's de 

auto 	brilho 	cada, 	compatíveis 
mecanicamente 	com 	as 	caixas 
semafóricas (200 mm) existentes no 
mercado, 	Lente 	frontal 	em 
policarbonato 	injetado, 	resistente 	a 
raios UV, caixa em alumínio, grau de 
proteção IP65, alimentação DC: 12v, 
Diâmetro externo: 200mm. 

Unidade 20 491,200 9.824,00 

2.10 

COLUNA 	DE 	AÇO 	GALVANIZADO, 
DIÂMETRO 	DE 	4". 	Coluna 	de 	aço 
galvanizado, 	Diâmetro 	de 	4" 	(4 
polegadas), Espessura de parede de 
3,75mm, Altura de 6m. 

Unidade 20 2.558,333 51.166.66 

2.11 

BRAÇO 	PROJETADO 	EM 	AÇO 
GALVANIZADO DE 3" DE 3,35 MM 
COM 6 METROS. Braço Projetado em 
aço galvanizado de 3" de 3,35 mm com 
6 metros de comprimento. 

Unidade 20 2.558,333 51.166,66 

2.12 
CABO 	PP 

ALIMENTAÇÃO.

4X1,SMM 	PARA 
Metro 100 10,233 1.023,30 

2.13 

KIT DE 	INSTALAÇÃO COM CABOS, 

CONECTORES, 	HASTER'S. 	Kit 	de 
instalação 	com 	cabos, 	conectores, 
haster's 	e 	todos 	os 	materiais 	e 
acessórios. 

Unidade 3 818,667 2.456,00 

2.14 

LENTE EM ACRÍLICO INCOLOR PARA 
SEMÁFARO. Lente em acrílico incolor 
sem reflexão à luz solar medindo 200. 
Circular com 	Diâmetro de 	200 ou 
300mm; 

Unidade 85 81,867 6.958,70 

2.15 

PESTANA PARA SEMÁFORO. Pestana 
cobre foco padrão fabricada em aço 
galvanizado com pintura eletrostática 

Unidade 85 102,333 8.698,31 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 382.317,28 

LOTE 3 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL

ESTIMADO 	ESTIMADO 

3.1 Unidade 100 255,833 25.583,30 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. 
Placas 	de 	Sinalização 	de 	Trânsito, 

fabricada em chapa de aço galvanizada 
18, 	com 	letras, 	símbolos 	e 	tarjas, 

COM:SSÁ.Q DE 
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LOTE 4 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
uNrrÁRlo 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

R$ 
4.1 Parafuso com porca 1/4 x 2/5 Unidade 300 7,730 2.319,00 

4.2 Parafuso com porca 1/4 x 1" Unidade 300 6,740 2.022,00 
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 4.341,00 
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confeccionadas em adesivos refletivos 
ou semi refletivos. 

11 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 25.583,30 
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LOTE 5 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

R$ 

5.1 

BARROTE DE AÇO GALVANIZADO DE 
3,5/2. Barrote de aço galvanizado de 
3,5 (três metros e meio de altura) e de 
2" (duas) polegadas para sustentação 
de placa. 

Unidade 100 255.833 25.583,30 

5.2 
CHAPA EM AÇO (2M x 1M) N.18. 
Chapa em aço cor preta 

Unidade 20 409,333 8.186,66 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$ 33.769,96 

LOTE 6 

ITEM, ESPECIFICAÇÃO UND 	i QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

6.1 

BARROTE 	EM 	MADEIRA 
3,20X0,60X0,50MM. 	Barrotes 	de 
madeira com pintura na cor amarela, 
altura 3,20m, diâmetro 60x50mm 

Unidade 100 143,267 14.326,70 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 6 R$ 14.326,70 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
RS 

LOTE 7 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND 

1 	VALOR 
UNITÁRIO 

QTD 	
ESTIMADO 

RS 

7.1 
TINTA 	ESMALTE 	SINTÉTICO 	COR 
VERMELHA. Tinta esmalte sintético 3,6 Galão 10 61,910 619,10 
cores vermelho 	tinta esmalte 

- 

Trav. Jose torge, S/N 
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sintético à base de resina alquímica, 
pigmentos 	orgânicos 	e 	inorgânicos, 

aditivos, solventes alifáticos. Indicada 
para pintura de superfícies externas e 
internas de metal ferroso, madeira, 

pvc, 	cerâmica 	não 	vitrificada 	e 
alvenaria. Aplicável por pincel, rolo de 

espuma 	ou 	pistola. 	Tempo 	de 
secagem aproximado: ao toque, 1 a 2 
horas; entre demãos, 6 a 8 horas; e 

final, 	12 	a 	18 	horas. 	Rendimento 

médio de até 50.00m2  por embalagem 
de 3.601/demão. 	Galão de 3,6 litros. 
Produto classificado conforme norma 
nbr - 11702 da abnt tipo 4.2.1.2. 

( 

7.2 

TINTA 	ESMALTE 	SINTÉTICO 	COR 

PRETA. 	Tinta 	esmalte 	sintético 	3,6 
cores preta 	tinta esmalte sintético à 
base de resina alquimica, pigmentos 
orgânicos 	e 	inorgânicos, 	aditivos, 
solventes 	alifáticos. 	Indicada 	para 
pintura 	de 	superfícies 	externas 	e 
internas de metal ferroso, madeira, 
pvc, 	cerâmica 	não 	vitrificada 	e 
alvenaria. Aplicável por pincel, rolo de 
espuma 	ou 	pistola. 	Tempo 	de 
secagem aproximado: ao toque, 1 a 2 
horas; entre demãos, 6 a 8 horas; e 
final, 	12 	a 	18 	horas. 	Rendimento 
médio de até 50.00m2  por embalagem 
de 3.601/demão. 	Galão de 3,6 litros. 
Produto classificado conforme norma 
nbr - 11702 da abnt tipo 4.2.1.2. 

Galão 10 61,910 619,10 

7.3 

TINTA 	ESMALTE 	SINTÉTICO 	COR 
BRANCA. Tinta esmalte sintético 3,6 
cores branca - tinta esmalte sintético à 
base de resina alquimica, pigmentos 
orgânicos 	e 	inorgânicos, 	aditivos, 
solventes 	alifáticos. 	Indicada 	para 
pintura 	de 	superfícies 	externas 	e 
internas de metal ferroso, 	madeira, 
pvc, 	cerâmica 	não 	vitrificada 	e 
alvenaria. Aplicável por pincel, rolo de 
espuma 	ou 	pistola. 	Tempo 	de 
secagem aproximado: ao toque, 1 a 2 
horas; entre demãos, 6 a 8 horas; e 
final, 	12 	a 	18 	horas. 	Rendimento 
médio de até 50.00m' por embalagem 
de 3.601/demão. 	Galão de 3,6 litros. 

Galão 10 61,910 619,10 
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Produto classificado conforme norma 
nbr -11702 da abnt tipo 4.2.1.2. f 

7.4 
FITA ZEBRADA 	P/SINALIZAÇÃO. 	Fita 

zebrada p1  sinalização 70mmx200m 
Rolo 100 25,583 2.558,30 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 7 4.415,60 

LOTE  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL

ESTIMADO 	ESTIMADO 

8.1 

TINTA 	PARA 	SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL 	VIÁRIA. 	Tinta 	para 

sinalização horizontal viária à base de 
resina acrílica emulsionada em água. 
Especificações: atendendo as normas 
da ABNT/NBR 13.699:2012-DNIT/DER - 
em 	276/2000 	- 	DER/SP-ET-DE- 

1.00/020. 	Características: 	base 	de 
água, 	balde 	de 	18 	litros, 
ecologicamente 	correta, 	secagem 
rápida, resistência à abrasão. 

Balde 100 470,733 47.073,30 

8.2 

MICROESFERA 	DE 	VIDRO 
RETRORREFLETIVA. 	Microesfera 	de 
Vidro Retrorrefletiva Tipo II (Drop On). 

Apresentação: Saco com 25 quilos. 
Características: 	De 	acordo 	com 	o 
Termo 	de 	Referência 	4. 	Em 
conformidade com o INMETRO e com 
as 	recomendações 	contidas 	nas 
normas da Associação Brasileira de 
Normas 	Técnicas 	(ABNT) 	no 	que 
couber. 

Unidade 25 225,133 5.628,33 

8.3 

ESFERA DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO 
ÓPTICA (PREMIX). Esfera de vidro para 
sinalização óptica (premix) vmt l-b nbr 
16184. Apresentação: saco com 25 
quilos. 	Características: 	em 
conformidade com o inmetro e com as 
recomendações contidas nas normas 
da associação brasileira de 	normas 

técnicas (abnt) no que couber. 

Unidade 25 225,133 5.628,33 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 8 R$ 58.329,95 

LOTE 9 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL
ESTIMADO 	ESTIMADO 

VALOR 

R.bica 
COM:SSÃO DE 
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9.1 

CONE 	BARRIL 	SINALIZADOR 	DE 

TRÂNSITO. Cone Barril Sinalizador de 

Trânsito com visual mais robusto e 

imponente, o Canalizador de Tráfego 

com 	Base 	quadrada, 	também 

conhecido 	como 	"Cone 	Barril", 

"Conão" ou "Super Cone", é fabricado 

em 	polietileno 	linear, 	através 	do 

processo de rotomoldagem. aditivado 

contra 	ação 	dos 	raios 	solares 

ultravioleta. 	Sua 	cor 	solida 

incorporada a quente garante uma 

prolonga 	vida 	útil 	contra 

desbotamento. 	Cores: 	laranja 	com 

faixa 	reflexiva 	branca. 	Dimensões: 

altura total; 1110 mm, altura da base: 

210 mm, largura da base;560 x 560 

mm; diâmetro do topo; 400 x 400 mm. 

Peso 	total: 	6,5 	kg. 	Material: 

polietileno. 

Unidade 100 184,200 

6 
cá 

18.420,00 

9.2 

CONE DE SINALIZAÇÃO 75 CM SEMI 

FLEXIVÉL. Em PVC, na cor preta com 

faixas pintadas na cor amarela, com 75 

cm de altura e 40 x 40 cm de base, 

seções para inserir fita zebrada, corda 

placa total, bandeirola, sinalizador e 

correntes plásticas. 

Unidade 20 511,667 10.233,34 

9.3 

CAVALETES 	DE 	SINALIZAÇÃO 	DE 

TRÂNSITO. Cavaletes de Sinalização de 

Trânsito 	Padrão 	CEt 	em 	madeira 

aparelhada, 	com 	pintura 	nas cores 

amarela e azul, medindo 1,0 x 0,90 

metros. 

unidade 10 1.023,333 10.233,33 

9.4 

TACHA 	BIDIRECIONAL 	REFLETIVA. 

Tacha Bidirecional Refletiva, tam. 8 x 

11 x 2,5 cm - p = 350 g, cristal, cor 

amarela, com pinos para fixação no 

solo, 	fornecidos 	em 	embalagem 

apropriada 	que 	apresente, 	bem 

visível, 	as 	seguintes 	informações: 

nome e endereço do fabricante, nome 

do 	produto, 	especificação 	a 	que 

satisfaz, número do lote de fabricação, 

data de fabricação e dimensões das 

peças. 

Unidade 2.000 15,350 30.700,00 

9.5 

LOMBADA 	MODULAR 	TIPO 	B. 

Lombada modular Tipo B - é indicada 

para redução de velocidade do tráfego 

em qualquer tipo de via, seja em 

ma 100 972.167 97.216,70 

o 
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municípios, rodovias ou até mesmo 
em 	condomínios. 	A 	altura 	da 
ondulação 	transversal 	é 	de 	0,08 
metros. A largura é de acordo com a 
via, cada módulo adiciona 50 cm. O 
comprimento 	é 	de 	1,5 	metros. 
Instalação inclusa. 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 9 R$ 166.803,37 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 775.846,16 (setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos 

e quarenta e seis reais e dezesseis centavos). 
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ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 

SEMAFÓRICA 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO 

N° CE20210807121 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

INICIAL 

	 1, Responsavel Tel 	  

FRANCISCO WALLVSSON PAIVA MAGALHÃES 

Titulo profissional ENGENHEIRO CIVIL 	 RNP 06174198*4 

Registro: 334547CE 

2. Dado, do Contraio 	  

Contratante MUNICIPIO DE QUIXADA 

RUA TABELIÃO ENÉAS 

Complemento, 	 Barro CENTRO 

Cidade QUIXADÁ 	 uF CE 

Contrato Não especificado 	 Celeoraco em 01/06/2021 

Valor: RI 4.000.00 	 1 to de contratarte Pessoa Juridica de Direito Publico 

Açao Institucional NENHUMA NÃO OPTANTE 

CPF/CNPJ: 23.444.748/000149 

N°: 649 

CEP 63900169 

______ 3 Dados da Obra/Serviço 	  

RUA TABELIÃO ENÉAS 	 N° 649 

Complemento 	 Bairro: CENTRO 

Cidade. QUIXADÁ 	 UF: CE 	 CEP 63900169 

Data de Inicio 01106/2021 	 Previsão de término: 31/12/2022 	Coordenadas Geográficas. 4.968759. .39.017085 

Finalidade Infraestrutura 	 Código Não Especificado 

Proprietário MUNICIPIO DE QUIXADA 	 CPF/CNPJ: 23.444.743/000149 

	 4. Atividade Técnica 	  

IS. Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

80- Projeto > TRANSPORTES v SINALIZAÇÀO> DE SINALIZAÇÃO' 54.9.11 - URBANA 	 1.00 	 un 

80- Projeto 'TRANSPORTES' SINALIZAÇÃO> DE SINALIZAÇÃO> 44.9.1.5 - RODOVIÁRIA 	 1.00 	 til' 

19 - Fimitzaçao 	 Ouantidade 	 Unidade 

60 - Fiscalizaçào do obra ' TRANSPORTES ' SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÀO ' 54.9.1.1 - 	 1.00 	 un 
URBANA 

80 . Fiscalização de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇAO > DE SINALIZAÇÃO > 54.9.1.5 - 	 1.00 	 um 
RODOVIÁRIA 

Após a cooc'usao das atrwdades técnicas o profissional devo proceder a baixa desta ART 

	S. Obnrvações 	  

PROJETO DE 1MPLnflAÇÀO DE SEMÁFOROS DE VEICULOS E PEDESTRES. SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÀO HORIZONTAL DE 
DIVERSOS CRUZAMENTOS DE VIAS NO MUNICIPIO DE OUIXADÁ, 

	 6 D.ciaraçô.s 	  

- Declaro que estou cunpnndo as regras de acessibi:cado previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica o no decreto n. 
5296/2004 

FRANCISCO WALLYSION PANA MAGAUtALS . CPÇ: (41.21 t.&II 

iA(.  211.  OS   Uk  	deZOZJ. 

	

7 Entidade de Classe 	  

	

NENHUMA - MÃO OPTANTE 	 - L.- 
	YY2ÇJL5-Ç,  

Declaro serem verdadens as informaçees acima 

Local 	 data  MuNiciplo DE QUIXADA - cNpJ: 23.444.14t'OOOlfl 

	 9. Informações 	  

* A ART é válida somente quando quitada. modianto apresentação do comprovante do pagamento ou conterência no sito do Croa. 

	 lO. Valor 	  

Valor da ART RI 88,78 	Registrada em: 21106/2021 	Valor pago RI *8,18 	Nosso Número. 8214753259 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Quixadá-CE 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N9 26.001/2021-PPRP 

Data e Hora de Abertura: 	 às 	horas 

Razão Social:____ 

CNPJ: 	  

Endereço: 	CEP:_ 

Fone: 	Fax: 	 

E-mail: 	  
Banco:____ Agência N.: 	Conta Corrente n.2:____ 

1 - OBJETO: Registro de preço visando futura e eventual contratação de serviço de 

sinalização horizontal e implantação de semáforos no município de Quixadá, assim 

como aquisição de peças semafóricas de reposição, junto à Secretaria de Trânsito, 

Cidadania, Segurança e Serviços Públicos do município de Quixadá-Ce. Tudo conforme 

especificações constante no Anexo 1 - Termo de Referência do Edital. 

2— ORÇAMENTO DETALHADO 

LOTE 

Itens Discriminação Marca UND QTD 
Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

VALOR GLOBAL R$ 

Valor Global da Proposta: R$ 	 
Prazo de entrega dos bens: Conforme o Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo. 
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 e demais despesas que possam incidir 

sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 
obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital. 

Local e data 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

Trav. José vorge, S!N 

Campo Velho,,922r\p10 - Quixadá-CE 
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ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

ITEM 1) Modelo de Declaração: 

DOCUMENTOEXIGIDO NO CREDENCIAMENTO 

DECLARAÇÃO 

- Rubrica 
QMTSSÃQ DE 

 

      

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos 

os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo 

licitatório N.9 26.001/2021-PPRP junto ao Município de Quixadá, Estado do Ceará, o 
seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os 

parâmetros e elementos do Edital e dos bens a serem ofertados no presente certame 

licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes 

neste Edital. 

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

	(CE), 	de 	 de 20 

DECLARANTE 

Trav. José Vorge, SJN 
Campo Velho, 6SQ710 - Quixadá-CE 
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ITEM 2) Modelo de Procuração: 

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO 

PROCURACÃO 

OUTORGANTE: Nome e qualificação. 

OUTORGADO: Nome e qualificação. 

PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto à Prefeitura 

Municipal de Quixadá, em processo licitatório podendo o mesmo, assinar propostas, 

atas, entregar no pregão os envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar 

toda a documentação necessária, como também formular ofertas e lances verbais de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 
OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste 
mandato. 

Local e data 

Nome do representante Legal 

CPF N 

Trav. José orge, SIN 

Campo Velho, 	010 - Quixadá-CE 
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ITEM 3) Modelo de Declaração: 

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

Rvb6w 

O17SS?.Q DE 
UC17\Ç.\Q 

o 

o 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 

especialmente para fins de prova em processo licitatório N.9 26.001/2021-PPRP, junto 

ao Município de Quixadá, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na 

Lei n9  9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do 

artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) 

anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Quixadá, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste Edital e 

seus Anexos; 

c) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para 

participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §29, 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 

Ik 

Trav. Jose Jrge, S/N 

Campo Velho, 6390410 - Quixadá-CE 
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ITEM 4) Modelo de Declaração: 

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, 	 que 	 a 	 empresa 

(denominação da pessoa jurídica). 

CNPJ n2 	 endereço  

receita bruta no valor de R$ 	 , é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n2  123  

de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório n2 26.001/2021-PPRP, realizada pela Secretaria contratante.  

Nome e assinatura do representante 

RG nQ 	  

o 

Trav. Jose nrge, S!N 
Campo Velho, 639072 10 - Quixada-CE 
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 	 

PREGÃO PRESENCIAL N2 26.001/2021- PPRP 

VALIDADE: 12(doze) meses. 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da 

Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos com sede à Av. Plácido 

Castelo, n2 1559, inscrito no CNPJ sob o n.2 23.444.748/0001-89, neste ato 

representada por seu Ordenador de Despesas, o Senhor 	  

doravante denominados de CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de Pregão Presencial n2  26.001/2021-PPRP e a respectiva homologação 

datada de 	, RESOLVE registrar os preços das empresas signatárias, nas 

quantidades estimadas e máximas anuais, de acordo com a classificação por elas 

alcançadas por lote, atendendo às condições previstas no Instrumento Convocatório e 

as constantes desta Ata de Registro de Preços, em conformidade com as disposições a 

seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o n2 

26.001/2021-PPRP sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n2  8.666/93 de 
21.06.93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto da presente Ata o Registro de preço visando futura e eventual 

contratação de serviço de sinalização horizontal e implantação de semáforos no 

município de Quixadá, assim como aquisição de peças semafóricas de reposição, junto 

à Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos do município de 

Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no Anexo 1 - Termo de Referência 

do Edital do processo licitatório Pregão Presencial n2 26.001/2021-PPRP, no qual 

restaram classificados em primeiro lugar os licitantes signatários. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Trânsito, Cidadania. 

Segurança e Serviços Públicos, no seu aspecto operacional e nas questões legais. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
5.1. Os preços registrados, a especificação dos bens, os quantitativos, empresas 

fornecedoras e representante legal, encontram-se elencados nos ANEXOS do presente 

Edital. 

É 
Trav. Jose JRrge, SIN 

Campo Velho,6p07-o - Quixadá-CE 
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CLÁUSULA SEXTA - DO(S) LOCAI(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO 
	 ;oQ 

6.1. Os bens do presente Registro de Preços quando eventualmente contratados, 

observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 

pertinente, deverão ser entreguesnos locais indicados na autorização de fornecimento. 

6.2. Os bens licitados deverão ser entreguesimediatamente, a contar da expedição da 

ORDEM DE COMPRA pela administração nos locais especificados pela Unidade 

Gestora. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
7.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 

contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas no instrumento 

convocatório, nesta ata e seus Anexos, e na legislação pertinente. 

7.2. As contratações dos bensregistrados neste instrumento serão efetuadas através 
de Ordem de compra, emitida pela Administração Municipal, contendo: o n2 da Ata, o 

nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço 

e a data de entrega. 
7.3. Poderão também ser firmados termos de contratos decorrentes desta Ata de 

Registro de Preços, que serão tratados de forma autônoma e se submeterão 
igualmente a todas as disposições constantes da Lei n.9 8.666/93, inclusive quanto às 

prorrogações, alterações e rescisões. 

7.4. Este instrumento não obriga o MUNICÍPIO a firmar qualquer contratação, nem 
mesmo nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o 
objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 

preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

7.5. A Ordem de compra será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e 

devolvê-la ao Município no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 

data do seu recebimento. 

7.6. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a 

Ordem de compra, sem prejuízo das respectivas sanções aplicáveis, poderão ser 

convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições 

de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REEQUILÍBRIO 
8.1. 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. 

8.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 
(duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em 

nome da Secretaria Contratante do município de Quixadá-Ce. 
8.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em 
conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação 

tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições editalícias e deste termo. 

o 

o 

Trav. Jose 4rge, S/N 

Campo Velho, 639Q710  - Quixadá-CE 
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8.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão. 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que' 

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 	 

reapresentação. 
8.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá 

emitir uma única nota fiscal/fatura. 
8.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões 

apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
8.7. Os preços registrados que sofrerem reajuste/reequilíbrio não ultrapassarão aos 

preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 

valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 

registro. 
8.8. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 

MUNICÍPIO solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo. 
8.9. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o MUNICÍPIO convocará as 

demais empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores 

classificados, respeitado as condições de fornecimento, os preços e os prazos do 

primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer 

alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado. 
8.10. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 

forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Central de Compras da 

Prefeitura deouixadá. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
9.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo 1: 

a) Executar a entrega dos bens licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo 

MUNICÍPIO, de acordo com o especificado no instrumento convocatório, nesta Ata e 

no Anexo 1, que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as normas 
técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por 

eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição 

aqui estabelecida; 

b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e 

quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer 

encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive 

com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento; 

c) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado; 

e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do 
contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

"à.  
1 

o 

o 

Trav. José 4rge, SM 
Campo Velho, 903j1O - Quixadá-CE 
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representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes; 
O Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato, na forma do § 19 do artigo 65 da Lei n2  8.666/93; 

g) Entregar os bens de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do 

MUNICÍPIO; 
h} Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os bens 

que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, 

nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito 

funcionamento e conclusão do objeto contratado. 

i) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações 
se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, 

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 

execução do contrato; 

j) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento 

dos bens, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 

k) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 

natureza; 

1) Comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, 

conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

m) Possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as 

condições para atendimento do objeto contratual; 
n) Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas 

nas normas regulamentadoras pertinentes; 

o) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ónus para o MUNICÍPIO, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas úteis da recusa, no todo ou em parte o objeto recusado pela 

administração, caso constatadas divergências nas especificações, às normas e 
exigências especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado, 

ou, quando for o caso, da amostra, com os bens entregues, sujeitando-se às 

penalidades cabíveis; 

p) Providenciar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por sua conta e sem ônus 

para o MUNICÍPIO, a correção ou substituição, dos bens inadequados para o consumo; 

q) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 

dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais 

do MUNICÍPIO, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a 

ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento objeto desta ata; 

r) Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, 

nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei n2 8.666/93, que será observado, quando dos 
pagamentos à CONTRATADA; 

9.2. São responsabilidades do Fornecedor ainda: 
a) Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 6 
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o 

empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o 

MUNICÍPIO de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
b) Toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao MUNICÍPIO por 

autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento 

a ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais 

serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a 

descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 

9.2.1. O fornecedor detentor do registro autoriza o MUNICÍPIO a descontar o valor 

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes 

aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 

9.2.2. A ausência ou omissão da fiscalização do MUNICÍPIO não eximirá o fornecedor 

das responsabilidades previstas nesta Ata. 

9.3. Todos os bens deverão ser comprovadamente de ótima qualidade; 

9.4. A falta de quaisquer dos bens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 

registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, e não a 

eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas; 

CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

10.1. O MUNICÍPIO obriga-se a: 

a) Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os bens. 

b) Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas 
às normas de segurança; 

c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata. 

d) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 

registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DA ALTERAÇÃO DA ATA 

11.1. A presente ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 

disposições contidas no artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DOZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 

seguintes situações: 

12.1.1. Pelo MUNICÍPIO: 

a) Quando o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Quando o fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Quando o Fornecedor não assinar a Ordem de compra no prazo estabelecido; 

d) Quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de 
este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

e) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de compra 
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

Trav. Jose Jrge, SN 
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f) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de 

decorrente deste Registro; 	 '' 	Rt?Sric 
12.1.2. Pelo FORNECEDOR: 

a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 

exigências desta Ata de Registro de Preços; 

b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, 

incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93. 
12.2. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 

da Lei de Licitações. 
12.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 

correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo 

administrativo da presente Ata. 
12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 

comunicação será feita por publicação na afixação do flanelógrafo da Comissão de 

Licitação ou em Jornal de Circulação Local, pelo menos uma vez, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

12.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 

não ser aceita pelo Município, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata. 

12.5.1. Não poderá haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de 

ordem de compra já emitida. 

12.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 

FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item. 

12.7. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu 

exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das 

faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual 

infringida. 

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES 

13.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das 

obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o 

complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n2 

8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 

13.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da realização de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município deQuixadáe será descredenciado no Cadastro da 

Prefeitura deQuixadápelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das 

seguintes multas e das demais cominações legais: 

1- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços: 

a) Apresentar documentação falsa exigida; 

b) Não manter a proposta; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidóneo;. 

tc.  
compra 

Trav. Jose 4rge, SM 
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13.1.2 - Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de 

atraso na entrega de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento 

da ordem de compra no endereço constante do cadastro ou da Ata, até o limite de 

15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias; 

13.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos 

ao desenvolvimento do fornecimento dos bens, às atividades da administração, desde 
que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do 

licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na Ata de Registro 

de Preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não 

abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções 

previstas na Lei n2  8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.2 10.520/02, as 

seguintes penas: 

13.2.1 - Advertência; 

13.2.2 - Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da 
requisição, ou do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso; 
13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 

5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento 

de Arrecadação Municipal - DAM. 

13.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 

descontado do pagamento a que o licitante fizer jus. 

13.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido 
será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e 

cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 

13.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 

da Lei Federal n.2 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

13.5. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não 

eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 

obrigações estabelecidas neste contrato. 

S 	CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS 

14.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial 

na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

15.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à 

conta de recursos específicos consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à 

Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de contrato. 

15.2. Com  base no art. 72, § 22 do Decreto Federal n2 7.892 de 23 de janeiro de 2013, 

que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n2 8.666, 
de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitação para registro de preços não é 

necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 

formalização do contrato ou outro instrumento hábil".. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 

ORGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES. 

Trav. Jo4 Jorge, S!N 
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16.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preço 4 
durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade dà- T11. 

administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório,' - 
mediante anuência do órgão gerenciador. 
16.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 

gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

16.3. 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. 

16.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

16.5. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 
16.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 

justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 

órgão gerenciador. 

16.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observando o prazo 

de vigência da ata. 
16.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
16.9. É facultada aos órgãos e entidades da administração pública municipal a adesão a 

ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade distrital, estadual ou 

federal. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

17.1.1.Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços. 

17.1.2. Integram esta Ata os seus anexos, o Edital de Pregão Presencial que lhe deu 
origem e seus anexos, e a proposta da empresa classificada por Item. 
17.1.3. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 

Trav. Joséorge, SN 
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17.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas:: 

dispostas no artigo 58 da Lei n.2 8.666/93, alterada e consolidada. 	 11 

17.3. A inadimplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela 

Administração. 
17.4. O contratado, na execução do fornecimento, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa 

autorização da Administração. 

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 

18.1. Fica eleito o foro do Município de Quixadá do Estado do Ceará, para conhecer 

das questões relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos 

meios administrativos. 
Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o 

compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições. 

Signatários: 

Quixadá-CE — de ____ de 

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: 	  

4 

o 

o 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N  	

4- 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

SECRETARIA DE 	  

ORDENADOR DE DESPESAS: 

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

e 

II 
	

Trav. José Jrge, S/N 
Campo Velho, 	10 - Quixadà-CE 



PREFEITURA DE , 	
, v 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO IIÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 	  

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

01. RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

TELEFONE: FAX: 

REPRESENTANTE: 	 RG: 	 CPF: 

BANCO: 	AGÊNCIA: 	CONTA CORRENTE: 

Trav. José\Iorge, S/N 

Campo Velho,$5gtTt'O1O - Quixadá-CE 
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ANEXO III À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 	 

REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, QUANTITATIVOS, E EMPRESAS FORNECEDORAS 

DATA:J_J 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n2 	, celebrada 

entre o MUNICÍPIO DE QUIXADÁ e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados 

por item, em face à realização do PREGÃO PRESENCIAL N9 26.001/2021-PPRP. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR 	 CNPJ 

Itens Discriminação Marca UND Quant 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 

(R$) 

VALOR GLOBAL R$ 

Trav. JosâsJorge, S!N 

Campo VeIho,fi894-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO V— MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO Nt 

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

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da 
Secretaria da 	 com sede à Rua ________, nQ _, Centro, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n.2 ______, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas da Secretaria 
da . Sr, 	 , inscrita no CPF n2 ________ doravante 
denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  
estabelecida na 	 / inscrita no CNPJ/MF sob o n.9 	  

neste ato representada pelo(a) Sr(a). 	  portador(a) do CPF n2 
	  apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente 
TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o n2 
26.001/2021-PPRP, em conformidade com a Lei Federal N2 8.666/93 - Lei das 
Licitações Públicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente avença a Contratação de serviço de sinalização 
horizontal e implantação de semáforos no município de Quixadá, assim como 
aquisição de peças semafóricas de reposição, junto à Secretaria de Trânsito, Cidadania, 
Segurança e Serviços Públicos do município de Quixadá-Ce, conforme tabela abaixo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
3.1. O valor global da presente avença é de R$ 	  ( 	 ) a 
ser pago em conformidade com a entrega dos bens no período respectivo, de acordo 
com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizadas, observadas a 
condições da proposta adjudicada e o seguinte: 

LOTE 

Itens Discriminação Marca UND QTD 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

VALOR GLOBAL R$ 

Trav. José *rge.  S;N 
Campo Velho, fl5710 - Quixadá-CE 
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3.2. Os preços registrados que sofrerem reajuste/reequilíbrio não ultrapassarão aos 

preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 
valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 

registro. 
3.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 

MUNICÍPIO solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo. 
3.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o MUNICÍPIO convocará as 

demais empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores 

classificados, respeitado as condições de fornecimento, os preços e os prazos do 

primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer 

alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado. 

3.5. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Central de Compras da 

Prefeitura de Quixadá. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

4.1 - O contrato terá vigência até 31 (trinta e um) de dezembro de 2021, contados da 
data da assinatura deste termo de contrato. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 

da Lei 8.666/93, dentro do ano orçamentário. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens licitados deverão ser entregues imediatamente, a partir das 

características que se apresentam nos quantitativos discriminados na ORDEM DE 

COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela administração, no local, dia e 

horário estabelecidos pela Unidade Gestora. 

5.1.1. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

justificados com a maior brevidade possível, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão 
considerados como inadimplemento contratual. 

5.2. Quanto ao recebimento: 

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por 

pessoa credenciada pela CONTRATANTE. 

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após 

verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as 

condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das Notas Fiscais 

pelo Gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1.As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos 

do Tesouro Municipal, sob as dotações orçamentárias n9: 	  e 

elemento de despesas n9: 	  Fonte de Recurso: 	 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

Trav. José .rge, S!N 

Campo Velho, 689OZ10 - Quixadá-CE 
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7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os 

bens pelo MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo às 
	

4- 
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. 
7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 

(duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em 

nome da Secretaria Contratante do município de Quixadá-Ce. 

7.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em 

conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação 

tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições editalícias e deste termo. 
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 

reapresentação. 

7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá 

emitir uma única nota fiscal/fatura. 

7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões 

apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 - A Contratada para entregar os bens, objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 

8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 

8.1.2 - Responsabilizar-se pela entrega dos bens objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, 

ocorridos durante seu fornecimento; 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de 

terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere 

às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos 

Tributos à Fazenda Pública em geral; 

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

8.1.5 - Atender com presteza e dignidade o objeto deste Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 19 da Lei n° 8.666/93, alterada 

e consolidada; 

8.1.7 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

8.1.8 - Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do 

contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes; 

Trav. José .trge, S'N 

Campo Velho, 636tôt1O - Quixadá-CE 
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8.1.9. Cumprir todas as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do 

edital 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega do objeto 

deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 

9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, 

bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente 

identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a entrega dos bens licitados, 

prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem 

solicitados; 
9.1.6. Cumprir todas as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do 

edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar 

de assinar a Ordem de compra/Contrato ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 

Município de Quixadá e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Quixadá 

pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das 

demais cominações legais: 

10.1.1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de: 

a) Recusar em assinar o contrato; 

b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Não manter a proposta ou lance; 

d) Fraudar na entrega dos bens; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.2 - Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na 

entrega de qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem 
de compra no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da compra/solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de 

retardamento na entrega dos bens; 
10.1.3 - Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem, na hipótese 

de atraso superior a 30 (trinta) dias da entrega; 
10.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos a 
entrega dos bens, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de 

sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das 

obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o 

Trav. Jose .Jrrge, S:N 

Campo Velho, p3O3.10 - Quixada-CE 
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complementem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão aplicadas, sem. - 	- 

prejuízo das demais sanções previstas na Lei n2 8.666/93, alterada e consolidada, e ni: 

Lei n.2 10.520/02, as seguintes penas:  
a) Advertência; 

b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da 

requisição, ou do valor global máximo ou do contrato, conforme o caso; 

10.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 

5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento 

de Arrecadação Municipal - DAM. 

10.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 

descontado do pagamento a que o licitante fizer jus. 

10.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido 

será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e 

cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
10.4- O fornecedor beneficiário da ata terá o registro de seu preço cancelado quando: 

10.4.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

10.4.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no 

prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

10.4.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 
10.4.4 - Tiver presentes razões de interesse público. 

10.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular 

processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
10.5.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: 

a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 

b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o 

Município de Quixadá e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Quixadá pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por 

conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 

11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, 
com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no 

presente Instrumento. 
11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer 

interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 - Omissão de pagamento pela Contratante; 

11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso 
por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 

Trav. José .rge, S!N 

Campo Velho, 6,390Zk110 - Quixadá-CE 
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11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a 

parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma' 
comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 

quinto dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, para conhecimento das questões 
relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios 

administrativos. E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-

estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Quixadá-CE, 	 de 	 de 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

. 	1.  Nome: 

CPF: 

	

2. 	  
Nome: 

CPF: 

Trav. José Jor, S!N 

Campo Velho, 63Or04.Q\ Quixadá-CE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Presencial n° 26.00 1/2021-PPRP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preço visando futura e eventual contratação de serviço de sinalização 
horizontal e implantação de semáforos no município de Quixadá, assim como aquisição de 
peças semafóricas de reposição, junto à Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e 
Serviços Públicos do município de Quixadá-Ce. O recebimento e abertura dos envelopes será no 
dia 20 de julho de 2021, às 09hs00min, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 11' andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 
e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 07 de julho de 2021. 

Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 08/07/2021, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL OPOVO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CIDADÂNIA, 
SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

441 

nUDf,ca 	P77 

'..MISSQDE ) 

José Ivan de P 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Presencial n° 26.001/2021-PPRP, cujo objeto é 
Registro de preço visando futura e eventual contratação de serviço de sinalização horizontal e 
implantação de semáforos no município de Quixadá, assim como aquisição de peças 
semafôricas de reposição, junto à Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços 
Públicos do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 07 de julho 2021 no flanelógrafo desta 
Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 07 de julho de 2021. 

Trav. José Jorge, S!N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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12:00h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br, e no portal 
do município: www.quixada.ce.gov.br. 

MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA. 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:C5OBBCCO 

SECRETARIA DE SAÚDE 
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° 10.011/2021 -PERP, do tipo menor preço por item, cujo 
objeto é o Registro de preço para futura e eventual aquisição de testes 
rápidos para diagnóstico de Covid-19, em caráter de urgência para 
enfrentamento da emergência pública do novo corona vírus, de acordo 
com a Lei a 13.979. de 06 de fevereiro de 2020. de responsabilidade 
da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-CE. Datas e 
Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do 
dia 08/07/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do 
dia 21/07/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min às 08h59m1n do dia 21/07/2021; 4. Inicio da sessão de .disputa de preços: às 09hs00min do dia 21/07/2021, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge, s/n. 1° andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 às 11:30 e 
no site:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR. 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:32DA5BDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CIDADANIA, 
SEGURANÇA E SERVIÇOS  PÚBLICOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Presencial n° 26.00112021-PPRP, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preço visando futura e eventual contratação de 
serviço de sinalização horizontal e implantação de semáforos no 
município de Quixadá, assim como aquisição de peças semafóricas de 
reposição, junto à Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e 
Serviços Públicos do município de Quixadá-Ce. O recebimento e 
abertura dos envelopes será no dia 20 de julho de 2021. às 09hs00min. 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge Matias, s/n, 10  andar, Campo Velho, Quixadá-CE. 
das 07:30 às 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br 

josÉ IVANDE PAIVA JÚNIOR. 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identifacador:DF540336 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 318/2021-GAPRE. 

PORTARIA N° 318/2021-GAPRE. 

EMENTA: CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR 
DE ASSUNTOS PARTICULARES, SEM 
REMUNERAÇÃO, PELO PRAZO DE TRÊS 
ANOS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, 4ADOD,11 
CEARA, José Adil Vieira Júnior, no uso de suas atribaições,.  
em especial o que determina o artigo 107, II, "a", da e~MDE 
Municipal, e 	 LICITAÇÃO 

CONSIDERANDO o deferimento do pleito de licença para tratar de 
assuntos particulares, sem remuneração, pelo prazo de três anos, 
formulado pelo servidor público municipal Nara Iury Oliveira Silva 
(Matrícula n°3455), ocupante do cargo público de Educadora Física, 

RESOLVE 

Art. 1° - Conceder ao servidor público municipal NARA LURY 
OLIVEIRA SILVA (Matrícula n° 3455), ocupante do cargo público 
de Educadora Física, licença sem remuneração para tratar de 
interesses particulares pelo prazo de três anos, contados a partir de 01 
de julho de 2021, consoante autoriza o art. 85 do Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Município de Quixelô/CE. 

Art. 20 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário e retroagindo os seus efeitos a 
01 de julho de 2021. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, 07 de julho de 2021. 

JOSÉ ADIL VEIRA JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:7E 1 8C42E 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 319/2021-GAPRE. 

PORTARIA N° 319/2021-GAPRE. 

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO 
POR APOSENTADORIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Quixelô/CE. 
JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 107, inciso II, alínea "a". da Lei Orgânica Municipal, e: 

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) MARIA SELMA 
ALEXANDRE DA SILVA, matrícula n° 684, ocupante do cargo 
público efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, faz parte do quadro de 
pessoal do Município de Quixelô/CE, conforme Portaria n° 
1934/2004; 

CONSIDERANDO que todos os servidores do município de 
Quixelô/CE são regidos pela Lei Complementar Municipal n° 031. de 
15 de dezembro de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Quixelô/CE); 

CONSIDERANDO que o inciso V do artigo 33 do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Quixelô/CE estabelece como 
forma de vacância do cargo efetivo a aposentadoria do servidor; 

CONSIDERANDO o(a) servidor(a) MARIA SELMA 
ALEXANDRE DA SILVA, matricula n° 684, ocupante do cargo 
público efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, aposentou-se por 
tempo de contribuição no serviço público (Beneficio n° 199513375-0) 
e requereu a declaração de vacância do cargo público; 

CONSIDERANDO o Princípio da Legalidade, insculpido no artigo 
37, caput. da Constituição Federal de 1988: 
RESOLVE 

Art. 10 - DECLARAR A VACÂNCIA do cargo de Auxiliar de 

Serviços Gerais, ocupado pelo(a) servidor(a) MARIA SELMA 
ALEXANDRE DA SILVA, matrícula n° 684, por motivo de 
aposentadoria, nos moldes do artigo 33, V, do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 72 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XIII N°158 1 FORTALEZA, 08 DE JULHO DE 2021 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá —Aviso de Licitação -A Comissão de Licitações do município de Quixadá torna público q 
á disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 10.0 1 1/2021-PERP, do tipo menor preço por item, cujo objeto 
de preço para futura e eventual aquisição de testes rápidos para diagnóstico de Covid- 19, em caráter de urgência para enfrentamento da emergên 
do novo corona vírus, de acordo com a Lei a 13.979. de 06 de fevereiro de 2020, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixa 
Datas e Horários: 1. inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 08/07/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 
21/07/2021: 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs0imin às 08h59min do dia 21/07/2021:4. inicio da sessão de disputa de preços: às 09hs00min 
do dia 21/07/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada á Trav. José Jorge, s/n, 1° andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 às 
11:30 e no sue: www.tce.ce.gov.br. Quixadá-CE, 06 de julho de 2021. José Ivan de Paiva Júnior— Pregoeiro. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará —Prefeitura Municipal de Quixadá —Aviso de Licitação -A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Presencial n° 26.001/2021-PPRP do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro de 
preço visando futura e eventual contratação de serviço de sinalização horizontal e implantação de semáforos no município de Quixadá, assim como aquisição 
de peças semafóncas de reposição, junto à Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos do município de Quixadá-Ce. O recebimento 
e abertura dos envelopes será no dia 20 de julho de 2021. às 09hs00min, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge 
Matias, s/n, V andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. Quixadá-CE. 07 de julho de 2021. José Ivan de Paiva 
Júnior - Pregoeiro. 

*0* *0* 0*0 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, 
toma público que às 09:00 horas do dia 27 de Julho de 2021, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá/CE, 
receberá propostas para a contratação de empresa para executar serviços de consultoria na área de planejamento financeiro, junto as diversas 
secretarias do município de Quixadá/Ce. Modalidade: Tomada de Preços ri° 00.008/202! -TP. 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.tcc.ce.gov.br, e no portal do município: www.qsixada.çc.gov.br. Quixadá - CE, 07 de julho de 2021. Mirlla Maria Saldanha 
Lima - Presidente da CPL. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Icó - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - O Ordenador de Despesas da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, do município de Icó/CE, comunica aos interessados, o Extrato de Contrato decorrente 
da Tomada de Preços n° 22.04/2021 -TP, cujo objeto é a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução da obra da Reforma do Entorno do Mercado 
Público do Município de Icó - Ce, conforme projeto em anexo. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. 
CONTRATADA: MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA ME. VALOR: Rã 442.213,01 (quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e treze reais 
e um centavo). Prazo de execução: 04 (quatro) meses. Prazo de Duração: 04 (quatro) meses. Assina Pela Contratante: CARLOS ALBERTO JULIAO DA 
CUNHA. Assina Pelo Contratado: Marden Rõmulo Lima Mota. Icó-Ce, 02 de Julho de 2021. Carlos Alberto Julifio da Cunha. Ordenador de Despesas 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Icó - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - O Ordenador de Despesas da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e lnfraestrutura, do município de lcó/CE, comunica aos interessados, o Extrato de Contrato decorrente 
da Tomada de Preços n° 22.02/2021-TP, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CRUZEIRINHO 
NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. conforme projeto em anexo. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. 
CONTRATADA: JUF - JOSE URJAS FILHO ME. VALOR: Rã 630.869,58 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito 
centavos). Prazo de execução: 90 (noventa dias). Prazo de Duração: até 31 de dezembro de 2021. Assina Pela Contratante: CARLOS ALBERTO JULIAO 
DA CUNHA. Assina Pelo Contratado: JOSE URIAS FILHO, Icó-Ce, 01 de Julho de 2021. Carlos Alberto Julião da Cunha. Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Icó -vem realizar CHAMADA PUBLICA n° 00112021, para CREDENÇIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS 
RECEITAS P1:JBLICAS DO MUNICÍPIO E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO ELETRÔNICO, DOS VALORES ARRECADOS, 
COM EXTENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS A TODOS OS 
PONTOS DE ATENDIMENTO DO BANCO, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE TERCEIROS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEFRIN) E DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (COTRAN). Os interessados deverão apresentar 
documentação para Habilitação e Proposta de Preços a partir do dia 08/07/2021, das 09:00h as 11:30. A contar da data desta publicação na Sala da Comissão 
de Licitação. O Edital de credenciamento estará disponível no site do Portal de Licitações do TCE no endereço: https://licitacoes.tcc.ce.gov.br/. Icó/CE, em 
07 de julho de 2021. Micheile Roque Guedes, Presidente da CPL. 

*0* *** *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Icó - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - O Ordenador de Despesas da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, do município de Icó/CE, comunica aos interessados, o Extrato de Contrato decorrente 
da Tomada de Preços n° 22.03/2021-TP, cujo objeto é a Contratação de Serviços de Engenharia para Reforma do Mercado da Carne no Municipio de lcó - 
Ce, conforme projeto básico e planilha orçamentaria em anexo, conforme projeto em anexo. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Infraestrutura. CONTRATADA: RIOFE SERVIÇOS E RESOLUÇÕES. VALOR: Rã 654.956,73 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos 
e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos). Prazo de execução: 06 (seis) meses. Prazo de Duração: até 31 de dezembro de 2021. Assina Pela 
Contratante: CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA. Assina Pelo Contratado: Rivaldo Oliveira Ferrer. Icó-Ce, 02 de Julho de 2021. Carlos Alberto 
Julião da Cunha. Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Forquilha - Aviso de Abertura de Licitação - Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação: 
- Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio  -  Processo Originário: Pregão Eletrônico N° PMF - 21.07.02.0I-PERP - Objeto: Seleção da melhor proposta 
para registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de material para formação de kit escolar, destinado aos alunos da rede pública de ensino 
do município, de responsabilidade da secretaria de educação de forquilha, abrangendo alunos da educação infantil e alunos do ensino fundamental da 
secretaria de Educação do Município de Forquilha-CE - Local de Acesso ao Edital: Sede da Prefeitura Municipal - Paço Municipal Deputado Cesário 
Barreto de Lima, Avenida Criança Dante Valério, 481, Centro, CEP: 62.115-000, FORQUILHA  -  CE; http://bll.org.br/;  https://www.forquilha.ce.gov.br/ 
transparencia/licitacoes; htlps://licitacoes.tcc.cc.gov.br —Funcionamcnto do Órgão: Segunda à Sexta de 08H00M às I2H00M e I4H00M às I8H00M - Local 

de Realização da Licitação: http://bll.org.br/ - Data de Abertura: 22/07/2021 - Horário: 09H00M - Pregoeiro: Edgleison Silveira Marinho. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras  -  Resultado de Julgamento de Recurso Administrativo e Abertura de Projeto de Venda 
- Chamada Pública N° 03/202I-CH-SEDUC. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ipueiras, localizada no Parque da Cidade José 
Costa Matos, 01, Centro - Ipueiras/CE, faz-se saber aos interessados do certame em epígrafe cujo o objeto é aquisição de gêneros alimentícios adquiridos 
da agricultura familiar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ipueiras-CE, o resultado de Julgamento dos Recursos 
interposto pelos licitantes: Mônica Roseno Felipe da Silva. Welson Martins do Nascimento. Monique Roseno Felipe, Mana Camila Roseno Felipe. Maria 
da Conceição Roseno de Sousa. Roberto de Oliveira Pereira, Esmeraldino de Souza Medeiros e Maria Raila Martins, contra decisão desta CPL quanto a fase 
de habilitação. Feita a análise dos Recursos, a Comissão decidiu pelo Indeferimento dos mesmos, conforme resposta ao Recurso Administrativo, Informa 
ainda, que a Abertura do Envelope N° 02 (Projeto de Venda), será realizado no dia 13 de Julho de 2021 às 08h00min. O inteiro teor da Resposta ao Recurso 
Administrativo encontra-se disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação e no Portal do TCE. Ipueiras/CE, 07 de Julho de 2021. Cecilia 
Gabrlely Soares Carvalho  -  Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

*0* *0* *0* 


