
PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

TOMADA DE PREÇOS N2  08.004/2021 - TP 

EDITAL 

  

Co
"5SAP DF 

 DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO COM FOCO NAS 

AVALIAÇÕES EXTERNAS E MELHORIA DE INDICADORES EDUCACIONAIS, 

OFERECENDO SUPORTE FORMATIVO E TÉCNICO AOS EDUCADORES DAS 

UNIDADES DE ENSINO QUE COMPÕEM A REDE PÚBLICA DE ENSINO DE 

QUIXADÁ, OBJETIVANDO O CRESCIMENTO E QUALIFICAÇÃO 

EDUCACIONAL PÚBLICA MUNICIPAL. 

A Prefeitura Municipal de Quixadá/Ce, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 

nomeada pela Portaria n2  09.03.002/2021 de 09 de março de 2021, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local abaixo previsto, abrirá licitação na modalidade Tomada de 

Preços, do tipo menor preço, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições 

estabelecidas nesta Tomada de Preços, observadas as disposições contidas na Lei Federal n2  8.666/93 

de 21.06.93, e suas alterações posteriores. 

HORA, DATA ELOCAL: 

Os "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTAS DE PREÇOS" serão recebidos em sessão pública 

marcada para: 

Às 09:00 Horas, 

Do dia 22 de setembro de 2021, 

No endereço: Centro Administrativo e Financeiro, localizado na Trav. Jorge José Matias, s/n - Campo 

Velho - Quixadá - Ce. 

Constituem parte integrante desta Tomada de Preços, independente de transcrição, os seguintes 

anexos: 

ANEXO 1 

ANEXO II 

ANEXO III 

ANEXO IV 

ANEXO V 

- 	TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS) 

- 	MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS. 

- 	MINUTA DO TERMO CONTRATUAL. 

- MODELO DE DECLARAÇÕES. 

- 	MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

1.0- DO OBJETO 

1.1- 	A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO COM FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E 

MELHORIA DE INDICADORES EDUCACIONAIS, OFERECENDO SUPORTE FORMATIVO E TÉCNICO AOS 

EDUCADORES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE COMPÕEM A REDE PÚBLICA DE ENSINO DE 

QUIXADÁ, OBJETIVANDO O CRESCIMENTO E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL PÚBLICA MUNICIPAL. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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1.2. - O valor estimado dessa licitação é de R$ 91.600,00 (noventa e um mil e seiscentos reais), de 

acordo com as pesquisas de preços realizadas pela Comissão Permanente de Compras e Serviços do 

município, nomeada pela Portaria n2  04.01.001/2021, conforme exige a INSTRUÇÃO NORMATIVA 

73/2020. 

2.0- DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1- RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 

tenham sido aplicadas neste município, por força da Lei n. 2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 
2.1.2- Não poderá participar empresa com falência decretada, desde que esteja em processo de 

fo recuperação judicial e que comprove a boa situação financeira da empresa. 

2.2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.2.1- Poderá participar do presente certame licitatório pessoa jurídica, devidamente cadastrada na 

Prefeitura Municipal de Quixadá, ou não cadastrada, que atender a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o 32  (terceiro) dia anterior à data para abertura do certame, observada a necessária 
qualificação. 

2.2.2- Os Documentos de habilitação e as Propostas de Preços poderão ser apresentados por preposto 

do(a) licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública ou particular. A não 

apresentação não implicará em inabilitação, no entanto, o representante não poderá pronunciar-se em 

nome do(a) licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que comprovem tal 

condição através de documento legal. 

2.2.3- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de habilitação e as Propostas de Preços de 

mais de um(uma) licitante, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 

representar mais de uma licitante junto à Comissão de Licitação, sob pena de exclusão sumária dos(as) 

licitantes representados(as). 

2.2.4- No caso do(a) licitante ser representado(a) por procurador(a), deverá ser apresentada procuração 

por instrumento público ou particular. 

2.2.5- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar n9  123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 

a 45 da referida Lei é necessário a apresentação, junto com os documentos de habilitação, de uma 

declaração expedida pela própria empresa declarando que se trata de microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 
2.2.6- A não apresentação do documento previsto no item 2.2.5 acima não impedirá a participação na 

licitação, porém, o(a) participante não terá direito à fruição dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da 

Lei Complementar n2  123/2006 e 147/2014. 

3.0- DOS ENVELOPES 

3.1- A documentação necessária à Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentadas 
simultaneamente à Comissão de Licitação, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e 

local indicado no preâmbulo deste Edital, conforme abaixo: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
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3.2- É obrigatória a assinatura de quem de direito do(a) PROPONENTE na PROPOSTA DE PREÇOS. 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A". 

Ø 4.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada 

em Cartório, devendo no caso de autenticação digital atender as regras do Provimento n2 100 de 26 de 

maio de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, podendo ser aplicada ainda as regras da Lei n2  13.726 de 
2018, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatório deverá ser exibido 
exclusivamente em original; 

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do documento 

não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou 

regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal 

declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da data de sua emissão. 

4.2- OS DOCUMENTOS PARA PESSOA JURÍDICA CONSISTIRÃO DE: 

4.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do prazo de 

validade, guardada a conformidade com o objeto da licitação, todavia deve ser levado em consideração 

o item 2.2.1 deste edital. 

4.2.2- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

4.2.2.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta. 

4.2.2.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de empresa 

individual, e no caso de sociedade por ações, acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais 

administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício. 

4.2.2.3- Prova de inscrição na: 

a) Fazenda Federal (CNPJ). 

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.2.3.1- Provas de regularidade, para com: 

a) A Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN)); 

b) A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante); 
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c) A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da Lei; 

d) O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

e) A Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). 

4.2.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES 

COMPETENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 22, INCISO 1 DA LEI N2  8.666/93) 

4.2.4.1- Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços de 

natureza e espécie condizentes com o objeto desta licitação, especificados no anexo 1 deste edital; 

a) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 

Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o fornecimento 

prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do 

conteúdo declarado. 

4.2.5- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO—FINANCEIRA: 

4.2.5.1. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação 

ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social encerrado, 

devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstrações de 

Contas de Resultados. Os demais tipos societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço 

Patrimonial, na forma da Lei, reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do Livro Diário 

para verificação dos valores, assinados por contador habilitado. 

4.2.5.2. Comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índice de Liquidez Geral 

(LG) maior ou igual a 1, resultantes da aplicação da seguinte fórmula: 

ONDE: AC : ATIVO CIRCULANTE 

AC+ R LP 
LG - 	

PC+ELP 	 PC 	: PASSIVO CIRCULANTE 

ELP 	: EXIGÍVEL ALONGO PRAZO 

RLP 	: REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

4.2.5.3. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 

4.2.5.4. GARANTIA 

4.2.5.4.1. Garantia de manutenção da proposta, no valor corresponde a 1,0 (um por cento) do valor 

estimado da licitação, a ser recolhida no Banco do Brasil, Agência N° 0241-0, Conta N 22.140-6, a qual 

será recolhido ao setor de Tesouraria Municipal que disponibilizará o recibo específico e definitivo, caso 

a garantia apresente devidamente regular. O referido recibo deverá fazer parte dos documentos de 

habilitação das empresas participantes. 
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4.2.5.4.2. A garantia de manutenção da proposta, quando recolhida em moeda corrente nacional, terá o 

prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos Documentos de 

Habilitação e Proposta de Preços e deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Quixadá, podendo 

ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir, devendo o recibo fazer parte dos 

documentos de habilitação das empresas participantes: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, vedada a prestação de garantia de Títulos 

da Divida Agraria. 

b) Fiança bancaria (conforme ANEXO - Modelo da Carta de Fiança Bancária) 

c) Seguro-garantia. 

4.2.5.4.3. A Garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis depois de 

esgotada às fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Proposta de Preços), 

para as empresas inabitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a vencedora da 

licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura. 

4.2.5.4.4. Para o efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela licitante 
quando em dinheiro, será utilizada monetariamente. 

4.3- OUTRAS EXIGÊNCIAS 

4.3.1- Declaração expressa, na forma do anexo IV desta Tomada de Preços. 

5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B" 

5.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em uma via 

digitada ou impressa por qualquer processo mecânico, eletrônico ou manual, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, entregue em envelope opaco e lacrado. 

5.2- AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA, CONTER: 

5.2.1- Razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante. 
5.2.2- Assinatura do Representante Legal; 

5.2.3- Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
da apresentação das mesmas; 

5.2.4- Valor mensal e total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, já 
consideradas, no mesmo, todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital,-

5.23- 
dital;

5.2.5- Correrão por conta do(a) proponente vencedor(a) todos os custos que porventura deixar de 
explicitar em sua proposta; 

5.2.6- Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos por extenso e, no 

caso de incompatibilidade entre os valores mensal e total, prevalecerá o valor mensal. 

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

6.1- A presente licitação na modalidade Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o 

procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n9 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
6.2- Após a entrega dos envelopes pelos(as) licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos 

ou supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos; 
6.3- Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão de Licitação deste 

Município, constarão obrigatoriamente da respectiva Ata; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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6.4- É facultado à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da proposta; 

6.5- Será lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatório, que será 

assinada pela Comissão de Licitação e pelos(as) licitantes presentes, conforme dispõe o § 12  do art. 43, 
da Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços será 
realizado no dia, hora e local previstos nesta Tomada de Preços; 

6.7- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, proceder-

se-á com a abertura e com a análise dos envelopes referentes à documentação; 

6.8- Em seguida será dado vistas dos documentos aos(às) licitantes para que rubriquem e procedam, se 

quiserem, ao exame e se utilizem das faculdades outras previstas em Lei; 

6.9- A Comissão de Licitação poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessão, o resultado 

da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados; 

6.10- Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão de Licitação, após obedecer ao disposto no art. 

109, inciso 1, alínea a, da Lei de Licitações, fará a devolução aos inabilitados, dos seus envelopes 

"propostas", devidamente lacrados; 

6.11- Abertura das propostas dos(as) licitantes habilitados(as) que serão examinadas pela Comissão e 
pelos(as) licitantes presentes; 

6.12- Divulgação do resultado do julgamento das propostas e observância ao prazo recursal previsto no 
art. 109, inciso 1, alínea b, da Lei n2  8.666/93; 

6.13- Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

7.0- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A - AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" 

7.1- Compete à Comissão de Licitação avaliar o mérito dos documentos e informações prestadas, bem 

como julgar a capacidade técnica de cada licitante e a exequibilidade das propostas apresentadas, 

todavia devido não possuir o conhecimento técnico das muitas áreas que são licitadas, poderá solicitar 

pareceres de profissionais técnicos para embasar a sua decisão. 

7.2- A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, observada as 
exigências contidas nesta Tomada de Preços. 

B - AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE "B" 

7.3- A presente licitação será julgada pelo critério, do menor preço, conforme inciso 1, § 12  do art. 45 da 

Lei das Licitações; 

7.4- Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, estes 

últimos; 

7.5- Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente 

configurados nas Propostas de Preços dos(as) proponentes serão devidamente corrigidos, não se 

constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta; 
7.6- No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-á por sorteio, observado o 

disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n9  123/2006 e 147/2014; 

7.7- Nos termos do art. 44 da Lei Complementar n2  123/2006 e 147/2014, considerar-se-ão empatados 

(empate ficto) todas as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte que 

sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço apresentada; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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7.8- Não Não ocorrerá o empate ficto quando o melhor preço tiver sido apresentado por empresa que 

comprove ser regularmente enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.9- Ocorrendo o empate na forma prevista no item 7.7 acima, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A Comissão de Licitação convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
para apresentação de proposta de preço inferior à da primeira classificada; 
b) A convocação deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do 

direito, e havendo a apresentação de preço inferior pela mesma, esta passará à condição de primeira 
classificada no certame; 

c) Não ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma das alíneas "a" 

e "b" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

prevista no item 7.7 acima, na ordem crescente de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

d) No caso de equivalência (igualdade) dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte, que se enquadrem na hipótese prevista no item 7.7 acima, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência, através da 
apresentação de melhor oferta. 

7.10- Será declarada vencedora a proposta de menor preço global entre os(as) licitantes 
classificados(as), após a observância dos critérios acima estabelecidos. 

7.11- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.11.1- Que não atenderem as exigências desta Tomada de Preços; 

7.11.2- Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos ou 

inexequíveis; 

7.11.3- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, nem 

preço ou vantagem baseada nas ofertas dos(as) demais licitantes; 

7.11.4- Com preço unitário simbólico ou irrisório, assim entendido como aquele incompatível com os 

preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações; 

7.11.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os(as) licitantes serão convocados(as), vedado qualquer outro 

processo; 
7.11.6- De conformidade com o parecer da Comissão de Licitação, não constituirá causa de inabilitação 

nem de desclassificação da proponente a irregularidade formal que não afete o conteúdo ou a 

idoneidade da proposta e/ou documentação apresentada. 

8.0 - COMPROVAÇÃO DE POSSUIR PROFISSIONAIS TÉCNICOS PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE 

CONTRATAÇÃO, DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DA EMPRESA VENCEDORA 

8.1 - Professor licenciado nas áreas do conhecimento com pós-graduação Strictu Sensu em Letras ou 
Matemática. Que possua ainda formação em avaliação e experiência com turmas avaliadas pelos 

programas de provas externas como SAEB e/ou SPAECE. 
8.2 - Documento do responsável técnico: currículo, cédula de identidade, CPF, diploma do curso 

compatível com a formação supracitada no item 5.1, bem como certificado de formação com C/h de no 

mínimo 300h. A comprovação de vinculação ao quadro da licitante será feita: 
8.2.1 - Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos. 
8.2.2 - Para diretor, mediante a apresentação da data de eleição e posse da atual diretoria, 

devidamente registrada junto ao órgão competente. 
8.2.3 - Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará 
mediante a apresentação da cópia da Carteira e previdência Social (CTPS) - devidamente assinada - e 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

IÇ i TA r,'  

das provas de recolhimento das obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês anterior à data de 
publicação deste edital, acompanhados ou mediante apresentação de contratos de regime de prestação 
de serviços. 

9.0- DA ADJUDICAÇÃO 

9.1- A adjudicação da presente licitação ao(à) licitante vencedor(a) será efetivada mediante termo 
circunstanciado, obedecida à ordem classificatória, depois de ultrapassado o prazo recursal. 

10.0- DO CONTRATO 

10.1- Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa à presente Tomada de Preços, 
que deverá ser assinada pelas partes no prazo de até 05(cinco) dias úteis, a partir da data da convocação 
encaminhada ao(à) licitante vencedor(a) do certame; 
10.2- A recusa injustificada do(a) adjudicatário(a) em assinar o "Termo de Contrato" no prazo 
estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito às 
penalidades previstas na Lei n2  8.666/93 e alterações posteriores; 
10.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora, seus anexos, 
bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de base ao processo licitatório; 
10.4- É facultado à Administração, quando o(a) convocado(a) não assinar o "Termo de Contrato" no 
prazo e condições estabelecidas, convocar os(as) licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de 
classificação estabelecida pela Comissão de Licitação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei n2  8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

11.0 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

11.1. Executar os serviços de conformidade com as condições estabelecidas neste Termo e na 

proposta vencedora do certame; 

Ø
11.2 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

11.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na 

entrega do objeto contratual; 

11.5 - Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por 

quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a 

CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente; 

11.6 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
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11.7 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

11.8 - Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da 

FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 

i nteresses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá à danos 

causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, 

com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições 

legais vigentes; 

11.9 - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que 

a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio 

por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 

especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO; 

11.10 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua 

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam 

sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e 

parafiscais, FGTS, P15, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída 

qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou 

judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não 

se transfere à CONTRATANTE; 

11.11 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 

CONTRATO; 

11.12 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

11.13 - Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 

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

11.14 - As despesas com alimentação e deslocamento a fins de realização e prestação dos 

serviços serão de responsabilidade da Contratada. 

11.15 - Emissão de relatórios mensais dos serviços prestados. 

12— DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

12.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço. 

12.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento do objeto do 

certame, consoante estabelece a Lei Federal n2 8.666/1993 e suas alterações. 
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12.3 - Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em 

decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 

12.4 - Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual. 

12.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

12.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

12.7 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

12.8 - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias. 

12.9 - Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo /pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução deste Contrato. 

12.10 - Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, em conformidade com o art. 73, II, da Lei n2 8.666/93. 

12.0- DA DURAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

12.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo 

ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante Termos Aditivos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei 

Federal n. 8.666/93, na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao 

seu objeto. 

12.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

12.3 - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de 

mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, 

visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em 

relação à realização de uma nova licitação. 

12.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

12.5 - A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração, 

nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidônea 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos; 

12.6 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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1.2.7 - A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou 

variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência 

da contratação; 

12.8 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

13.0- DA FORMA DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

13.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da 

documentação tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou 

através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo 

ordenador de despesas (pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do 

objeto deste termo, 

II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União (PGFN), com abrangência inclusive as contribuições sociais, 

III) CRE - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 

V) CND emitida pelo município domiciliado, e, 

VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 

12.440/2011. 

13.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento 

das condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo. 

13.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

13.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará 

suspenso até sua execução regular. 

13.6 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços. 

14.0- DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA 

14.1 - Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de 

vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o interregno mínimo de 01 

(um) ano, mediante a aplicação com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas 
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(FGV), ou outro índice que venha substitui-lo, mediante acordo escrito entre as partes, e/ou o 

disposto na Lei n2  8.666/93, art. 65, §12. 
14.2 - O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado: 

12.2.1) Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas 

constante do Edital; 

12.2.2) Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que 

deu ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso. 

14.3 - O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação 

contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 

(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

14.4 - Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima 

fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste. 

14.5 - Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado 

após o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado na forma prevista neste 

Edital. 

14.6 - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de 

reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de 

prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o 

novo índice, sob pena de preclusão. 

14.7 - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas 

observando-se o seguinte: 

14.7.1 - A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 

(um) ano; 

14.7.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 

de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; 

14.8 - A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da solicitação da Contratada. 

Ø 

	

	
14.9 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem 

com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao 

contrato. 

15.0- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguintes sanções: 

a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do(a) licitante vencedor(a) em 
assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela 

CONTRATANTE; 
b.2) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta) 
dias; 
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do 
pacto, a critério da secretaria, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias; 
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b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontada "ex-offício" do(a) CONTRATADO(A), 

mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à 

secretaria de Quixadá, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitação. 

16.0- DA RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

16.1- A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada: 

16.1.1 - Deixar de iniciar os serviços por período superior a 15 (quinze) dias, contados a 

partir do recebimento da ordem de início dos serviços; 

16.1.2 - Executar os serviços em desacordo com as especificações exigidas; 

16.1.3 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação 

vigente; 

16.1.4 - Cometer reiterados erros na execução dos serviços; 

16.1.5 - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação de serviços sem a 

expressa autorização da Contratante; 

16.1.6 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de 

insolvência sobre qualquer de seus dirigentes. 

16.2 - Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do 

tem anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos serviços executados e 

recebido, deduzido o valor correspondente às multas porventura existentes. 

16.3 - Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o 

contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele 

estabelecidas. 

16.4 - Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por 

livre decisão da CONTRATANTE, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de 

reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos serviços 

executados e devidamente recebidos. 

16.5 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

da Administração; 

16.6 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93, sem que 

haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido. 
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16.7 - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados por 

ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a 

ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o desejar, 

apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese 

de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da intimação comprovada da decisão rescisória. 

17.0- DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1 - No interesse da CONTRATANTE, o objeto deste Edital, Termo de Referência e anexos 

poderá ser suprimido ou acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme 

disposto no artigo 65, § 12 e 2 2,  inciso II da Lei n2  8666/93. 

17.2 - A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, ao 

qual, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

17.3 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n2  8.666/93 e suas 

alterações. 

17.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários à regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

18.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

18.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n 

8666/93 e suas alterações; 
18.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 

representante legal da recorrente; 
18.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Q.uixadá e encaminhados à Comissão 

de Licitação; 

19.0- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

19.1. As despesas da contratação ocorrerão por conta das Dotações Orçamentárias N°: 
12.361.0603.2.021 - Gerenciamento e Operacionalização das Atividades Administrativas da Secretaria 
da Educação; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro de Pessoa Jurídica. 
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20.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

20.1- A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 

ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da 

Administração, por decisão fundamentada, em que fique evidência a notória relevância de 

interesse do Município. 

20.2 -É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da CONTRATANTE, Autarquias, Empresas 

Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de participar 

como licitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, dos procedimentos 

desta Licitação. 

20.3 -A homologação e adjudicação da presente Licitação será feita pela autoridade 

administrativa competente, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 de Junho 

de 1993 e suas posteriores alterações. 

20.4 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 

nos termos da legislação pertinente. 

20.5 - Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida não serão aceitos. 

20.6 - Independentemente da sua transcrição, farão parte do contrato todas as condições 

estabelecidas no presente Edital e, no que couber, da proposta comercial da licitante 

vencedora. 

20.7 - O Contrato, Adjudicação e Homologação, da prestação dos serviços serão efetuados com 

a empresa vencedora. 

20.8 - Todos os documentos apresentados neste certame deverão ser apresentados em original 

Ø e/ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas; não será aceito em 

hipótese nenhuma, em nenhuma fase do certame, documentos autenticados pela forma 

eletrônica (AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA). 

20.9 - O edital completo e seus anexos, estarão disponíveis na sala da Comissão de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Quixadá, localizada à na Travessa José Jorge - S/N, Campo Velho, 

Quixadá/CE, Ceará ou através dos sites: www.tce.ce.gov.bre ou https://quixada.ce.gov.br.  

20.10 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

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

20.11 - No havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação da Comissão em contrário. 
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20.12 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.14 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de prestação dos 

serviços em igualdade de condições. 

20.15 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.16 - O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, se 

for o caso, para representá-lo na execução do contrato. 

20.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

Quixadá-Ce, 27 de agosto de 2021. 

Mirila Mà1i. S.ldanha Lima 

Presidente da 
	

issão de Licitação 
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ANEXO 1  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 - Contratação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento pedagógico com 

foco nas Avaliações Externas e Melhoria de Indicadores Educacionais, oferecendo suporte 

formativo e técnico aos educadores das Unidades de Ensino que compõem a Rede Pública de 

Ensino de Q.uixadá, objetivando o crescimento e qualificação educacional pública municipal. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 - Sabe-se que o acompanhamento pedagógico é um serviço essencial para a comunidade 

escolar, é por meio dela que os docentes, discentes e gestores escolares possuem um suporte 

para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma efetiva. Como todo serviço 

ofertado, há necessidade de avaliação, sendo este processo necessário para mensurar a 

eficiência e comprovar por meio de dados os resultados obtidos com as estratégias utilizadas 

no sistema educacional. Importante salientar que o Ministério da Educação - MEC, bem como a 

Secretaria da Educação do Estado do Ceará - SEDUC possuem processos próprios de avaliação 

(avaliações externas). Para isso, faz-se necessário o serviço de assessoria a fim de alinhar os 

componentes curriculares utilizados nas instituições de ensino, com os descritores exigidos por 

tais avaliações, como também, não esquecer das orientações contidas no Documento 

Curricular Referencial do Ceará - DCRC e Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Desta 

forma, acredita-se que os resultados positivos serão consequência de um trabalho bem 

desenvolvido. 

3. ESPECIFICAÇÕES 

3.1 - A aquisição, ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo 

obedecer a todas as normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os 

critérios. 

ITEM DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS UND QTD 

01 

Serviços 	de 	assessoria, 	consultoria 	e 

acompanhamento 	pedagógico 	com 	foco 	nas 

Avaliações 	Externas 	e 	Melhoria 	de 	Indicadores 

Educacionais, 	oferecendo 	suporte 	formativo 	e 
, 

técnico aos educadores das Unidades de Ensino que 

compõem a Rede Pública de Ensino de Quixadá, 

objetivando 	o 	crescimento 	e 	qualificação 

educacional pública municipal. 

Meses 12 

3.2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.2.1. Rever, juntamente com a Coordenação Pedagógica, os conteúdos dos componentes 

curriculares utilizados no município; 

3.2.2. Mensurar, por meio de avaliação diagnóstica, nível de aprendizagem adquirida até a série 

em que o aluno se encontra; 
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3.3.3. Verificar avanço no ensino aprendizagem comparando a avaliação diagnóstica 1 (início do 

ano letivo) com avaliação diagnóstica 2 (segundo semestre do ano letivo); 

3.3.4. Traçar metas de melhoramento no desempenho pedagógico, juntamente com as 

instituições de ensino do município, a partir dos resultados obtidos nos anos anteriores e 

realizar projeção destes resultados, a fim de tentar assegurar que as escolas estejam acima da 

média exigida pelas avaliações externas. 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 - Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitida por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que o (a) licitante tenha prestado ou esteja prestando 

, 

	

	serviços de natureza e espécie condizentes com o objeto desta licitação, especificados no 

edital. 

4.2 - A administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 

Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o 

fornecimento prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos 

com probatórios do conteúdo declarado. 

S. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR PROFISSIONAIS TÉCNICOS PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE 

CONTRATAÇÃO, DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DA EMPRESA VENCEDORA. 

5.1 - Professor licenciado nas áreas do conhecimento com pós-graduação Strictu Sensu em 

Letras ou Matemática. Que possua ainda formação em avaliação e experiência com turmas 

avaliadas pelos programas de provas externas como SAEB e/ou SPAECE. 

5.2 - Documento do responsável técnico: currículo, cédula de identidade, CPF, diploma do 

curso compatível com a formação supracitada no item 5.1, bem como certificado de formação 

com C/h de no mínimo 300h. A comprovação de vinculação ao quadro da licitante será feita: 

5.2.1 - Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos. 

5.2.2 - Para diretor, mediante a apresentação da data de eleição e posse da atual 

diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente. 

5.2.3 - Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se 

dará mediante a apresentação da cópia da Carteira e previdência Social (CTPS) - devidamente 

assinada - e das provas de recolhimento das obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês 

anterior à data de publicação deste edital, acompanhados ou mediante apresentação de 

contratos de regime de prestação de serviços. 

6. GARANTIA 

6.1 - Garantia de manutenção da proposta, no valor corresponde a 1,0 (um por cento) do valor 
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estimado da licitação, a ser recolhida no Banco do Brasil, Agência N° 0241-0, Conta N° 22.140-6, 

a qual será recolhido ao setor de Tesouraria Municipal que disponibilizará o recibo específico e 

definitivo, caso a garantia apresente devidamente regular. O referido recibo deverá fazer parte 

dos documentos de habilitação das empresas participantes. 

6.2 - A garantia de manutenção da proposta, quando recolhida em moeda corrente nacional, 

terá o prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos 

Documentos de Habilitação e Proposta de Preços e deverá ser recolhida na Prefeitura 

Municipal de Quixadá, podendo ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir, 

devendo o recibo fazer parte dos documentos de habilitação das empresas participantes: 

6.2.1 - Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, vedada a prestação de 

garantia de Títulos da Divida Agraria. 

6.2.2 - Fiança bancaria (conforme ANEXO - Modelo da Carta de Fiança Bancária) 

6.2.3 - Seguro-garantia. 

6.3 - A Garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis depois de 

esgotada às fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Proposta de 

Preços), para as empresas inabitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a 

vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura. 

6.4 - Para o efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela 

licitante quando em dinheiro, será utilizada monetariamente. 

7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. - Os serviços, objeto deste certame serão executados rigorosamente de acordo com as 

, 	especificações estabelecidas na proposta vencedora e no contrato, sendo que a não 

observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que CAIBA 

QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR PARTE DA INADIMPLENTE. 

8. DO CONTRATO E DAS SUBCONTRATAÇÕES 

8.1 - Será celebrado instrumento de Contrato, de acordo com o Art. 10 da lei 8.666/93 e em 

conformidade com a minuta anexa ao presente Edital, que deverá ser assinada pelas partes no 

prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da convocação encaminhada à licitante vencedora do 

certame; 

8.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" no prazo 

estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando 

sujeito às penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3 - Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora e seus 

anexos (se houver), bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de 

base ao processo licitatório; 

o 
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8.4 - O prazo de convocação, poderá ter uma única prorrogação com o mesmo prazo e 

condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de 

classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei n° 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

8.5 - É facultativo à administração celebrar o "Termo Contratual", podendo substituí-lo por 

outros instrumentos hábeis tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, ordem de 

execução de serviço. 

8.6 - Após Assinatura da Ordem de Serviços e/ou Contrato, por parte da CONTRANTANTE e 

CONTRATADA, a empresa terá no máximo 10 (dez) dias iniciar o objeto deste certame. 

8.7 - Não será permitida em hipótese subcontratação para os serviços objeto deste certame. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço. 

9.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento do objeto do 

certame, consoante estabelece a Lei Federal n2  8.666/1993 e suas alterações. 

9.3 - Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em 

decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 

9.4 - Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual. 

9.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste 

Ø contrato. 

9.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

9.7 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

9.8 - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias. 

9.9 - Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo /pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução deste Contrato. 

9.10 - Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, em conformidade com o art. 73, II, da Lei n9  8.666/93. 
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10. DAS DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 - Executar os serviços de conformidade com as condições estabelecidas neste Termo e na 
proposta vencedora do certame; 

10.2 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; 

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na 

entrega do objeto contratual; 

10.5 - Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por 

quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a 

CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente; 

10.6 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

10.7 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

10.8 - Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da 

FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 

interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá à danos 

, causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, 

- 	com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições 

legais vigentes; 

10.9 - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que 

a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio 

por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 

especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO; 

10.10 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua 

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam 

sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e 

parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída 
qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou 

judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não 

se transfere à CONTRATANTE; 
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10.11 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 
CONTRATO; 

10.12 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

10.13 - Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 

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

10.14 - As despesas com alimentação e deslocamento a fins de realização e prestação dos 

serviços serão de responsabilidade da Contratada. 

o 	10.15 - Emissão de relatórios mensais dos serviços prestados. 

11. DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo 
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante Termos Aditivos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei 

Federal n9. 8.666/93, na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao 

seu objeto. 

11.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

11.3 - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de 
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, 

visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em 

relação à realização de uma nova licitação. 

11.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

11.5 - A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração, 

nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidônea 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos; 

11.6 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.7 - A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou 

variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência 

da contratação; 

11.8 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

12. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
12.1 - Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de 
vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o interregno mínimo de 03 
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(um) ano, mediante a aplicação com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), ou outro índice que venha substitui-lo, mediante acordo escrito entre as partes, e/ou o 

disposto na Lei n 2  8.666/93, art. 65, §lQ. 

12.2 - O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado: 

12.2.1) Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas 

constante do Edital; 

12.2.2) Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que 

deu ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso. 

12.3 - O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação 

contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 

Ø(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

12.4 - Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima 

fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste. 

12.5 - Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado 

após o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado na forma prevista neste 

Edital. 

12.6 - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de 

reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de 

prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o 

novo índice, sob pena de preclusão. 

12.7 - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas 

observando-se o seguinte: 

12.7.1 - A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 

(um) ano; 

12.7.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 

de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; 

12.8 - A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da solicitação da Contratada. 

12.9 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem 

com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao 

contrato. 

13. DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 -O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da 

documentação tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou 

através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo 
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ordenador de despesas (pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do 

objeto deste termo, 

II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União (PGFN), com abrangência inclusive as contribuições sociais, 

III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 

V) CND emitida pelo município domiciliado, e, 

VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 

12,440/2011. 

13.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento 

das condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo. 

13.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

13.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará 

suspenso até sua execução regular. 

13.6 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços. 

14. DAS PENALIDADES 

14.1 -Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por 

qualquer meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta 

cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração Municipal, tudo de 

acordo com o disposto no art. 87 da Lei Federal n2  8.666/93 e alterações posteriores: 

1. 	Advertência por escrito; 

II. Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota pela recusa no 

fornecimento dos produtos, até o limite de 15 (quinze)dias; 

III. Multa de 2 % (dois por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota, a partir do 16 

(décimo sexto) dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do 

contrato; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) do valor total contrato em caso de descumprimento total 

ou em desacordo com o pactuado; 

V. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante este órgão. 

14.2 - As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as ( 
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demais penalidades previstas no edital, bem como na lei n.28666/93. 

14.3 -As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no cadastro 

de fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Q.uixadá. 

14.4 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão 

caráter compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a 

CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a 

acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 

14.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das 

penalidades elencadas nos itens precedentes. 

14.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 

CONTRATADA tiver direito ou cobrados administrativamente, ou judicialmente, se necessário 

for. 

15. DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1 - No interesse da CONTRATANTE, o objeto deste Edital, Termo de Referência e anexos 

poderá ser suprimido ou acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme 

disposto no artigo 65, § 12 e 2 2,  inciso II da Lei n2  8666/93. 

15.2 - A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, ao 

qual, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

15.3 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n2  8.666/93 e suas 

alterações. 

15.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários à regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
16.1 A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada: 

16.1.1 - Deixar de iniciar os serviços por período superior a 15 (quinze) dias, contados a 

partir do recebimento da ordem de início dos serviços; 

16.1.2 - Executar os serviços em desacordo com as especificações exigidas; 
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16.1.3 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação 

vigente; 

16.1.4 - Cometer reiterados erros na execução dos serviços; 

16.1.5 - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação de serviços sem a 

expressa autorização da Contratante; 

16.1.6 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de 

insolvência sobre qualquer de seus dirigentes. 

16.2 - Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do 

item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos serviços executados e 

recebido, deduzido o valor correspondente às multas porventura existentes. 

16.3 - Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o 

contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele 

estabelecidas. 

16.4 - Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por 

livre decisão da CONTRATANTE, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de 

reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos serviços 

executados e devidamente recebidos. 

16.5 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

da Administração; 

16.6 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2  8.666/93, sem que 

haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido. 

16.7 - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados por 

ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a 

ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o desejar, 

apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese 

de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da intimação comprovada da decisão rescisória. 

17. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1 - A licitante vencedora deverá executar os serviços de acordo com este Termo de 

Referência. 

17.2 - Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas condições básicas e específicas deste 

edital e seus respectivos anexos, sem a prévia e expressa autorização da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

17.3 - Qualquer alteração a ser introduzida no planejamento ou nos padrões de execução dos 

serviços, quando proposta pela licitante vencedora, deverá ser feita por escrito e só será 

executada se for previamente analisada e aprovada, também por escrito, pela ADMINISTRAÇÃO 
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17.4 - A licitante vencedora não poderá ceder, transferir ou subempreitar, no todo ou em parte, 

a execução dos serviços contratuais sem a prévia autorização escrita da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA e manter plenamente, quaisquer que sejam as circunstâncias, suas responsabilidades, 

assumidas por ocasião da assinatura do instrumento contratual. 

17.5 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da 

CONTRATANTE, especialmente designado. 

17.6 - O representante da Secretaria da Educação anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

17.7 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

17.8 - O prazo para o início da prestação dos serviços fica fixado em até 05 (cinco) dias úteis 

contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços. 

17.9 - A prestação dos serviços poderá ocorrer nas dependências da CONTRATANTE a combinar 

com o dirigente municipal, a qual encontra-se disponível de segunda a sexta-feira, durante 8h 

(oito horas) por dia, devendo a CONTRATADA ficar disponível para atendimento em caso de 

eventual necessidade da CONTRATANTE. 

18. DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO 

18.1 -As partes declaram, neste ato, que conhecem e entendem os termos da Lei n9  

12.846/2013 (lei anticorrupção) e sua legislação correlata e estão cientes que na execução do 

instrumento convocatório é vedado às partes incluindo seus empregados, prepostos e/ou 

gestores: 

-. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente 

contrato; 

III - Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do instrumento convocatório, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

IV - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato; ou, 

V- De qualquer maneira fraudar o presente contrato; assim como realizar quaisquer 

ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei n 2  

12.846/2013, do Decreto n9  8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos 

aplicáveis, ainda que não relacionadas com o presente contrato. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 

ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da 

Administração, por decisão fundamentada, em que fique evidência a notória relevância de 
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interesse do Município. 

19.2 -É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da CONTRATANTE, Autarquias, Empresas 

Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de participar 

como licitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, dos procedimentos 

desta Licitação. 

19.3 -A homologação e adjudicação da presente Licitação será feita pela autoridade 

administrativa competente, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 de Junho 

de 1993 e suas posteriores alterações. 

19.4 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 

nos termos da legislação pertinente. 

19.5 - Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida não serão aceitos. 

19.6 - Independentemente da sua transcrição, farão parte do contrato todas as condições 

estabelecidas no presente Edital e, no que couber, da proposta comercial da licitante 

vencedora. 

19.7 - O Contrato, Adjudicação e Homologação, da prestação dos serviços serão efetuados com 

a empresa vencedora. 

19.8 - Todos os documentos apresentados neste certame deverão ser apresentados em original 

e/ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas; não será aceito em 

hipótese nenhuma, em nenhuma fase do certame, documentos autenticados pela forma 

eletrônica (AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA). 

19.9 - O edital completo e seus anexos, estarão disponíveis na sala da Comissão de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Quixadá, localizada à na Travessa José Jorge - S/N, Campo Velho, 

Ç) 	Quixadá/CE, Ceará ou através dos sites: www.tce.ce.gov.bre ou https://quixada.ce.gov.br.  

19.10 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

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

19.11 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação da Comissão em contrário. 

19.12 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 	, 

QUIXADA 
Comissão de Licitação co.. 

19.14 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de prestação dos 

serviços em igualdade de condições. 

19.15 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.16 - O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, se 

for o caso, para representá-lo na execução do contrato. 

• 19. 17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

20. DO FORO 
20.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 

controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, 

renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

21.DA GESTÃO DE CONTRATOS 
20.1 - Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e 

fiscalizada pela Sra. Helma Brito de Oliveira, Gestora de Contratos. 

22.DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

22.1 -As despesas da contratação ocorrerão por conta das Dotações Orçamentárias N°: 

12.361.0603.2.021 - Gerenciamento e Operacionalização das Atividades Administrativas da 

Secretaria da Educação; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro de 

Pessoa 	 Jurídica. 
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Local e data 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE O.UIXADÁ 

Comissão Permanente de Licitação. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 08.004/2021 - TP 

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, referente à Tomada de Preços em 

referência, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO COM FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E MELHORIA DE 

INDICADORES EDUCACIONAIS, OFERECENDO SUPORTE FORMATIVO E TÉCNICO AOS EDUCADORES 

DAS UNIDADES DE ENSINO QUE COMPÕEM A REDE PÚBLICA DE ENSINO DE QUIXADÁ, OBJETIVANDO 

O CRESCIMENTO E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL PÚBLICA MUNICIPAL, conforme especificações 

constantes do anexo 1, parte integrante deste processo pelo valor global de R$ 	  
	  com prazo de vigência de 12 (doze) meses. 

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei n2  8.666/93 e suas alterações 

posteriores, bem como às cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
VALOR - 

UNID QUANT. V. UNIT V.TOTAL 

01 

Serviços 	de 	assessoria, 	consultoria 	e 

acompanhamento 	pedagógico 	com 	foco 

nas 	Avaliações 	Externas 	e 	Melhoria 	de 

Indicadores 	Educacionais, 	oferecendo 

suporte 	formativo 	e 	técnico 	aos 

educadores das Unidades de Ensino que 

compõem 	a 	Rede Pública de Ensino de 

Quixadá, 	objetivando 	o 	crescimento 	e 

qualificação educacional pública municipal 

Meses 12 

VALOR GLOBAL - R$ 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CNPJ/CPF N: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF N: 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Carimbo e assinatura 

  

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE 

 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

SÀp 

ANEXO III - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 

CONTRATO N2  

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE Si A SECRETARIA 
	 ,COM 	  

PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA. 

A Secretaria 	 , com sede na Rua 	 , inscrito no 
CNPJ/MF sob o n2 	 , neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, 
Sr(a). 	 , doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado(a), e do outro 
lado, 	 , com endereço na 	 , inscrita no 
CNPJ/MF n9 	 , representada pelo(a) Sr(a). 	 , inscrito(a) no 
CPF/MF n2 	 , no final assinado(a), doravante denominada de CONTRATADO(A), de 
acordo com a Tomada de Preços n2 	 , Processo n 	 , em 
conformidade com o que preceitua a Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-
se, as partes, às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1- O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, 
CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO COM FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E 

MELHORIA DE INDICADORES EDUCACIONAIS, OFERECENDO SUPORTE FORMATIVO E TÉCNICO AOS 
EDUCADORES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE COMPÕEM A REDE PÚBLICA DE ENSINO DE QUIXADÁ, 
OBJETIVANDO O CRESCIMENTO E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL PÚBLICA MUNICIPAL, conforme 

especificações constantes do anexo 1, parte integrante deste processo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1- O presente Contrato tem como fundamento a Tomada de Preços n2  08.004/2021 - TP devidamente 

homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas acima citado(a) e ao fim assinado(a), bem como a 

proposta do(a) CONTRATADO(A), tudo parte integrante deste Termo Contratual, independente de 

transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

3.1- O valor global deste Contrato é de R$ 	  
as despesas e custos necessários à sua perfeita execução. 

 

), nele estando incluídas todas 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT V.UNIT. V.TOTAL 

Serviços de assessoria, consultoria 

e 	acompanhamento 	pedagógico 

com foco nas Avaliações Externas e 

Melhoria 	de 	Indicadores 

Educacionais, oferecendo suporte 

formativo 	e 	técnico 	aos 

educadores 	das 	Unidades 	de 

Ensino 	que 	compõem 	a 	Rede 

Meses 12 
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Pública 	de 	Ensino 	de 	Quixadá, 

objetivando 	o 	crescimento 	e 

qualificação 	educacional 	pública 

municipal. 

TOTAL 

CLÁUSULA QUARTA— DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da 

documentação tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou 

através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo 

ordenador de despesas (pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do 

objeto deste termo, 

II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União (PGFN), com abrangência inclusive as contribuições sociais, 

III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 

V) CND emitida pelo município domiciliado, e, 

VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 

12.440/2011. 

4.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo. 

4.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

4.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará 

suspenso até sua execução regular. 

4.6 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

5.1 - Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de 

vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o interregno mínimo de 01 

(um) ano, mediante a aplicação com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Varga. 
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(FGV), ou outro índice que venha substitui-lo, mediante acordo escrito entre as partes, e/ou o 

disposto na Lei n2 8.666/93, art. 65, §1. 

5.2 - O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado: 

5.2.1) Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas 

constante do Edital; 

5.2.2) Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que 

deu ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso. 

5.3 - O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação 

contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 

(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

5.4 - Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, 

ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste. 

5.5 - Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado 

após o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado na forma prevista neste 

Edital. 

5.6 - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de 

reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de 

prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o 

novo índice, sob pena de preclusão. 

5.7 - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas 

observando-se o seguinte: 

5.7.1 - A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 

(um) ano; 

5.7.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 

de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; 

5.8 - A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da solicitação da Contratada. 

5.9 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem 

com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao 

contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

6.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo 

ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante Termos Aditivos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei 

Federal n2. 8.666/93, na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao 

seu objeto. 
6.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

6.3 - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de 
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, 

visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em 

relação à realização de uma nova licitação. 

6.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

Trav. José Jorge Matias, S/N  
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6.5 - A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração, nos 

termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidônea para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos; 

6.6 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.7 - A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou 

variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência 

da contratação; 

6.8 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA 

7.1. Executar os serviços de conformidade com as condições estabelecidas neste Termo e na 

proposta vencedora do certame; 

7.2 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

7.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na 

entrega do objeto contratual; 

7.5 - Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por 

quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a 

CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente; 

7.6 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

7.7 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

7.8 - Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da 

FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 

interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá à danos 

causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, 

com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições 

legais vigentes; 

7.9 - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 

CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 

especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO; 

7.10 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade 

o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 

serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, P15, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da 

CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à 

CONTRATANTE; 

7.11 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 

CONTRATO; 

7.12 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

10.13 - Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 

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

10.14 - As despesas com alimentação e deslocamento a fins de realização e prestação dos 

serviços serão de responsabilidade da Contratada. 

10.15 - Emissão de relatórios mensais dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE. 

8.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço. 

8.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento do objeto do 

certame, consoante estabelece a Lei Federal n2  8.666/1993 e suas alterações. 

8.3 - Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em 

decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 

8.4 - Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual. 

8.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

8.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

8.7 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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8.8 - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias. 

8.9 - Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo /pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução deste Contrato. 

8.10 - Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, em conformidade com o art. 73, II, da Lei n2 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9. A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação 

judicial ou extrajudicial se a contratada: 

9.1.1 - Deixar de iniciar os serviços por período superior a 15 (quinze) dias, contados a 

partir do recebimento da ordem de início dos serviços; 

9.1.2 - Executar os serviços em desacordo com as especificações exigidas; 

9.1.3 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação 

vigente; 

9.1.4 - Cometer reiterados erros na execução dos serviços; 

9.1.5 - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação de serviços sem a expressa 

autorização da Contratante; 

9.1.6 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de 

insolvência sobre qualquer de seus dirigentes. 

9.2 - Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item 

MN 

	

	anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos serviços executados e 

recebido, deduzido o valor correspondente às multas porventura existentes. 

9.3 - Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o 

contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele 

estabelecidas. 

9.4 - Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre 

decisão da CONTRATANTE, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de 

reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos serviços 

executados e devidamente recebidos. 

9.5 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

da Administração; 

9.6 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2  8.666/93, sem que 

haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido. 
Trav. José Jorge Matias, S/N 
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9.7 - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados por ato 

unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla 

defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o desejar, 

apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese 

de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da intimação comprovada da decisão rescisória. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § lo, do art. 65, da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n2  

8666/93 e suas alterações; 
11.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 

representante legal da recorrente; 

11.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal competente e encaminhados à Comissão 

de Licitação; 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA— DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1 - As despesas da contratação ocorrerão por conta das Dotações Orçamentárias N°: 

12.361.0603.2.021 - Gerenciamento e Operacionalização das Atividades Administrativas da Secretaria 

da Educação; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro de Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA GESTÃO DO CONTRATO 

13.1 - Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e fiscalizada pela 

Sra. Helma Brito de Oliveira, Gestora de Contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA-  QUARTA-  DO FORO 

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia oriunda do presente Contrato, que não possa ser resolvida pela via administrativa, 

renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para 

que possa produzir os efeitos legais. 

	 -Ce,_de 	 de 20_. 

Ordenador de Despesas 	 Nome do representante Legal 

Secretaria de 	 Nome da Empresa 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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CONTRATANTE 	 CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 
1.  
Nome: 
CPF: 

2.  
Nome: 
CPF: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕ 

DECLARAÇÃO 

a) DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII do art. 79  da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 

27 da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório, junto ao Município de 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.9  8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, 

firma a presente, sob as penas da Lei. 

	(CE), 	 de 	 de 20 

DECLARANTE 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixaciá-CE 



PREFEITURA DE 	À. 
QUIXADA 

Comissão de Licitaçâo 

j.\'! 
 •.. 

ANEXO V- MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 
(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) 

Local e data 

A 

Prefeitura Municipal de 	  

Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 	  

Prezados Senhores 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco 	,com sede na rua 	 ,CNPJ n° 	  

por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura Municipal de 	  
em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia 
ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa 	 , com sede na 
rua 	 , CNPJ n° 	 , da importância de R$ 	 ( 	 ), 
correspondente a _% ( 	por cento) do valor estimado para a licitação da TOMADA DE PREÇOS N° 

	  cujo objeto é 	 . A presente 

fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa afiançada. Por 

força da presente fiança, obriga-se este Banco a pagar à Prefeitura Municipal de 	 , no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite 

do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. Esta garantia vigorará pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias. Sem nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada será admitida ou 

invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por 

este instrumento perante a Prefeitura Municipal de 	  

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz 

às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e que os 

signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que 

está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se 

contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. A presente fiança foi 

emitida em 01 (uma) única via. 

Local e data 

(assinatura) 	 (assinatura) 

Nome do Representante Legal 	 Nome do Representante Legal 

da Instituição Financeira/Banco 	 da empresa 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DEPREÇOS N 08.004/2021- TP 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. A Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, torna público que às 09:00 horas do dia 22 de 

setembro de 2021,  na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho, 

Quixadá/CE, receberá propostas para a contratação de serviços de assessoria, consultoria e 

acompanhamento pedagógico com foco nas avaliações externas e melhoria de indicadores 

educacionais, oferecendo suporte formativo e técnico aos educadores das unidades de 

ensino que compõem a rede pública de ensino de Quixadá, objetivando o crescimento e 

qualificação educacional pública municipal. Modalidade: Tomada de Preços n2 08.004/2021-

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 08:00h às 12:00h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá - CE, 27 de agosto de 2021. 

MirlIa Mr,Saldanha Lima 

Presidente da CPL 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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O senhor Antonio Alves de Lima, portador de CPF 135.031.268-13, 
torna público que requereu à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
DE PIQUET CARNEIRO, localizada à Rua Antônio Mariano de 
Souza, s/n, a Licença Simplificada por Autodecláração - LSA, para 
atividade de serraria (compra de materiais), no município de Piquet 
Carneiro. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria 
municipal. 

Publicado por: 
Sergio Alencar Vieira 

Código Idcntificador:54C2BF1F 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
PUBLICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 

O senhor José Cleante Filinto de Araújo. portador de CPF 
191.843.283-04, torna público que requereu à SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE DE PIQUET CARNEIRO, localizada à Rua 
Antônio Mariano de Souza, s/n, a Licença Simplificada por 
Autodeclaração - LSA para atividade de criação de animais sem abate 
(bovinocultura), no município de Piquet Carneiro. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da referida secretaria municipal. 

Publicado por: 
Sergio Alencar Vieira 

Código Ioen1ificador:974A0971 

EST\D() DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICAL DE QU"TERJANÓPOLIS 

SECRETARIA DE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE 

HABILITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUITERIANÓPOLIS. A51SO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇAO. A CPL toma 
público o resultado do julgamento da fase de habilitação referente a 
Concorrência Pública N° 027/2021. Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DG MIJf4ICIP1O DE 
QUITERIANÓPOLIS - CL. EMPRESAS HABILITADAS: Duvale 
Projetos e Construções Eireli - Me; Construtora Nova Hidrolândia 
Eireli; Apoio Serviço Eireli; ARN Engenhari.. Eireli; Clezinaldo 5 de 
Almeida Costruções - Me; (7  Construções e ;.'çOS Eireli - Epp; 
Águia Construções e Incoíporações Ltda. taff' - Construções 
Edificações e Serviços imobiliários Ltda; MV & R Locações e 
Construção Eireli; NR Construções e Serviços Eireli - Me; Prada - 

S
Comercio Construções e Serviços Ltda - Me; Constrani - Construções 
e Aluguel de Máquinas Ltda. EMPRESAS INAI3ILITADAS: 1 P N 
Construções ë Serviços Eireli - Me, Estrut.ai Engenharia Eireli - 
Me; Antonio Alexandre Ferreita Xavier - Me: Construtora Beija - Flor 
Ltda; Mjm Construções e Imobiliária Ltda - Me; Cenpei Centro Norte 
Projetos e Empreendimentos Ltda; Plataforma Construções 
Transportes e Serviços Eireli; Nova Const:uçes Incorporações e 
Locações Eireli - Me; Roma Construções Eireli - Me e AOS 
Construções Eireli - Me. A partir da publicação deste aviso, fica 
aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso 1, "a" da Lei 
8.666/93. 

Quiterianópolis - CE, 27 de acosto de 2021. 

iosÉ ITALO A. COSTA 
Presidente da Comissão de Licitação. 

Publicado por: 
José [talo Alves Costa 

Código ldentilicador:F63E53F6 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL D7,-QUIXADÁ 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, toma 
público que em virtude da inabilitação de todos os licitantes e dos 
mesmos não terem apresentado recursos, referente as suas 
inabilitações, será aberto o prazo de oito dias úteis para a apresentação 
de nova documentação, conforme prever o art. 48, § 30 da Lei O 

8.666/93, ficando agendada a sessão de abertura desses envelopes 
para o dia 14 de setembro de 2021, às 09:00 horas, na sala da CPL, 
localizada na Tra. Jose Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá - 
CE, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A 
ELABORAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, ELABORAÇÃO, 
REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, COMPREENDENDO: PLANO PLURIANUAL, 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO ANUAL, 
ELABORAÇÃO 00 PLANO PLURIANUAL - PPA - 
EXERCÍCIOS 2022 A 2025 E ELABORAÇÃO DO 
ORÇAMENTO GERAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. Modalidade: Tomada de Preços no 
06.001/202 1 -TP, Tipo: Menor Global. 

.&LL&LLA MARIA S.lLDiiVH,l LIMA, 
CPL. 

>FIs.J4o\ 
	

Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:E2982343 

Publicado por: 

ECR.ETARIA DE EDUCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO-  

È-RÈFEITURA M CJPAL DE QUIXADÁ A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, toma 
público que às 09:00 horas do dia 22 de setembro de .021, na sala da 
CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n Campo Velho, 
Quixadá/CE, receberá propostas para a contratação de serviços de 
assessoria, consultoria e acompanhamento pedagógico com foco 
nas avaliações externas e melhoria de indicadores educacionais, 
oferecendo suporte formativo e técnico aos educadores das 
unidades de ensino que compõem a rede pública de ensino de 
Quixadá, objetivando o crescimento e qualificação educacional 
pública municipal. Modalidade: Tomada de Preços.,`  08.004/2021-
TP, Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos junto à Corri--são Permanente de Licitação no endereço já 
citado, a partir da puo!icaçào deste Aviso, no horário de 08:00h às 
12:00h, ou no porta Ju aaiisparêllcia. www.tce.ce.gov.br. 

MIRLLA MARIA £-ILDAAHA LIMA, 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificado r:239BC742 

STADO DO CEARÁ 
PREFE T.IA MUNICIPAL DEQUIXFL.Ô 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 348/2021 - GAPRE. 

PORTARIA N° 348/2021 -- GAPRE. 

Dispõe sobre nomeação da Gerente de Saúde Mental 
da ccrc:arni Municipal de Saúde e dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de Quixelô. Estado do Ceará. rio uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Nomear S:a 'JAIRLA GEISA LOFES ALMINO, 
portadora do CPF n ó2i.ot3.U3-59, para ocupar o cargo de Gerente 
de Saúde Mental, com eereicio a partir do dia 02 de agosto de 2021, 
nos termos da Lei Municipa' p0  150. de 15 de julho de 2013. 
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EXTRATO DE CONTRATO N 2021.08.27.3 

- PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.07.06.1 

Partes: o Município de Várzea Alegre, através da Fundo Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho e a empresa ADALBERTO DUARTE 

FRANCELINO ME. Objeto:Costrataçâo de empresa especializada para prestação dos serviços 

mecânicos, compreendendo manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de 

peças e acessórios, junto aos veículos, pertencentes a Secretaria de Assistência Social do 

Município de Várzea Alegre . CE, conforme especificações constantes no Edital 

Convocatório. Valor Total Estimado da Contratação: R$ 277.841,20 (duzentos e setenta e 

sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte centavos)Valor Total a Ser Pago: R$ 

233.386,60 (duzentos e trinta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta 

centavos(. Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

Signatários: Syene Cavalcante Siebra Leite Aquino e Adalberto Duarte Francelino. Data da 

assinatura do Contrato: 27 de Agosto de 2021. 

a partir. pu' - 	deste Aviso, no horái 
1 da transparêncIa: www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá/CE, 27 de agosto de 2021 
MJRLLA MARIA SALDANHA LIMA 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

TOMADA DE PREÇOS NQ TP-0131102018-SEINFRA 
Extrato do Termo Aditivo de Acréscimo ao Contrato NQ 20180684, decorrente do Processo 
Licitatório na Modalidade, resultante da Tomada de Preços N2  TP-0131102018-SEINFRA, 
cujo OBJETO foi a "Contratação de obras e serviços de engenharia para executar 
pavimentação asfáltica em CBUQ com sinalização vertical e horizontal na Rua Cônego 
Agostinho, localizada no Centro deste Município; de responsabilidade da Secretaria de 
lnfraestrutura e Serviços Urbanos. CONTRATADA: CTL ENGENHARIA LTDA, com Sede a Rua 
Mano Mamede, N9  100, Fátima, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.415-000, inscrita no CNPJ N 
11.085.073/0001-40. DO VALOR ACRESCIDO: R$ 205.440,69 (Duzentos e Cinco Mil, 
Quatrocentos e Quarenta Reais e Sessenta e Nove Centavos), correspondente a 23,69% 
(Vinte e Três Vírgula Sessenta e Nove por Cento(, do Valor Contratual, perfazendo o NOVO 
VALOR DO CONTRATO de R$ 1.072.837,45 (Um Milhão, Setenta e Dois Mil, Oitocentos e 
Trinta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos(. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, 
Inciso 1, Parágrafo 1, da Lei N2  8.666/93 e suas alterações posteriores. CONTRATANTE: 
Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Urbanos. CONTRATADA: CTL ENGENHARIA LTDA, 
com Sede a Rua Mano Mamede, N2 100, Fátima, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.415-000, inscrita 
rio CNPJ N2 11.085.073/0001-40. ASSINA PELA CONTRATANTE: Guilherme Cordeiro da 
Costa. ASSINA PELA CONTRATADA: José Pereira do Nascimento. Russas-CE, 30 de Agosto de 
2021. Jorge Augusto Cardoso do Nascimento - Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

CONTRATO N' 354/2020-SMS 
Extrato do Primeiro Aditivo de Prazo ao Contrato N 0354/2020-SMS, Contratante: 
Prefeitura Municipal de Sobral, representado por sua secretária Municipal da saúde a Sra. 
Regina Célia Carvalho da Silva. CONTRATADA: CEPHEID BRASIL IMPORTÂÇAO, EXPORTAÇÃO 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE DIAGNÓSTICO LTDA, CNPJ nt 18.628.083/0002-04. Objeto: 
O presente Termo de Aditivo tem por Objeto a Renovação do Contrato N' 0354/2020-SMS, 
proveniente da Dispensa de Licitação Nt 029/2019-SMS, conforme Processo NQ 
P160496/2021, Do Valor: Conforme o disposto na CLAUSULA QUARTA do Contrato N2  
0354/2020-SMS, o valor global a ser renovado será de R$ 20.120,00 (Vinte mil e cento e 
vinte reais(. Do Prazo de Vigência e de Execução: Conforme o disposto na CLAUSULA 
QUINTA do Contrato N2 0354/2020-SMS, fica o referido contrato prorrogado por mais 12 
(doze( meses, do dia 01/09/2021 a 31/08/2022. Da Fundamentação Legal: O presente 
aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, da lei federal 8.666/1993. Do Recurso: 
0701.10.122.0073.1360.33903900.1214000000. Signatários: Representante da Contratante: 
Regina Célia Carvalho da Silva. Representante da Contratada: José Aparecido Soares. Data 
da Assinatura: 30 de agosto de 2021. Viviane de Morais Cavalcante - Coordenadora Jurídica 

da SMS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO ELETRONICO N' 0010507.2021. 

O município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Resultado Final da 
Licitação do PREGÃO ELETRONICO n' 0010507.2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMETAR PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE URUOCA-CE. Resultada 
FRACASSADA a licitação. As informações poderão ser consultadas através do e-mail 

pmulicitacao@hotmail.com. 

SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE 

EXTRATO DE CONTRATO N' 2021.08.27.1 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.07.06.1 
Partes: o Município de Várzea Alegre, através do Fundo Municipal de Saude e a empresa 
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME. Objeto:Contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços mecânicos, compreendendo manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo a reposição de peças e acessórios, junto aos veículos, pertencentes a Secretaria 
de Saúde do Município de Várzea Alegre. CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. Valor Total Estimado da Contratação: R$ 512.587,90 (quinhentos e doze mil, 
quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos(, Valor Total ser a Pago: R$ 
430.573,84 (quatrocentos e trinta mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e quatro 
centavos). Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
Signatários: Ivo de Oliveira Leal e Adalberto Duarte Francelino. Data da assinatura do 

Contrato: 27 de Agosto de 2021. 

EXTRATO DE CONTRATO N 2021.08.27.2 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.07.06.1 

Partes: o Município de Várzea Alegre, através dofundo Municipal de 

Educação e a empresa ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME. Objeto:Contratação de 

empresa especializada para prestação dos serviços mecânicos, compreendendo 

manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças e acessórios, junto 

aos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Várzea Alegre - 

CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total Estimado 

da Contratação: R$ 483.105,50 (quatrocentos e oitenta e três mil cento e cinco reais 

e cinquenta centavos(Valor Total a ser Pago: R$ 405.808,62 (quatrocentos e cinco mil 

oitocentos e oito reais e sessenta e dois centavos). Vigência do Contrato: 12 (doze) 

meses, a contar da data de sua assinatura. Signatários: Antonio Fernandes de Lima e 

Adalberto Duarte Francelino. Data da assinatura do Contrato: 27 de Agosto de 

2021. 

EXTRATO DE CONTRATO N 2021.08.27.4 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.07.06.1 

Partes: o Município de Várzea Alegre, através da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e a empresa ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME. Objeto:Contratação de 

empresa especializada para prestação dos serviços mecânicos, compreendendo 

manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças e acessórios, junto aos 

veículos e máquinas pesadas, pertencentes a Secretaria de lnfraestrutura do Município de 

Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total 

Estimado da Contratação: RS 378.635,00 (trezentos e setenta e Oito mil seiscentos e trinta 

e cinco reais(,Valor Total a Ser Pago: R$ 318.053,40 (trezentos e dezoito mil cinqüenta e 

três reais e quarenta centavos). Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, a contar da data 

de sua assinatura. Signatários: Elonmarcos Cândido Correia e Adalberto Duarte Francelino. 

Data da assinatura do Contrato: 27 de Agosto de 2021. 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N2 2021.07.29.1 

A CPL da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará, Torna público, que 

Concluiu o Julgamento da Fase de Habilitação do Certame Licitatório na modalidade 

Tomada de Preços nt 2021.07.29.1, Sendo o seguinte - Empresas Habilitadas Silveira & 

Moreira Advogados Associados, Ramos Caldas Barbosa Sociedade Individual de Advoc. 

André Ferreira dos Santos, Por Cumprimento integral às Exigências Editalicias. EMPRESA 

INABILITADA - LUIS AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Por apresentar a 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica vencida, descumprindo ao item 3.1.12 do Edital Convocatório. Maiores Informações 

na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nt  153, Centro, ou 

pelo telefone (88) 9 9839 - 7074, no horário de 08:00 às 14:00 horas. 

Várzea Alegre/CE, 30 de Agosto de 2021 

MARIA FERNANDA BEZERRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 38/2021 

O Município de Alegre/ES, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que 

realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, no sitewww.comprasgovernamenitais.gov.br  

com critério de julgamento do tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de licenças de uso do "Sistema de Gestão de Controle da 

Produção Rural com foco na estabilização da receita oriunda do ICMS e aumento do índice de 

participação dos municípios - 1PM", com o suporte técnico de customização, conversão e 

implantação dos dados, bem como treinamento aos servidores do NAC e Tributário envolvidos 

no projeto, em atendimento as necessidades do Município de Alegre/ES. Data da abertura da 

sessão: 16 de SETEMBRO de 2021. Horário: 08 horas (horário de Brasília). Local: Portal de 

Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser 

retirado no site: www.alegre.eu.gov.br  e www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais 

informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitacaoalegre@gmail.com  

Alegre-ES, 30 de agosto de 2021. 

GUSTAVO SILVA GUSMÃO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 7/2021. 

PROC. ADM. NQ 4837/2021. 

O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES através da Pregoeira, torna público que 

realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, no dia 14/09/2021 às 

OghOOmin, através do site www.bll.org.br. Objeto: Contratação de empresa para executar 

serviços de Transporte Escolar Estadual para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação. EDITAL através dos sites: www.alfredochaves.es.gov.br  ou 

www.bll.org.br. Informações (27) 3269-2748 ou 0800 885 8429 

WANUSA COSTA DASSIE 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AP(ACÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2  15/2021 

Registro de Preços - Procs. n2 1492/2021, 1711/2021, 1859/2021, 1876/2021, 1879/2021, 
1880/2021, 1918/2021 e 1928/2021 - Cód. CidadES n5  2021.008E0700001.02.0016 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E LANCHES EM GERAL PARA AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS - SRP, às 13 horas do dia 22/09/2021 (quarta-feira(. O Edital e 

seus anexos, na íntegra, bem como maiores informações, poderão ser obtidos no Setor de 

Licitações em dias úteis, das 12h às 18h, ou através dos seguintes contatos: Site: 

www.apiaca.es.gov.br; Tel.: (28( 3557.1300; E-mail: licitacao@apiaca.es.gov.br;  Facebook: 

licitacaoapiaca. 

MARCIO MANHÃES MOTTA 

Pregoeiro 

Este documento Pode ser .,e,jiiodo no endereço elet'õ'oco 

i,t,p/!.io.Coo.b,/'fleei'Oidede.htl, pelo ,6dg,, usauxosloauiossla 

Documento  assinado dieiooIe,eoiecoefoee MP "° 2.200-2 de 24/05/2001. 	CP 
que institui a i',f,ais,so-o de cioeo Pi,iiloas Brasileira  .  ICPeo,ol. 


