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C1TAÇÂQ,
ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Educação
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado aos alunos da
Rede Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.
LOCAL DO PREGÃO: www.bilcompras.org.br'Acesso Identificado no link -licitações,.

1.INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00mln do dia 1310912021
2.FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 23109/2021
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01 min ás 08hs59min do dia 23109/2021
4.INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00mln do dia 23109/2021
•

fl

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ—CE toma público, para conhecimento dos interessados, que o
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 09.03.004/2021 de 09 de março de 2021, juntado
ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima indicado, as
PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes à licitação objeto deste instrumento,
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado
pelo Decreto Federal n°9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil
Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras,
siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo:
1.LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital;
2.LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação;
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica e econômico financeira e
regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços;
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto:
S. CONTRATANTE: O Município de Quixadá que é signatário do instrumento contratual:
6+ CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a
Administração Pública;
7.PREGOEIRO: Servidor(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará
os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação
ao edital e recursos contra seus atos;
8.EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo,
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão;
9. AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de definir o
objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre
impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o
objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e
promover a celebração do contrato;
10.PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadá;
11.DOE: Diário Oficial do Estado;
12.ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade conveníada com o
Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021.
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13.SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal dè'. °s relativos á
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
14.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de compromisso
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
15.ÓRGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente:
16.ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;
17.ÕRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.
1 - DOOB.JETO
1.1 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimenticios destinado aos alunos da Rede
Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce.
1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos:
ANEXO -TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA:
ANEXO III - MINUTA DE DECLARAÇÕES;
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
ANEXO V- MINUTA DE CONTRATO
2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO.
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa juridica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples,
associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais, cadastrados ou não no
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadã e que satisfaçam a todas as condições da legislação
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compatíveis com o objeto da licitação e previamente
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do
pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferivel do representante
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste
edital.
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41)
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site
www.bllcompras.org.br, acesso corretoras.
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site
da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto á respectiva CRO - Central Regional de Operações da
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL.
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente
credenciado junto á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes especificos de sua representação no
pregão.
b)Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação.
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico.
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2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consorcio.
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidõnea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sidoaplicadas, por força da Lei flQ 8.666/93 e suas alterações posteriores;
a) Que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o
Cadastro Nacional de Empresas Inidóneas e Suspensas (CEIS), TCU/CN.J. O Pregoeiro fará pesquisa no site
https://certidoes-apf apps. tcu.gov. bri na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem
nesta situação;
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá;
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação;
d) Reunidos sob forma de consórcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação:
O Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica,
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;
Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais;
h) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 91. seus incisos e parágrafos,
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações;
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL.
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações' constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br
2.9 - As empresas, pessoas fisicas ou juridicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a', com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br;
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital.
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil BLL;
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site
www.bll.orgcompras.org.br- acesso 'corretoras' até no minima 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para
o recebimento das propostas.
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade;
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tanfação pela prestação
de serviços, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n°. 1020/2002;
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2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sis 1.tITA. f. . • o negociar
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados.
2.18 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato,
previsto no subitem 2.1.4 "as, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br;
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou
através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto
à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário
fixado no edital para inscrição e cadastramento;
3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando
também para a data e horário do inicio da disputa.
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o
horário de Brasilia - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame;
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos:
a)Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
b)Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 71da Lei n°10.520/2002, que satisfaz plenamente
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40, VII da Lei n°
10.520/2002.
c)A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências
do instrumento convocatório e seus anexos.
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante ás
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabivel.
fl Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substitui-la.
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
h)A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, ás normas e exigências deste edital.
i)Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item.
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessários, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
3.7.1-A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
a)ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
b)conter a indicação do banco, número da conta e agênci ,do licitante vencedor, para fins de pagamento.
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3.7.2-A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
3.7.2.1-Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
3.7.3-Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global
em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei n°8.666/93).
3.7.3.1-Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
3.7.4-A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter altemavas de
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.
3.7.5-A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali condas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro licitante.
3.7.6-As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponiveis na internet, após a homologação.
4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e
local indicados neste Edital.
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
43-A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
4.4-A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.
4.5-0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
de lances.
4.6-0 sistema disponibilizarà campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
4.7-Iniciada a etapa compeübva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
4.8-0 lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.
49-Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
4.10-0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
4.11-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.
4.12-Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto. em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
4.13-A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
414-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
4.15-Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente,
4.16-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro.
assessorado pela equipe de apoio, justicadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
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417-Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recéS.o e registrado em
primeiro lugar.
4.18-Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
4.19-No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances.
4.20-Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação.
4.21-O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
4.22-Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto á Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo á comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538, de 2015.
4.24-Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
4.25-A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
4.26-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.
4.21-No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
4.28-A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
4.29-Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no ali. 31, §
2°, da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
4.29.1-no pais:
4.29.2-por empresas brasileiras:
4.29.3-por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
4.29.4-por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade previstas na
legislação.
4.30-Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
4.31-Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
4.32-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
4.33-0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
4.34-Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
4.35.1-Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e á compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e
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em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 71 e no § 9° do art. 2t1(Decreto n.O
10.024/2019.
4.35.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão no 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequivel.
4.35,3-Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou á totalidade da
remuneração.
4.35.4-Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;
4.35.5-Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
4.35.6-0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de
24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta.
4.35.7-O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e formalmente acerta pelo Pregoeiro.
4.35.8-Dentre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;
4.35.9-Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessários ao seu perfeito
manuseio, quando for o caso;
4.35.10-Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando no char a nova data e horário para a sua continuidade.
4.35.11-O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.
4.35.12-Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar á subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
4.35.13-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
4.35.14-Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar á subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
4.35.15-Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
5 - DA HABILITAÇÃO
5.1-Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br .
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prátca de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sócio majoritário.
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5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Im.
s, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
5.5-A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
5.7-Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate foto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
5.11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
cornprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
AO PREGOEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.006/2021-PERP
ÕRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE:
5.13.1- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento,
a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.
5.13.2 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto
ao respectivo site.
5.13.3 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste
instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação.
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o
referido documento, constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitação.
5.13.5 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13.1.
5.13.6 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará
nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance
subsequente.
5.13.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz. todos
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e
todas as filiais.
5.1.1 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURIDICA
5.1.1.1- HABILITAÇÃO JURíDICA:
a). NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede
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b). EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Ce i .,- $" i. .ndição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.b
c).NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatóflo de seus administradores;
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de
autorização expedido pelo órgão competente;
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
O. CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio(s),
quando se tratar de sociedade;
5.1.1.2 - PROVA DE INSCRICÃO NA:
a)Fazenda Federal (CNPJ);
b)Fazenda Estadual (ICMS/FIC);
5.1.1.3- RELATIVA Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Provas de reQularidade, em plena validade, para com:
a)- a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida
Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFBIPGFN n° 1.751,
de 2 de outubro de 2014);
b)- a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) - Caso o licitante seja
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei;
d)- Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT;
OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.
5.1.1.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
5.1.1.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual penado, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei
Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores;
5.1.1.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81. da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos
licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação.
5.1.1.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.11.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados,
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada,
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na
entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as
demais informações:
\
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a)nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado;
b)nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento;
c) descrição dos fornecimentos;
°KubTica
d)período de execução;
'\coMiSSÃtO DE
NJ?CITAÇÂO.
e)local e data da emissão do atestado;
O identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado,
5.1.1.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou
entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso.
5.1.1.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação
ao que dispõe o item 5.1.1.4.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual
o atestado faz vinculaç.ão.
5.1.1.4.4- Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão
promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e:
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante;
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria Geral do
Municipio para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado ás sanções administrativas
cabiveis, conforme a legislação vigente.
5.1.1.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
5.1.1.5.1-Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias.
5.1.1.5.2 - Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento
judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso da licitante em
recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação.
5.1.1.5.3- Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço deverá ser acompanhado
dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário . estes termos devidamente registrados na junta Comercial,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da
proposta, na forma do artigo 31, inciso 1, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
5.1.1.5.4- No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em
jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial;
5.1.1.5.5- No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de
abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - constando
ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado no
Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;
5.1.1.5.6- No caso de empresa recém-constituida (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - constando no Balanço o
número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado
por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
5.1.1.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS:
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a
proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 70 da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°.
8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, pengosas ou
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou:
b)Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei,
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital.
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente
habilitada e que seja possivel identificar quem assinou;
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c).Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando sobas' - nas da Lei,
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel
identificar quem assinou;
d).Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins,
sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste
edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou.
6- ORIENTAÇÕES SOBRE AFASE DE HABILITAÇÃO:
6.1 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ/CPF, ressalvando-se
aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os
estabelecimentos-sede e filiais - da licitante,
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem
acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado.
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente no sistema, não sendo admitido
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer
adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados quando
solicitado:
6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas neste
edital, que não apresentarem expressamente o seu periodo de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta)
dias anteriores à data de abertura da sessão.
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificação, sendo o licitante
obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sob pena de, não o
fazendo, ser inabilitada.
7 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste edital. No horário e
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento ás
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá.
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo Pregoeiro
com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as
especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-á
posteriormente, decidindo motivadamente a respeito. e procedendo a classificação exclusivamente daquelas que
tenham atendido às exigências deste edital.
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes.
7.4 - No caso de desconexão com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retomando ao Pregoeiro, quando
possivel, sua atuação no certame, sem prejuizos dos atos realizados;
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes,
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das
propostas.
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere à
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem &escente dos valores ofertados.
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7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microernpresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1. ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - Não ocorrendo á contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na
ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena
de preclusão;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9,2 deste Edital, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de
referencia definido pela administração pública.
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os
presentes á sessão serão comunicados.
7.12 - Caso o licitante desatenda ás exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de
habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o
mesmo declarado vencedor do certame.
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
direito.
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis á defesa de seus interesses.
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora
eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos:
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficia! da Prefeitura de Quixadá;
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante lega! (acompanhado dos documentos
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do documento
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio:
c) O fato, o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados:
d)O pedido, com suas especificações.
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7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão,t i.•iti' ré os autos
devidamente fundamentado á autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024(2019).
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame á licitante vencedora
e homologará o procedimento Iicitatório.
7.24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão será
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema.
7.25 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a
intenção de interpor o recurso pelo proponente.
7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pela Licitante.
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço
eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.brAicitacoes/ - Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem
como no fianelógrato do município, e ainda no campo próprio do sistema promotor Podendo ainda ser encaminhado
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal.
7,29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos.
7.30 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores
subsídios para assuas decisões.
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada
no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas â sessão pública do pregão.
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular,
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro.
7.33 - Ao Pregoeiro retomará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a
ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
7.34 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta
licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o
Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma adotada inicialmente.
7.35-A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve á anulação de atos anteriores á realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam.
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §10 da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
7.36.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chafl, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a
fase do procedimento licitatório.

8- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer às
disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência anexo a este edital.
9 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONtRATADA
9.1. A Contratada, além das obrigações resultantes da ob rváncia da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer as
SIN
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10- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
t'CITAÇÃØ
10.1 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se houver,
classificado em primeiro lugar, é da competência do PREGOEIRO.
10.2 - A homologação deste pregão é da competência do titular da origem desta licitação.
10.3 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente processo, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação
escrita.
11.DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos especificos
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de
contrato.
11.2. Com base no art. 11, § 20 do Decreto Federal n°1.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização
do contrato ou outro instrumento hábil'.
12.DILIGÊNCIA:
12.1. Em qualquer fase do procedimento licitatõrio, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover
diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta.
12.2. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificaçãofinabilitação.
13.DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s)
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.°
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada.
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer às
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital.
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Quixadá-Ce convocará o licitante
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadá-Ce.
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos
processuais.
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora.
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 10 classificado para cada lote da Ata de Registro de Preços,
quando da necessidade do fornecimento do produto.
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinaturqda Ata de Registro de Preços.
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13.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de T YCp?'uadros de
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57, 58 e 65
da Lei n.° 8.666193.
13.5. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1' do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993. (Art. 12, § 1° do Decreto 7.892/2013)
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá
pelo prazo de até 12 (doze) meses.
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de
condições.
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneflciârio do registro,
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido,
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de
Licitação da Prefeitura de Quixadá-Ce e ficarão à disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
13.10. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.
13.11. O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado,
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tomar-se superior ao
preço registrado, por fato superveniente.
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor
e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pelo Município para determinado lote.
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 10 colocado ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
14—DA FISCALIZAÇÃO
14.1 - A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por intermédio de
servidor designado pelo Secretário de Pasta do Município de Quixadá.
14.2 - A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Município de Quixadá.
14.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser prontamente
atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Município de Quixadá.
15-00 PAGAMENTO
15.1. O pagamento será realizado a contratada, quando regularmente executados os serviços, na proporção de sua
execução, segundo as autorizações de ordens de serviço expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais,
todas atualizadas, observadas as condições da Proposta.
15.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de
Quixadá-Ce.
15.3.0 MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (ttinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições
editalicias e deste termo.
\
Trav. José
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15.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvid- . " i. .. - edor, para
as necessárias correções, corri as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento
da data da sua reapresentação.
15.5. Para cada Ordem de Serviço, o fornecedor deverá emir uma única nota fiscal/fatura.
15.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE às certidões apresentadas, para verificação de
todas as condições de regularidade fiscal.
16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
16. 1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame.
16.1.2 - Cometer fraude fiscal.
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa.
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
16.1.6 - Comportar-se de modo inidõneo.
16.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e
16.1.8 - Descumprir prazos.
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce, e no caso
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas
no edital e no contrato e das demais cominações legais.
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais
na esfera civel e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir:
a)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
b)Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor
global do Contrato.
c)Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c. 1) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto.
c.2) Desistência de entregar o produto.
16.4 - As multas previstas nas alineas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a
unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão aplicadas à
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimpléncia acarretar prejuízos para a
Administração.
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada à
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior.
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas à Contratada que:
16.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos
praticados.
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio
assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades previstas legalmente e
contratualmente.
16.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório,
assegurados pela Constituição Federal de 1988.
17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital.
Trav. José JorgêS/N
Campo Velho, 63907-010
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17.2- Ai mpugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacaoquixadactgo ..r.com, ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge Matias, sln, Bairro Campo
Velho, CEP n°63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial.
17.3- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
17.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
17.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatóho deverão ser enviados ao Pregoeiro. até 03
(três) dias úteis anteriores á data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via internet, no endereço indicado no Edital.
17.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.
17.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
17.7.1-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
17.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração
18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
18.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:
a)'prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b)"prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou
de execução de contrato;
c) prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e
não-competitivos;
d) prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) prática obstrutiva":
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática
prevista neste subitem;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.
19. DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
19.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou
transferi-lo, no todo ou em parte.
20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
21.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação;
21.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas.
21.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da
sessão pública de Pregão.

Trav. Jo94Jtg, SM
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21.5 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação. - jk!Mtk. - diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
21.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
21.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á odiado início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá.
21.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações
instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta
pessoa, do presente processo licitatório;
21.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.520/2002, do
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n°8.666/93, com suas posteriores alterações;
21.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação.
22-DO FORO
22.1 - O Foro, designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo Contratual, será
o da Cidade de Quixadá - Ceará.
Quixadá-Ce, 08 de setembro de 2021.

José Ivan de
Pre

Trav. José Jorge, SIN
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1. OBJETO
- ilAÇÃO
1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado aos alunos da
Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando que o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE atende as normas da Resolução n°26
de 17 de junho de 2013 que preconiza alimentação de qualidade e quantidade suficiente para atender todas as
escolas do município e entre outras diretrizes da alimentação saudável contribuindo para o crescimento e o
desenvolvimento biopsicossocial dos educandos. Considerando que a alimentação Escolar será preparada e servida
diariamente nas cozinhas das unidades escolares da rede municipal de ensino na zona urbana e rural em
atendimento ao cardápio pré-estabelecido suprindo as necessidades nutiicionais preconizadas na legislação
vigente. Justifica-se a presente aquisição, qual visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam
para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do Município de
Quixadá, garantindo melhoria do rendimento escolar, segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de
saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário,
respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias.
3. ESPECIFICAÇÕES
3.1. A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer todas as
normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios.
LOTE 1— DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO - CEREAIS E PRODUTOS DE MERCEARIA
l'CM

11

1.2

13

c.nct lcw
n nvnJ
AÇUCAR: Especificação: Especificação/classificação: granulado,
de origem vegetal, constituído da sacarose da cana de açúcar. Em
perfeito estado, de cor característica, isento de matéria terrosa, livre
de parasitas, de fungos, livre de umidade e de fragmentos
estranhos. Não deve ser empedrado. Embalagem primada saco
plástico de poliebleno atóxico transparente, contendo 1 kg do
produto, apresentando data de validade, informação nutcionS e
composição. Embalagem secundária: saco Plástico transparente
tipo fardo contendo 30 kg. Validade mínima de 12 meses a partir da
data de entrega.
ALHO EM PASTA: Especificação: Especificação/dassificação:
produto deverá estar envasado, submetido a adequado
processamento tecnológico, a fim de manter suas qualidades. Não
poderá apresentar cascas bolor, fungos, moio ou qualquer
substancia nociva â saúde. Ingredientes: alho descascado, picado
ou triturado, acidulante e conservantes. Sem sal. sem pimenta, sem
glúten e sem gordura trans. Validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega. Embalagem primada: pote plástico com tampa,
com lacre de proteção intacto, resistente, contendo 4009 do
produto. Embalagem secundada: caixa de papelão reforçada,
lacrada, contendo marca, lote e data de validade do produto
ARROZ BRANCO: Especificação: Especiflcaçãoldassiticação: grão
longo fino, tipo 1. Grãos inteiros, isento de matéria terrosa, livre de
parasitas, de fungos, livre de unidade e de fragmentos estranhos
que comprometam o consumo ou o armazenamento. Deve
apresentar rendimento mínimo de 2.5. Validade mínima de 08
meses a partir da data de entrega. Embalagem primada: plástico
transparente, atóxico, contendo 01k9 do produto; nela deverão vir
impressas a marca, informações nutricionais e do fabricante, lote e
data de validade. Embalagem secundada: saco plástico
transparente tipo fardo contendo 30kg do produto.

m
VI

VIU

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$

QUILO

12.319

328

4040632

UNI

3.184

7,13

22.701,92

QUILO

12.263

652

79.95476

Trav. JqstSçe, S!N
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE

ir

PREFEITURA DE

g

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitacão

1.4

1.5

1,6

1.7

1,8

1.9

ARROZ PARBOILIZADO: Especificação/classificação: grão longo,
tipo 1. Grãos inteiros, isento de matéria terrosa, livre de parasitas,
de fungos, de umidade e de fragnentos estranhos que
comprometam o consumo ou o a-mazenanento. Deve apresentar
rendimento mínimo de 2.1 por kg. vaidade mínima de 12 meses a
QUILO
partir da data de entrega. Embalagem primária: transparente,
atóxica, de 1k9, contendo informações nutmicionais e do fabricante,
composição e data de validade. Embalagem secundária: saco
plástico transparente tipo fardo contendo 30kg.
COLORIFICO
.
SEM
SAL:
Especificação:
Especificação/classificação: composto de urucum, farinha de arroz
ou de milho, óleo vegetal SEM ADIÇÃO DE SAL. Produto com
aspecto de pó fino, ca avermelhada, odor e sabor próprios, livre de
fungos, insetos e fragmentos estranhos, validade mínima de 06
QUILO
meses a partir da data de entrega. Embalagem primada: saco de
poliebleno atóxico transparente, não reciciado, contendo 1009 do
produto, apresentando maca, data de validade, informação
nutridonal e composição. Embalagem secundada: caixa de papelão
ou saco plástico tipo fado, não reoclado, contendo 10 pacotes.
FARINHA
MANDIOCA:
DE
Especificação:
Especificação/classificação: grupo seca. Subgrupo fino, classe
Sanca. quebradinha. Obtida das raizes de mandiocas sadias;
devidanente isenta de sujidades, parasitas, larvas e material
estranho; não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou
QUILO
rançosa. vaidade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem primária: polietileno atóxico transparente, não
recidado, contendo 1k9 do produto, com identificação, ingredientes,
tabela nutridonal. peso. Lote e data de validade. Embalagem
secundada: saco plástico transparente, contendo 10kg ou 301kg.
FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO: FARINHA DE MILHO TIPO
FLOCÃO: Especificação: Especificação/classificação: massa pr&
cozida, tipo flocão enriquecida de ferro e ácido fálico. Livre de
insetos, mofo, umidade, pedras e impurezas que comprometam O
consumo e O armazenamento. validade minima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem primária: acondicionada em PACOTE
embalagem de 500g, de plástico ou de papel não reciclado, com a
maca, informações nutridonais, data de validade, lote e
composição do produto. Embalagem secundada: de papel
reforçado, não recidado, com identificações do produto, lote e data
de validade.
FARINHA DE TRIGO - COM FERMENTO: Especificação:
Especificação/classificação: fabricada a partir de grãos de trigo
sãos e limpos; com adição de fermento quimico, ferro e ácido fálico;
deverá estar isenta de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação. Deverá seguir as normas da IR 8/2005 do MAPA).
Não deverá estar Cimida, fermentada, nem rançosa. Validade
minima de 04 meses a partir da data de entrega. Embalagem
primária: as embalagens utilizadas no acondicionamento da farinha
QUILO
de trigo poderão ser de materiais naturais, sintéticos ou qualquer
outro material apropiado, desde que sejam novos, limpos,
atóxicos, que protan o produto de dano interno ou externo e que
não transmitam odores e sabores estranhos ao produto (Instrução
Normativa 8/2005-Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento) contendo 1 kg do produto, apresentado data de
vaidade, informação nutridonal e composição. Embalagem
secundada: caixa de papelão reforçado ou saco plástico, não
recidado, tipo fardo, contendo 10 pacotes de 01 kg.
Especificação:
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.
Especificação/classificação: fabricada a partir de grãos de trigo
sãos e limpos; enriquecida com ferro e ácido fálico; deverá estar
isenta de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação.
QUILO
Deverá seguir as normas da IR 8/2005 do MAPA). Não deverá
esta úmida, fermentada, nem rançosa. validade minima de 04
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: as
embalagens utilizadas no acondicionamento da farinha de trigo
poderão ser de materiais naturais, sintéticos ou ququer \Jtro
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14.346

5.94

85.21524

1.215

8.48

10.303.20

709

453

3211 77

6.300

2,16

13.608,00

953

5.75

5.479,75

953

5.75

547975

Trav. José Jdçge, S/N
Campo Velho, 639O.O4O - Quixadá-CE

PREFEITURA DE

ff

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitacão

110

1.11

112

113

114

material apropriado, desde que sejam novos, limpos, atóxicos, que
protejam o produto de dano interno ou externo e que não
transmitam odores e Sabotes estranhos ao produto (Instrução
Normativa 8/2005-Ministério da Agricultura. Pecuária e
Abastecimento) contendo 1 kg do produto, apresentando data de
validade, informação nutricional e composição. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçado ou saco plástico, não
recidado, tipo fardo, contendo 10 pacotes de 01 kg.
FÉCULA
MANDIOCA:
DE
Especificação:
Esecificação/dassificação: massa para preparo da tapioca. Feda
de fécula da mandioca a massa è hidratada, moida e embalada. É
um produto de aspecto em pó fino com grãSos de coloração
branca, isenta de matéria terrosa e parasitas; não podendo estar
úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de glúten, sal, sódio e
conservantes. Produto 1% natural, Validade mínima de 03 meses
a partir da data de entrega. Embalagem primária: acondicionada
em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 1k9,
com identificação tabela nutridonal, peso. Fornecedor, data de
fabricação e data de validade. Embalagem secundária: saco
plástico transparente, contendo 10 quilos.
FEIJÃO:
Especificação:
Especificação/dassificação:
tipo
Carioquinha. grupo 1, constituído de grãos inteiros, novos e sadios.
Isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas livre de
fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras variedades
ou espécies. Validade mínima de 08 meses a partir da data de
entrega. Embalagem primária: em saco plástico transparente,
atóxico, não redolado, contendo 1k9 do produto, apresentando
marca, data de validade, informação nutridonal, lote, dassil9cação
e informações sobre a empresa. Embalagem secundária: saco
plástico transparente em fardos de 10 a 3g.
FERMENTO
BIOLOGICO
SECO:
Especificação:
Especificação/dassificação: produto obtido de culturas puras de
Leveduras por procedimento tecnológico adequado e empregado
para dar sabor próprio e aumentar o volume e a porosidade dos
produtos torneados. Poderão ser adicionados das seguintes
substancias próprias para uso alimentar: farinhas, amidos e féculas
no máximo 5% p/p, óleos e gorduras comestíveis, sulfato de cálcio,
carbonato de caldo, sortitol monolaurato de sortitana e outras
aprovadas pela CNNPA. Aspectos: pó fino, odor e sabor próprios,
umidade máxima 12% p/p. Validade mínima de 08 meses a partir
da data de entrega. Embalagem primária: deverá ser em material
próprio e resistente, cada embalagem deverá apresentar peso
liquido de 125 gramas do produto, com exposição da data de
validade, lote e outras informações.
MARGARINA: Especificação: Especificação/dassiticação: produto
gorduroso em emulsão estável com leite ou seus constituintes ou
derivados, e outros ingredientes, destinados á alimentação humana
com olheiro, coloração e sabor característicos. Deverá apresentar
no mínimo 60% de lipidos totais. Ausência de sujidades, larvas,
fungos e parasitas. Validade mínima de 08 meses a partir da data
de entrega. Embalagem primária: deverá ser pote rígido, contendo
5009 de peso liquido, trazendo impresso tabela nutricional,
composição, marca, lote e data de validade. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçada, lacrada e identificada com
o nome da empresa, lote e validade. O produto deverá se rotulado
de acordo com as legislações vigentes, especialmente, a
Resolução RDC n 359, de 23 de dezembro de 2003 da
ANVISPJVS
MILHO
PARA
CANJICA . BRANCO: Especificação:
Espedficação/dassificação: canjica de milho branco, tipo 1,
contendo 80% de grãos inteiros, preparados wn matérias primas
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas. parasitos e de detritos
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. Validade
mínima de 08 meses a partir da data de entrega. Embalagem
primária: polietileno atóxico transparente, contendo 5009 do
produto, apresentando lote, data de validade, informação nutriial

Fls. 2 J6
Rubrica
COMISSÃO DE
t.icffAçÂo

QUILO

574

563

3231 62

QUILO

7.313

784

5733392

UNI

687

5 18

3 55866

UNI

1.643

1160

19.05880

PACOTE

1.407

3,24

4.558,68

Trav. José Jat9e, S/N
Campo Velho, 63907.010 - Quixadá-CE

PREFEITURA DE

Ir

QU IXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitado
O

"A.

115

116

117
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1.19

e composição. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada
ou saco plástico tipo fardo
MILHO PARA MUNGUNZÃ - AMARELO: Especificação:
Espedflcação/dassiflcação: canjica de milho amarelo, tipo 1,
contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. Validade
2.813
PACOTE
388
mínima de 08 meses a partir da data de entrega. Embalagem
primária: poliebleno atóxico transparente, contendo 5009 do
produto, apresentando lote. Data de vaidade e informação
nutridonal. Embalagem secundada: caixa de papelão ou saco
plástico tipo fardo.
ÓLEO DE SOJA: Especificação: Especificação/classificação:
produto extraido da soja, refinado e puro. Aspecto límpido e isento
de impurezas. Cor e odor característicos. Validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega. Embalagem pdmàia: garrafa
plástica tipo PET atóxica transparente, contendo 900rn1 do produto,
GARRAS
2.813
11,42
wn data de validade impressa. Rótulo corri informações de
identificação do produto e do fabricante, de acordo cern a resolução
482/99 da ANVISA. Embalagem secundária: caixa de papelão
resistente com 20 unidades e impressão da maca, lote e data de
validade
SAL
REFINADO
IODADO:
Especificação:
Especificação/classificação: cloreto de sódio cristalizado, extraido
de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo (na torna
de iodato de potássio). Deve apresentar-se sob a forma de cristais
brancos, com granulação uniforme, devendo ser inodoro, estar
isento de sujidade, miao-organismos patogénicos e outras
impurezas. Seu teor de iodo deve estar delsa45mgflgde sai, de
QUILO
1.755
127
acordo com a legislação vigente RDC n 23. De 24104/13
ANVISA. Validade minima de 08 meses a partir da data de entrega.
Embalagem primária: saco plástico de pcliebleno atóxico, não
recidado, transparente, contendo 1kg do produto. Deverá vir
impressa a marca, o lote, a data de validade e a tabela nutribonal.
Embalagem secundãria: saco plástico transparente de pobetileno
tipo fardo, com 30kg.
TEMPERO COMPLETO EM PÓ: Especificação/classificação:
farinha em flocos finos, de 1 qualidade, feita com cereais integrais,
rica em fibras e proteinas. Sem sódio na sua composição. Aspecto,
Odor. Sabor e cor carteristicos ao produto descrito. Livre de
umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos. Validade
4.425
413
UNI
mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem
primária: pacotes de 3g, contendo a marca, informações
Nubidonais, lote, data de fabricação e validade. Embalagem
secundaria: caixa de papelão contendo marca, lote e data de
vaidade do produto.
VINAGRE DE AL000L: Especificação: Especificação/classificação:
produto obtido da fermentação do 8cool e da fermentação acética,
adicionado de água potável. Embalagem primária: garrafa plástica
UNI
2.813
2,85
atÕxica, transparente, não recidada, com tabela nutricional, data de
validade, lote e composição contendo 5mI do produto.
Embalagem secundária: caixa de papelão contendo especificações
do produto, lote e data de validade.
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTEI RI

tIL
Is

Ru rica
COMI SÃO DE
AÇÃO

1091444

32.124,46

2.228,85

1827525

8.017,05

425.662,44

LOTE 2-DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP -CEREAIS E PRODUTOS DE MERCEARIA
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
uid
UND
ESPECIFICAÇÃO
ITEM
ESTIMADO RI
ESTIMADO RI
AÇUCAR: Especificação: Especificação/classificação: granulado,
de origem vegetal, constituido da sacarose da cana de acar. Em
13.467,68
3,28
4.106
QUILO
2.1 perfeito estado, de cor caracteristica, isento de matéria terrosa, livre
de parasitas, de fungos, livre de umidade e de fragmentos
estranhos. Não deve ser empedrado. Embalagem primária: NP00
Trav. Jose>Io)e SJN
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE
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plástico de pobetileno atóxico transparente. contendo 1 kg do
produto, apresentando data de validade, informação nutridonal e
composição. Embalagem seujndána: saco plástico transparente
tipo fardo contendo 30 kg. Validade mínima de 12 meses a partir da
data de entrega.
ALHO EM PASTA: Especificação: Especificação/dassificação:
produto deverá estar envasado, submetido a adequado
processamento tecnológico, a fim de manter suas qualidades. Não
poderá apresentar cascas bolor, fungos, mofo ou qualquer
substancia nociva á saúde. Ingredientes: alho descascado, picado
ou triturado, acidulante e conservantes. Sem sal, sem pimenta, sem
glúten e sem gordura trans. Validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega. Embalagem primaria: pote plástico com tampa.
com lacre de proteção intacto, resistente, contendo 4009 do
produto. Embalagem secundada: caixa de papelão reforçada,
Iacada, contendo marca, lote e data de validade do produto
ARROZ BRANCO, Especificação: Espeõficaçãoldassificação: grão
longo fino, tipo 1. Grãos inteiros, isento de matéria terrosa, livre de
parasitas, de fungos, livre de umidade e de fragmentos estranhos
que comprometam o consumo ou o arrnazenamento. Deve
apresentar rendimento mínimo de 2.5. Validade mínima de 08
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: plástico
transparente, atóxico, contendo 01k9 do produto; nela deverão vir
impressas a marca, informações nuthdonals e do fabricante, lote e
data de validade. Embalagem secundãiia: saco plástico
transparente tipo tardo contendo 30k9 do produto.
ARROZ PARBOILIZADO: Espeoflcaçãoldassfficação: grão longo,
tipo 1. Grãos inteiros, isento de matéria terrosa, livre de parasitas,
de fungos, de umidade e de fragmentos estranhos que
comprometam o consumo ou o armazenamento. Deve apresentar
rendimento mínimo de 2.1 por kg. Validade minima de 12 meses a
partir da data de entrega Embalagem primária: transparente,
atóxica, de 1kg, contendo informações nutricionais e do fabricante.
composição e data de validade. Embalagem secundária: saco
plástico transparente tipo fardo contendo 30k9.
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UNI

1.061

7.13

7.564,93

QUILO

4.087

652

2664724

QUILO

4.781

5,94

28.399,14

405

8

343440

236

4

1.069.08

2.100

2,16

4.536,00

COLORIFICO
SEM
SAL:
Especificação:
Especificação/classificação: composto de urucum, farinha de arroz
ou de milho, óleo vegetal SEM ADIÇÃO DE SAL. Produto com
aspecto de pó fino, cor avermelhada, odor e sabor próprios, livre de
fungos, insetos e fragmentos estranhos. Validade mínima de 06
QUILO
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: saco de
polietileno atóxico transparente, não reciclado, contendo lOOg do
produto, apresentando marca, data de validade, informação
nutridonal e composição. Embalagem secundária: caixa de papelão
ou saco plástico tipo fardo, não reciclado. contendo 10 pacotes.
FARINHA
MANDIOCA:
Especificação:
DE
Especificação/dassificação: grupo seca. Subgrupo fino, classe
branca, quebradinha. Obtida das raízes de mandiocas sadias;
devidamente isenta de sujidades, parasitas, larvas e material
estranho; não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou
QUILO
rançosa. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem primária: polietileno atóxico transparente, não
recidado, contendo 1 k do produto, com identificação, ingredientes,
tabela nutricional, peso. Lote e data de validade. Embalagem
secundána: saco plástico transparente, contendo 10kg ou 30k9.
FARINHA DE MILHO TIRE) FLOCÃO: FARINHA DE MILHO TIPO
FLOCÃO: Especificação' Especificação/classificação' massa précozida, tipo fiocão, enriquecida de ferro e ácido fótico. Livre de
insetos, mofo, umidade, pedras e impurezas que comprometam O
consumo e O armazenamento. Validade mínima de 06 meses a PACOTE
partir da data de entrega. Embalagem primána' acondicionada em
embalagem de 5g, de plástico ou de papel não recidado, com a
marca, informações nutridonais, data de validade, lote e
composição do produto. Embalagem secundána:de PRPel
reforçado, não reciclado. com identificações do produto, lote e dpta
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FARINHA DE TRIGO - COM FERMENTO: Especificação:
Especificação/dassilicação: fabricada a partir de grãos de trigo
sãos e limpos; com adição de fermento quimico. ferro e ácido fólico
deverá estar isenta de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação. Deverá seguir as normas da IR 8/2005 do MAPA).
Não deverá estar úmida, fermentada, nem rançosa. Validade
minima de 04 meses a partir da data de entrega. Embalagem
primária: as embalagens utilizadas no acondicionamento da farinha
2.8 de trigo poderão ser de materiais naturais, sintéticos ou qualquer
outro material apropriado, desde que sejam novos, limpos, atóxicos,
que protejam o produto de dano interno ou externo e que não
transmitam odores e sabores estranhos ao produto (Instrução
Normativa 8/2005-Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento) contendo 1 kg do produto, apresentando data de
validade, informação nutricional e composição. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçado ou saco plástico, não
reciclado, tipo fardo, contendo 10 pacotes de 01kg.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.
Especicação:
Especilcação/classificação: fabricada a partir de grãos de trigo
sãos e limpos; enriquecida com ferro e ácido fólico; deverá estar
isenta de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação.
Deverá seguir as normas da IR 812005 do MAPA). Não deverá estar
úmida, fermentada, nem rançosa. Validade minima de 04 meses a
partir da data de entrega. Embalagem primária: as embalagens
utilizadas no acondicionamento da farinha de trigo poderão ser de
2.9 materiais naturais, sintéticos ou qualquer outro material apropriado,
desde que sejam novos, limpos, atóxicos, que protejam o produto
de dano interno ou externo e que não transmitam odores e sabores
estranhos ao produto (Instrução Normativa 8/2005-Ministério da
Agricultura. Pecuária e Abastecimento) contendo 1 kg do produto,
apresentando data de validade, informação nutricional e
composição. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado
ou saco plástico, não recidado, tipo fardo, contendo 10 pacotes de
01 kg.
FÉCULA
MANDIOCA:
Especificação:
DE
Especiflcação/dassikação: massa para preparo da tapioca. Feita
de fécula de mandioca a massa é hidratada, molda e embalada. É
um produto de aspecto em p6 fino com grânulos de coloração
branca, isenta de matéria terrosa e parasitas: não podendo esta
úmida, fermentada ou rançosa. Isenta de glúten, sal, sódio e
210
conservantes. Produto 100% natural. Validade minima de 03 meses
a partir da data de entrega. Embalagem primãoa: acondiocoaja em
embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 1kg, com
identificação tabela nutricional, peso. Fornecedor, data de
fabricação e data de validade. Embalagem secundária saco
plástico transparente, contendo 10 quilos.
FEIJÃO:
Especificação:
Espedficação/ssificação:
tipo
Carioquinha, grupo 1, constituido de grãos inteiros, novos e sadios.
Isento de matéria ten'osa, pedras, fungos ou parasitas livre de
fidfl atos estranhos, umidade, e misturas de outras variedades ou
espécies. Validade minima de 08 meses a partir da data de
2.11
entrega. Embalagem primária: em saco plástico transparente,
atóxico, não reciclado. contendo 1k9 do produto, apresentando
maca, data de validade, informação nutridonal, lote, classificação e
informações sobre a empresa. Embalagem secundaria saco
plástico transparente em fardos de loa 3c9.
Especifirição:
FERMENTO
BIOLOGICO
SECO:
Especificação/classificação: produto obtido de culturas puras de
Leveduras por procedimento teonctógico adequado e empregado
para dar sabor próprio e aumentar o volume e a porosidade dos
2.12 produtos fomeados. Poderão ser adicionados das seguintes
substancias próprias para uso alimentar: farinhas, amidos e féculas
no máximo 5% p/p, óleos e gorduras cornestiveis, sulfato de cálcio,
carbonato de caldo, sorbitol monolaurato de sorbitana e out(as
aprovadas pela CNNPA Aspectos pó fino, odor e sabor ótxi.

-ar
Rbrica
COMSSÃ? Dl
tiOTAw'O

QUILO

317

5.75

1.822,75

QUILO

317

5,75

1822,75

QUILO

191

563

107533

QUILO

2,437

784

1910608

UNI

228

5,18

1.181.04

Trav. José .Jare, SN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadã-CE

PREFEITURA DE

ff

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitacão
Q

213

214

215

2.16

fl47

LI

2.18

ufldade máxima 12% pipi. Validade mínima de 08 meses a partir
da d&a de entrega. Embalagem prirnSia: deverá ser em material
próprio e resistente, cada embalagem deverá apresentar peso
liquido de 125 gramas do produto, com exposição da data de
validade, lote e outras informações.
MARGARINA: Especificação: Especificação/dassificação: produto
gorduroso em emulsão estável com leite ou seus constituintes ou
derivados, e outros ingredientes, destinados á alimentação humana
com dieiro, coloração e sabor característicos. Deverá apresentar
no minimo 60% de lipidios totais. Ausência de sujidades, larvas,
fungos e parasitas. Validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega. Embalagem primária: deverá ser pote rígido, contendo
UNI
5009 de peso liquido, trazendo impresso tabela nutricional,
composição, marca, lote e data de validade. Embalagem
sec*jndária: caixa de papelão reforçada, lacrada e identificada com
o nome da empresa, lote e validade. O produto deverá ser rotulado
de acordo com as legislações vigentes, especialmente, a
Resolução RDC n 359, de 23 de dezembro de 2003 da
ANVISM.IS
MILHO
PARA
CANJICA
- BRANCO: Especificação:
Especificação/dassificação: canjica de milho branco, tipo 1,
contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matSias primas
sâs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos
animas ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. Validade
PACOTE
mínima de 08 meses a partir da data de entrega. Embalagem
primária: polietileno atóxico transparente, contendo 500g do
produto, apresentando lote, data de validade, informação nutricional
e composição. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada
ou saco plástico tipo fardo
MILHO PARA MUNGUNZÃ - AMARELO: Especificação:
Especificação/dassificação: canjica de milho amarelo, tipo 1,
contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos
animais ou vegetais com no máximo del5%de umidade. Validade
PACOTE
minima de 08 meses a partir da data de entrega. Embalagem
primária: polietileno atóxico transparente, contendo 5009 do
Produto, apresentando lote. Data de validade e informação
nuh)uial. Embalagem secundána: caixa de papelão ou saco
plástico tipo fardo.
ÓLEO DE SOJA: Especificação: Especificação/dassificação:
produto extraído da sa, refinado e puro. Aspecto limpido e isento
de impurezas. Cor e odor característicos. Validade minima de 06
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: garrafa
Plástica tipo PET atóxica transparente, contendo 9000 do produto,
GARRAS
com data de vaidade impressa. Rótulo com informações de
identificação do produto e do fabricante, de acordo com a resolução
482/99 da ANVISA. Embalagem secundária caixa de papelão
resistente com 20 unidades e impressão da marca, lote e data de
validade.
Especificação:
REFINADO
IODADO:
SAL
Especificação/dassificação: cloreto de sódlo cristalizado, extraído
de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de lodo (na forma
de iodato de potássio). Deve apresentar-se sob a forma de cristais
brancos, com granulação uniforme, devendo ser inodoro, estar
isento de sujidade, mio-organismos patogênicos e outras
impurezas.
Seu teordeiododeveestardelsa45mgrlgdesal,de
QUILO
acordo com a legislação vigente RDC n 23. De 24/04/13 - ANVISA.
Validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega.
Embalagem primária: saco plástico de polielileno atóxico, não
reciclado. transparente, contendo 1k9 do produto. Deverá vir
impressa a marca, o lote, a data de validade e a tabela nuthoonal.
Embalagem secundária: saco plástico transparente de polieWeno
tipo fardo. com 30kg.
TEMPERO COMPLETO EM PÓ: Especificação/dassiflcação:
UNI
farinha em flocos finos, dela qualidade. feita com cereais integrais,
rica em fibras e proteínas. Sem sódio na sua composição. Aspto.
Trav. José
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Odor sabor e cor carac$erfsticos ao produto descrito. Livre de
unidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos. Validade
minima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem
primária: pacotes de 3009, contendo a marca, infoimações
NutriQonais, lote, data de fabricação e validade. Embalagem
secundána caixa de papelão contendo marca, lote e data de
validade do produto.
VINAGRE DE ALCOOL: Especificação: Especificação/dassificação:
produto obtido da fermentação do álcool e da fennentação adetica,
adicionado de água potável. Embalagem pomada: garrafa çSbca
2.19 atóxica, trasparente, não reciclada, com tabela nutricional, data de
UNI
937
2,85
validade, lote e composição contendo 500m1 do produto.
Embalagem secundária: caixa de papelão contendo especificações
do produto. lote e data de validade.
VALOR GLOBAL ESTNADO DO LOTE 2 R$
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LOTE 3-DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO. LEITES, MISTURAS E DERIVADOS
VALORUNITÁRIO
,Iun
flTn
CeDCPIFIrArÃA
ESPECIFICAÇÃO
¼1
flW
'dli?
ESTIMADO R$
AVEIA - FARINHA: Especificação/classificação: farinha em
flocos finos, de 1 qualidade, feita com cereais integrais, rica
em fibras e prc4einas. Sem sódio na sua composição. Aspecto,
odor. Sabor e cor caracteristicos ao produto descrito. Livre de
umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos.
19
PACOTE
316
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem primada: pacotes de 1709, contendo a marca,
informações nutridonals, lote, data de fabricação e validade.
Embalagem secundada: caixa de papelão contendo marca, lote
e data de validade do produto.
AVEIA-FLOCOS: Espeóflcação/dassficação: em flocos, de I
qualidade, feita com cereais integrals. rica em fibras e
proteínas. Sem sódio na sua composição. Aspecto, odor, sabor
e cor característicos ao produto descrito. Livre de umidade,
isento de fungos e de fragmentos estranhos. Validade minima
PACOTE
512
98
de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária
pacotes de 500g, contendo informações nutridonais,
ingredientes e data de validade. Embalagem secundária: caixa
de papelão contendo marca, lote e data de validade do
produto.
BEBIDA
LÁCTEA
SABOR
CHOCOLATE:
Especiflcação/dassiflcação: esterilizada UHT, bebida liquida, a
base de leite integral reconstituido, açúcar, soro de leite em pó,
cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada. Extrato de malte,
sal, vitaminas, pronta para o consumo humano, produto
preparado com cacau obtido por processo tecnológico
adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias
alimentidas aprovadas. O açúcar empregado no seu preparo
deve ser normalmente sacarose, podendo ser substituído
5,98
LITRO
2.100
parcialmente por gbcose pura ou lactose. Os chocolates NÃO
podem ser adicionados de amidos e féculas. Validade mínima
de 08 meses a partir da data de entrega. Embalagem primada:
caixa de papelão laminada (tetra bdd) de 1 litro, sem
amassamento, sem inchaço, sem fissura, apresentando data
de validade, informação nutricions e composição. Deverá ter
impresso advertência sobre a presença de leite e de glúten.
Embalagem secundada: caixa de papelão contendo 12 caixas
de 01 litro,
FARINHA LÁCTEA: Especificação: Especificação/classificação:
enriquecida com vitaminas e sais minerais, de preparo
instantâneo, á base de farinha de trigo, leite integral em pó e
6,13
açúcar, Aspecto, odor, sabor e cor caracteristicos ao produto PACOTE 5.963
descrito. Livre de umidade, isenta de fungos e de fragmentos
estranhos. Validade minima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem primada: embalagem ptastica o
Trav. José Jqre, SÍN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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laminada não transparente, contendo marca, informações
nutricionais, data de validade e composição do produto, com
2109. Embalagem secundária: fardo de papel resistente ou
caixa de papelão, não recida* contendo identificação do
produto, validade e lote.
LEITE INTEGRAL: Espealicação: leite em pá integral
desidratado de boa qualidade, com vitaminas e sais minerais
Em perfeito estado para consumo humano. Não empedrado.
De aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto
descrito. Livre de umidade, isento de fungos, larvas e de
fragmentos estranhos. Produto com registro do serviço de
Inspeção: Federal (SIF). Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).
Validade mínima de 06 meses da data de entrega. Embalagem
pma: embalada laminada, com 1kg, apresentando data de
validade, informação nutricional e composição, de acordo caril
a legislação vigente. Embalagem secundária: saco de papelão
ou de plástico transparente, não recidado.
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LOTE 4 - DESTIlADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP• LEITES, MISTURAS E DERIVADOS
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ESPECIFICAÇnO
UNO
QTD
ESTIMADO R$
ESTIMADO R$
AVEIA . FARINHA: Espedficação/dassiflcação: farinha em
flocos finos, de Ia qualidade, feita com cereais integrais, rica
em fibras e proteínas. Sem sódio na sua composição. Aspecto,
odor. Sabor e cor caracteisticos ao produto descrito. Livre de
umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos.
PACOTE
316
6
1896
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem primária: pacotes de 1709, contendo a marta,
informações nutricionais, lote, data de fabricação e validade.
Embalagem secundária: caixa de papelão contendo marca, lote
e data de validade do produto.
AVELA-FLOCOS: Especificação/classificação: em flocos, de Ia
qualidade, feita com cereais integrais, rica em fibras e
proteinas. Sem sódio na sua composição. Aspecto, odor, sabor
e cor característicos ao produto descrito. Livre de umidade,
isento de fungos e de fragmentos estranhos. Validade mínima
PACOTE
5,12
16384
32
de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária
pacotes de 5g, contendo informações nutridonais,
ingredientes e data de validade. Embalagem secundada: caixa
de papelão contendo marca, lote e data de validade do
produto.
BEBIDA
LÁCTEA
SABOR
CHOCOLATE:
Especificação/classificação: esterilizada UHT. bebida liquida, a
base de leite integral reconstituído, açúcar, soro de leite em pó,
cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada. Extrato de malte.
sal, vitaminas, pronta para o consumo humano, produto
preparado com cacau obtido por processo tecnológico
adequado e açúcar, podendo conter outras substàncias
alimenticias aprovadas. O açúcar empregado no seu preparo
deve ser normalmente sacarose, podendo ser substituido
4 186,00
LITRO
5,98
700
parcialmente por glicose pura ou lactose. Os chocolates NÃO
podem ser adicionados de amidos e féculas. Validade minima
de 08 meses a partir da data de entrega. Embalagem primada:
caixa de papelão laminada (tetra btick) de 1 litro, sem
amassariento. sem inchaço, sem fissura, apresentando data
de validade, informação nutricional e composição. Deverá ter
impresso advertência sobre a presença de leite e de glúten.
Embalagem secundada: caixa de papelão contendo 12 caixas
de 01 litro.
FARINHA LÁCTEA: Especificação: Especificação/dassificação:
flUOd com vitaminas e sais minerais, de preparo PACOTE
12.180,31
6,13
1.967
instantâneo â base de farinha de trigo, leite integral em pó e
açúcar. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto\
Trav. José ~$ SIN
Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE
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descrito. Livre de wNdade, senta de fungos e de fragmentos
estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem primária: embalagem plástica ou
laminada não transparente, contendo mata, inforn'iaçøes
nutricionais, data de vaidade e composição do produto, com
2109. Embalagem secundária: fardo de papel resistente ou
caixa de papelão, não reci.clado, contendo identificação do
produto, validade e lote.
LEITE INTEGRAL- Especificação: leite em pó integral
desi&atado de boa qudade, com vitaminas e sais mineras.
Em perfeito estado para consumo humano. Não empedrado.
De aspecto, odor, sabor e cor característicos; ao produto
descrito. Livre de umidade, isento de fungos, lavas e de
fragmentos estranhos. Produto com registro do Serviço de
Inspeção: Federal (5W), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).
Validade mínima de 06 meses da data de entrega. Embalagem
primária: embalada laminada, com 1k9, apresentando data de
validade, informação nuthõonal e composição, de acordo com
a legislação vigente Embalagem secundária: saco de papelão
ou de plástico transparente, não recidado.
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LOTE 5- DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇAO- BISCOITOS, PAU E MASSAS
VALOR UNITÁRIO
dwa
ESPECIFICAÇÃO
Iam
ESTIMADO R$
BISCOITO
DOCE-TIPO
MARIA:
Especificação:
Especiflcação/dassificação: fricado com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fálico. Produto com vitaminas e
minerais. Integro. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao
puto descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de
fragmentos estranhos. Embalagem primária: duplo saco de
PACOTE 7.875
645
polietileno atóxico contendo 4009 do produto apresentando
data de fabricação e validade, inf~ nutridonal,
composição e outras informações, de acordo com a LEI N
10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003. Embalagem secundária:
caixa de papelão contendo infon'naçães sobre o produto.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
BISCOITO
ROSQUINHA:
Especificação:
Especificação/dassificação: biscoito ou bolacha dom, tipo
rosquinha. aromatizado sabor de leite ou chocolate.
Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ferro e
ácido fálico, açúcar investido, amido de milho, fesTnentos
químicos, sal, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônia,
lecitina de soja, devendo apresentar por porção 30g: fibra
alimentar acima de 0.5 gramas, sódio abaixo de lSOmg, isenta
de gordura trans. Produto com vitaminas e minerais, integro. PACOTE 9.713
623
Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto descrito.
Livre de umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem primária: saco de polielileno atóxico contendo
400g do produto, apresentando. Data de validade, informação
nutridonal, composição e outras informações, de acordo cern a
LEI N 10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003. Embalagem
secundária: caixa de papelão contendo data de validade, lote e
marta do produto.
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CCK: Especificação:
Especificação/dassificação: fabricado oorn farinha de trigo
enriquecida wn ferro e ácido fálico. Produto com vitaminas e
minerais. Integro. Aspecto, odor, sabor e cor característicos; ao
5,48
produto descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de PACOTE 10.013
fragmentos estranhos. Validade mínima de 08 meses a partir
da data de entrega. Embalagem primária: duplo saco de
polietileno atóxico contendo 400g do produto apresentando
e outras
data de validade, infamação nutridonal, co—,,,s
Trav. José Jore, S'N
Campo Velho, 63907-01Õ - Quixadã-CE

22140000

237.949,11

VALOR TOTAL
ESTMADOR$

5079375

60511 99

54.670,98

PREFEITURA DE

ff

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Ucitacão

*1'

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

informações, de acordo com a LEI N 10.674, DE 16 DE MAIO
DE 2003. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo
data de validade, lote e marca do produto.
BOLINHO FOFO - INDUSTRIALIZADO: Especificação:
Esçeôfucação/classiflcação. Bolinho, pronto para o consumo,
sabor natural de baunilha ou chocolate. Deverão ser fabricados
com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria
terrosa, parasitas, lavas, moio e em perfeito estado de
conservação. A farinha de trigo usada na fabricação deve ser
adicionada de ferro e ácido fálico Não devem estar
amassados, nem conter gordura trans. Validade mninima de 14
duas a partir da data de entrega. Embalagem primária:
acondicionado em embalagem plástica transparente, atóxica,
não recidada. Embalagem de 2709 com 10 unidades cada. As
embalagens devem conter externamente os dados de
identificação do fabricante, procedência, informações
nutndonais, número de lote, data de validade e maca do
produto.
MACARRAO . TIPO PARAFUSO Especificação/classificação:
massa alimentícia tipo parafuso, obtida pelo empasto e
amassanento da farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina
de trigo enriquecida de ferro e ácido fálico, com ovos na
composição. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao
produto desaito. Livre de umidade, isento de fungos e de
fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem: Embalagem piimàia: saco
plástico transparente de polietileno atóxico com informações
nutridonais, pacote contendo 500g do produto, data de
validade, composição e outras informações. Embalagem
secundária: saco plástico transparente, tipo fado, com 10
pacotes.
MACARRAO - TIPO ESPAGUETE: Especificação:
Especificação/classificação: massa alimentida obtida pelo
empasto e anassamento da farinha de trigo comum e/ou
s&nolatsernolina de trigo, sem ovos, enriquecida de ferro e
ácido fálico. Aspecto, odor, sabor e cor careristicos ao
produto descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de
fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem primária: saco plástico
transparente de polideno atóxico, não reddado, pacotes
contendo 500g do produto, com informações nutricionais, data
de validade, composição e lote. Entalagem seajndára: saco
plástico transparente, atóxico. Não recidado, tipo fado, com 10
pacotes de 500g
PÃO . TIPO CACHORRO QUENTE: PÃO - TIPO CACHORRO
QUENTE: Especificação/classificação: o produto deve ser
fabricado com matérias primas de primeira qualidade (farinha
de trigo enriquecida com feno e ácido fálico, açúcar, gordura
vegetal, água, sal e fermento biológico), isentos de matéria
terrosa, parasitos, lavas, mofo e em perfeito estado de
conservação. Deve possuir odor característico. Será rejeitado 0
pão queimado ou mal assado. Poderá ser enriqueodo com
vitaminas e sais mineras Embalagem: plástico resistente, não
Reoclado. atóxico, transparente, contendo especificações do
produto, tabela nutridonal e data de validade. Fabricação
máxima de 02 (dois) tias e validade de 10 (dez) dias, dentro
dos quais não deverá haver alteração das caracteristicas
originais. Embalagem de 5" contendo 10 unidades cada. A
rotulagem deve apresenta informações em destaque sobre a
presença de glúten, leite e derivados.
BOLA:
PÃO-TIPO
BOLA:
PÃO-TIPO
Especificação/classificação: o produto deve ser fabricado com
matérias primas de primeira qualidade (farinha de
°
enriquecida com ferro e ácido fótico. Açúcar, gordura vegetal,
água, sal e fermento biológico), isentos de matéria terrosa,
parasitos, larvas, mofo e em perfeito estado de conservação
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Cheiro e odor característico. Será rejeitado o pão queimado ou
mal cozido. É permitida a fatxicação de pão com farinha de
trigo enriquecida com vitaminas e sais minerais desde que
tragam a designação de sua origem. Embalagem primada:
embalagem plástica resistente, não recidada, atóxica,
transparente, contendo especificações do produto, tabela
nutiicional, data de produção e de validade. Fabricação
máxima de 02 (dois) dias e validade de 05 (cinco) das, dentro
dos quais não deverá haver alteração das características
originais, como murcha e presença de fungos. Embalagem de
SOOg contendo 10 unidades cada. A rotulagem deve apresenta
informações em destaque sobre a presença de glúten, leite e
seus derivados.
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LOTE 6- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP- BISCOITOS, PAES E MASSAS
VALOR UNITÁRIO
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ESTIMADO R$
BISCOITO
DOCE-TIPO
MARIA:
Especificação:
Especiflcação/dassiflcação: fabricado com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fõlico. Produto com vitaminas e
minerais, Integro. Aspecto, odor, sabor e cor caracterisbcos ao
produto descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de
fragmentos estranhos. Embalagem primária: duplo saco de
PACOTE
2.625
645
polietileno atóxico contendo 4009 do produto apresentando
data de fabricação e validade, informação nutricional,
composição e outras informações, de acordo com a LEI N10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003. Embalagem secundada:
caixa de papelão rdendo informações sobre o produto.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
BISCOITO
ROSQUINHA:
Especificação:
Especificação/dassiflcação: biscoito ou bolacha doce, tipo
rosquinha, aromatizado sabor de leite ou docot*e.
Ingredientes básicos: tainha de trigo fortificada com ferro e
ácido fõbco, açucar investido, amido de milho, fermentos
químicos. sal, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amónia.
lecitina de soja, devendo apresentar por porção 309: fibra
alimenta acima de 0.5 gramas, só&o abaixo de lSOmg, isenta
de gordura trans. Produto com vitaminas e minerais, integro.
3.237
PACOTE
623
Aspecto, odor, sabor e cor caradetisticos ao produto descrito.
Livre de urrdade, isento de fungos e de fragmentos estranhos.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem primária: saco de polietileno atóxico contendo
439 do produto, apresentando. Data de validade, informação
nutricional, composição e outras informações, de acordo com a
LEI N' 10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003. Embalagem
secundada: caixa de papelão contendo data de validade, lote e
marca do produto.
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACIC Especificação:
Especiflcaçãoldassiflcação: fabricado com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fôlico. Produto com vitaminas e
minerais. Integro. Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao
produto descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de
fragmentos estranhos. Validade mínima de 08 meses a partir
3.337
5,46
PACOTE
da data de entrega. Embalagem primária: duplo saco de
polietileno atóxico contendo 400g do produto apresentando
data de validade, informação nutricional, composição e outras
informações, de a~ com a LEI N 10.674, DE 16 DE MAIO
DE 2003. Embalagem secundada: caixa de papelão contendo
data de validade, lote e maca do produto.
BOLINHO FOFO - INDUSTRIALIZADO: Especificação:
Espd ação/classificação. Bolinho. pronto paira o consumo, PACOTE
354
500
sabor natural de baunilha ou ~te. Deverão ser fabricados
com maNias primas de primeira qualidade, isentos de matéria
Trav. José Jorgà, SIN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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tenosa, parasitas, larvas, mofo e em perfeito estado de
conservação. A farinha de trigo usada na fabricação deve ser
adicionada de feito e ácido fálico. Não devem estar
amassados, nem conter gordura trans. Validade minima de 14
dias a partir da data de entrega. Embalagem primária:
acondicionado em embalagem plástica transparente, atóxica,
não reciclada. Embalagem de 2709 com 10 unidades cada. As
embalagens devem conter externamente os dados de
identificação do fabricante, proced&ida, informações
nutiicionais, número de lote, data de validade e marca do
—o.
MACARRÂO - TIPO PARAFUSO :Especificaçãofdassifcação:
massa alimenticia tipo parafuso, obtida pelo empasto e
anassanento da farinha de trigo comum &oo sémola/senolina
de trigo enriquecida de feito e ácido fálico, com ovos na
composição. Aspecto, odor, sabor e cor caraicterisbow ao
produto descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de
fragmentos estranhos. Validade minima de 06 meses a partir PACOTE
da data de entrega. Embalagem: Embalagem primária: saco
plástico transparente de poliebleno atóxico com informações
nutricionais, pacote contendo 500g do produto, data de
validade, composição e outras informações. Embalagem
secundáia: saco plástico transparente, tipo fado, com 10
pacotes.
MACARRAO - TIPO ESPAGUETE: Especificação:
Especificação/classificação: massa alimentida obtida pelo
empasto e amassanento da farinha de trigo comum e/ou
sêmola/semolina de trigo, sem ovos, enriquecida de ferro e
ácido fálico. Aspecto, odor, sabor e cor caracteristicos ao
produto descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de
fragmentos estranhos. Validade minima de 06 meses a partir PACOTE
da data de entrega. Embalagem primária: saco plástico
transparente de polietileno atÔXICO, não raSado, pacotes
contendo 500g do produto, com informações nutridonais. data
de validade, composição e lote. Embalagem seaindária: saco
plástico transparente, atóxico. Não recidado, tipo fado, com lo
pacotes de 500q
PÃO TIPO CACHORRO QUENTE: PÃO - TIPO CACHORRO
QUENTE: Especiflcaçâo/ciassiflcação: o produto deve ser
fabricado com matérias primas de primeira qualidade (farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, açúcar, gordura
vegetal, água, sal e fermento biológico), isentos de matéria
tertosa, parasitos, lavas, mofo e em perfeito estado de
conservação. Deve possuir odor caracteristico. Será rejeitado O
pão queimado ou riS assado. Poderá 5& enriquecido com PACOTE
vitaminas e saís minerais Embalagem: plástico resistente, não
reciclado, atóxico, transparente, contendo especificações do
produto, tabela nutridonal e data de validade. Fabricação
máxima de 02 (dois) dias e validade de 10 (dez) dias, dentro
dos quais não deverá haver alteração das caracteristicas
originais. Embalagem de 5009 contendo 10 unidades cada. A
rotulagem deve apresenta informações em destaque sobre a
presença de glúten, leiteederivados.
BOLA:
PÃO-TIPO
BOLA:
PÃO-TIPO
Especiflcação/dassiflcação: o produto deve ser fabricado com
matérias primas de primeira qualidade (farinha de trigo
enriquecida corri ferro e ácido fálico, açúcar, gordura vegetal,
água, sal e fermento bioi6gico), isentos de matéria terrosa.
parasitos, lavas, mofo e em perfeito estado de conservação.
Cheiro e odor caracteiistico. Será rejeitado o pão queimado ou PACOTE
mal cozido. É permitida a fabricação de pão com farinha de
trigo enriquecida com vitaminas e sais minerais desde que
tragam a designação de sua origem. Embalagem primária
embalagem plástica resistente, não reciclada, atóxica,
transparente, contendo especificações do produto, tabela
nutricional, data de produção e de validade. Fabricação

h

6'Fis.

$ '

Rub ica
\COMIS5ÀO DE

975

5,54

5.401,50

4.500

3,62

16.290,00

3637
.

548
,

1993076
. $

3.637

454

16.511.98

8/ti
Trav. José
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE

PREFEITURA DE

r

QU IXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de L.icitacáo
lit,íIS•

máxima de 02 (dois) Sas e validade de 05 (cinco) das, dentro
dos quais não deverá haver alteração das características
onginais. como murchar e pesença de fungos. Embalagem de
500g contendo 10 unidades cada. A rotulagem deve apresentar
informações em destaque sobre a presença de glúten, leite e
seus derivados.
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LOTE 7 -DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO. CARNES E EMBUTIDOS
VALOR UNITARIO
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UNO
QTD
ESTIMADO R$
CARNE BOVINA MOEDA DE MUCULO: Especificação:
Especfficação/dassiflcaçao: magra, moida, congelada,
produto com coloração vermelho-escura característica, pode
conter no máximo 10% de gordura, 3% de água e no máximo
3% de aponeuroses. Deve ser isenta de cartilagens e de
ossos, de V Qualidade, sabor característico do produto, sem
manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas, não pegajosa. Sem mistura de outras espécies. Em
perfeito estado de conservação. sem odor mprWo ou
quaisquer caracteristicas que inviabilizem o consumo
humano imediato. Deve ser entregue congelada. Produto
com selo de inspeção (SIF, SIE ou SIM). Embalagem:
plástico transparente, a vácuo, não recidado, resistente, em
pacotes de 1kg, com exposição da tabela nutitonal,
composição, além de outras informações obrigatórias
constantes na Resolução Instrução Normativa MAPA NO 16
de 23/06/2015. Validade minima de 06 meses da data de
entrega.
CARNE BOVINA MUSCULO EM CUBOS (PATINHO OU
COL&O MOLE): Especificação: Especificação/classificação:
magra. coitada em cubos, produto com coloração vermelhoescura característica, sem osso, pode conter no máximo 10%
de gordura. 3% de água e no máximo 3% de aponeuroses,
deve ser isenta de cartilagens, de ta qualidade, congelada,
sabor e cor característica do produto, sem manchas
esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas e larvas,
não pegajosa. Sem mistura de outras espécies. Em perfeito
estado de conservação, sem odor imprôpdo ou quaisquer
características que inviabilizem o consumo humano. Produto
com registro do Selo de Inspeção: Federal (SIF), Estadual
SIE ou Municipal SIM. Embalagem á vácuo de filme PET +
PE transparente, não recidada, em pacotes de 1kg, com
exposição da tabela nutridonah composição, além de outras
informações daquelas obrigatórias constantes na Resolução
Instrução Normativa MAPA W 16 de 23106/2015. Validade
mínima de 06 meses da data de entrega
CARNE DE PEIXE TIL.4PIA-TIPO FILÉ: Especificação:
Especificação/classificação: fité de peixe do tipo tilápia
congelado, com no máximo 10% de perdas referentes á
limpeza e descongelamento, sem espinhas, sem escamas e
sem osso. Em perfeito estado de conservação, sem odor
impróprio ou quaisquer caacteristicas que inviabilizem o
consumo humano. Produto com registro do Serviço de
Inspeção Federal (SIF). Validade minima de 08 meses da
data de entrega Deverá estar congelado no momento da
entrega. Embalagem primária: em pacotes de 1kg. com
exposição da tabela nutridonal, lote, data de validade e
marca Embalagem secundária caixa de papelão não
recidado, lacrada, apresentando identificação do produto,
número do lote e data de validade.
CARNE SUINA . TIPO PERNIL OU LOMBO: Especificação:
Especificação/classificação: sem -, cortado em cubos,
tipo pernil ou lombo, pode conter no máximo 10% de

115.222,02
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gordura, 3% de água e no máximo 3% de aponeuroses, deve
ser isenta de cartilagens, de la qualidade, congelada, sabor
e cor característica do produto, sem manchas esverdeadas,
com ausência de sujidades, parasitas e larvas, não pegajosa.
Sem mistura. Em perfeito estado de conservação sem odor
impróprio ou quaisquer característica que inviaIizem o
consumo humano. Produto com registro do Serviço de
Inspeção: Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).
Validade mínima de 06 meses da data de entrega.
Embalagem piimnalia: plástica transparente em pacotes de
1Kg à vácuo, com exposição da tabela nutricional, data de
validade, lote e marca. Embalagem secundada: caixa de
pape1ào não recidado, com 10k9 ou 12k9 do produto,
lacrada, apresentando identificação do produto, número do
lote e data de validade.
CHARQUE
BOVINO:
Especificação:
Espedflcação/dassificação: caine curada e seca, ponta de
agulha, de primeira qualidade, obtida de animal sadio, com
baixo teor de gordura, devendo apresentar coloração
vermelho vivo, odor característico Isenta de coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e
desagradâvel, vestígio de descongelamento, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substância contaninailte ou
imprópria para O consumo humano. Produto n registro do
Serviço de Inspeção: Federal (SIF), Estadual (SIE) ou
Municipal (SIM). Validade mínima de 06 meses da data de
entrega. Embalagem primária plástica transparente em
pacotes de 4009, fechada a vácuo, com exposição da marca,
tabela nutricion,S, lote e validade. Embalagem secundada:
caixa de papelão com 10kg ou 12kg, lacrada, apresentando
identificação do produto, número do lote e data de validade.
COXA
E
SOBRECOXA:
Especificação:
Especificação/dassificação: cortes de frango, com pele e
osso. em pacotes com peso aproximado de 1 kg,
congelados, com adição máxima de 6% de água, aspecto,
odor e cor próprios; não amolecido, não pegajoso, sem
manchas esverdeadas e/ou arroxeadas. Produto com
registro do Serviço de Inspeção: Federal (SIF), Estadual
(SIE) ou Municipal (SIM). Embalagem primária:
confeccionada em plástico atóxico não reciclado,
transparente, fechada a vácuo, contendo identificação do
produto, data de validade, tabela nutjicional e outras
inimnações obrigatórias constantes na RESOLUÇÃO - RDC
N 13, DE 2 DE JANEIRO DE 21. Validade mínima de 06
meses da data de entrega. Embalagem secundada caixa de
papelão não recaclado, com 10k9 do produto, lacrada,
apresentando identificação do produto, número do lote e data
de validade.
FILÉ DE FRANGO: Espedulcaçãoldassiflcação: sem pele,
congelado em pacotes com peso médio de 1kg, com adição
máõma de 6% de água, aspecto e cor próprios; não
andecido, não pegoso, sem manchas esverdeadas e/ou
arroxeadas com cheiro caiaderistico. Produto com registro
do Serviço de Inspeção: Federal (SIF), Estadual (SIE) ou
Municipal (SIM). Validade mínima de 06 meses da data de
entrega. Embalagem primada: de plástico atóxico.
transparente, com procedência, identificação do produto,
data de validade, especificação nutricional e composição,
além de outras informações obrigatórias constantes na
RESOLUÇÃO . RDC N 13, DE 2 DE JANEIRO DE 2001.
Fechada a vácuo. Embalagem secundada: caixa de papelão
n 10kg ou 12kg. Lacrada, apresentando identificação do
produto, número do lote e data de validade.
Especificação:
FRANGO:
DE
LINGUIÇA
Especificação/dassificação: produto cárneo industrializado,
obtido da carne de galinha ou de frango, adicionada de
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te~ condimentos, embutida em envoltório natural.
NÃO PICANTE. Deverá ser mantido em refrigeração, com
temperatura adequada, da fabricação até o momento da
entrega. Produto com registro do Serviço de Inspeção
Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM). Validade
mínima de 06 meses da data de entrega. Embalagem
primária: plástica transparente, material não reciclado, em
pacotes de 1kg. com exposição da tabela nutiidonal,
composição, data de validade, lote e marca. Fechada a
vácuo, Embalagem secundária: caixa de papelão com 10k9
ou 12k9, lacrada, apresentando identificação do produto,
número do lote e data de validade.
UNGUIÇA
MISTA:
Especificação:
Especificação/dassificação: produto cámeo industoalizado,
obtido da emulsão de carne bovina e suma, adicionado de
temperos/condimentos, embutida em envoltório natural. NÃO
PICANTE. Refrigerada em temperatura adequada, da
produção até o momento da entrega. Produto com registro
do Serviço de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou
Municipal (SIM). Validade mínima de 06 meses da data de
entrega. Embalagem primária: plástica transparente, atóxica,
produzida com material não reciclado: fechada a vácuo, em
ptes de 1kg, com exposição da marca, tabela nutricional,
lote, validade e marca. Embalagem secundária: caixa de
papelão com 10kg ou 12kg, lacrada, apresentando
identificação do produto, número do lote e data de validade.
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LOTES- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP. CARNES E EMBUTIDOS
VALOR UNITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO
UNO
QTD
ESTIMADO R$
CARNE BOVINA MOEDA DE MÚCIJLO: Especificação:
Especiflcação/dassiflcação: magra, molda, congelada,
produto com coloração vermelho-escura característica, pode
conter no máximo 10% de gordura, 3% de água e no máximo
3% de aponeuroses. Deve ser isenta de cartilagens e de
ossos, de 1' qualidade, sabor característico do produto, sem
manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas, não pegajosa. Sem mistura de outras espécies. Em
peto estado de conservação, sem odor impróprio ou
7
2839
QUILO
.
'
quaisquer características que inabilizem o consumo
humano imediato. Deve ser entregue congelada. Produto
com selo de inspeção (SIF. SIE ou SIM). Embalagem:
plástico transparente, a vácuo, não reciclado, resistente, em
pacotes de 1k9, com exposição da tabela nutricional,
composição, além de outras intonnaçCies obrigatórias
constantes na Resolução Instrução Normativa MAPA N 16
de 23/06015. Validade mínima de 06 meses da data de
entrega.
CARNE BOVINA MUSCULO EM CUBOS (PATINHO OU
COXÃO MOLE): Especificação: Espedkação/dassiflcação:
magra, cortada em cubos, produto com coloração vermelhoescura característica, sem osso, pode conter no máximo 10%
de gordura. 3% de água e no máximo 3% de aponeuroses,
deve ser isenta de cartilagens, de Ia qualidade, congelada.
sabor e cor caraderistica do produto, sem marchas
33.01
6.975
QUILO
esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas e larvas,
não pegajosa . Sem mistura de outras espécies. Em perfeito
estado de conservação, sem odor impróprio ou quaisquer
caracteristicas que inviabilizem o consumo humano. Produto
com registro do Selo de Inspeção: Federal (SIF), Estadual
SIE ou Municipal SIM. Embalagem à vácuo de filme PET.
PE transparente, não reciclada, em pacotes de 1k9, com
exposição da tabela nutridonal, composição, além de outras
Trav. José~, SIN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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informações daquelas obrigatórias constantes na Resolução
Instrução Normativa MAPA N 16 de 23/06/2015. Validade
mínima de 06 meses da data de entreqa.
CARNE DE PEIXE TILÁPIA-TIPO FILE: Especificação:
Especificação/classificação: fllê de peixe do tipo tiláçáa
congelado, com no máximo 10% de perdas referentes á
limpeza e descongelamento, sem esnhas, sem escamas e
sem osso. Em perfeito estado de conservação, sem odor
impróprio ou quaisquer características que inviabilizem o
consumo humano. Produto com registro do Serviço de
Inspeção Federal (SIF). Validade mínima de 08 meses da
data de entrega. Deverá estar Congelado no momento da
entrega. Embalagem primária: em pacotes de 1k9, com
exposição da teta nutricionai, lote, data de validade e
marca. Embalagem secundária: caixa de papelão não
reciclado, lacrada, apresentando identificação do produto,
número do lote e data de validade.
CARNE suINA - TIPO PERNIL OU LOMBO: Especificação:
Especificação/classificação: sem pele, cortado em cttos,
tipo pernil ou lombo, pode conter no máximo 10% de
gordura, 3% de água e no máximo 3% de aponeuroses, deve
ser isenta de cartilagens, de 1 qualidade, congelada, sabor
e cor característica do produto, sem manchas esverdeadas,
com ausência de sujidades, parasitas e larvas, não pegajosa.
Sem mistura. Em perfeito estado de conservação sem odor
impróprio ou quaisquer características que inviabilizem o
consumo humano. Produto com registro do Serviço de
Inspeção: Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).
Validade mínima de 06 meses da data de entrega.
Embalagem primária: plástica transparente em pacotes de
1Kg á vácuo, com exposição da tabela nuttonal, data de
validade, lote e marca. Embalagem secundáha: caixa de
papelão não recidado, com 10kg ou 12kg do produto,
lacrada, apresentando identificação do produto, número do
lote e data de validade.
CHARQUE
BOVINO:
Especificação:
Especificação/classificação: carne curada e seca, ponta de
agulha, de primeira qualidade, obtida de animal sadio, com
baixo teor de gordura, devendo apresentar coloração
vermelho vivo, odor caracteristico Isenta de coloração
arroxeada. Acinzentada e esverdeada, odor forte e
desagradável, vestígio de descongelamento, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substãocia contaninante ou
imprópria para O consumo humano. Produto com registro do
Serviço de Inspeção: Federal (SIF), Estadual (SIE) ou
Municipal (SIM). Validade mínima de 06 meses da data de
entrega. Embalagem primária: plástica transparente em
pacotes de 4009, fechada a vácuo, com exposição da marca,
tabela nutncional, lote e validade. Embalagem secundária:
caixa de papelão com 10kg ou 12kg, lacrada, apresentando
identificação do produto, número do lote e data de validade.
Especificação:
SOBRECOXA:
COXA
E
Especificação/classificação: cortes de frango, com pele e
osso, em pacotes com peso aproximado de 1 kg,
congelados, com adição máxima de 6% de água, aspecto,
odor e cor próprios: não amolecido, não pegajoso, sem
manchas esverdeadas e/ou arroxeadas. Produto com
registro do Serviço de Inspeção: Federal (SIF), Estadual
(SIE) ou Municipal (SIM). Embalagem prin*ia:
confeccionada em plástico atóxico não recidado,
transparente, fechada a vácuo, contendo identificação do
produto, data de validade, tabela nutricional e outras
informações obrigatórias constantes na RESOLUÇÃO - ROC
W 13, DE 2 DE JANEIRO DE 2001. Validade mínima de 06
meses da data de entrega. Embalagem secundária: caixa de
papelão não reddado, com 10kg do produto, lacrada.
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apresentando identificação do produto, número do lote e data
de validade.
FILÉ DE FRANGO: Especificação/dassificação: sem pele,
congelado em pacotes com peso médio de 1kg, com adição
mama de 6% de água, aspecto e cor próprios;
amolecido, não pegajoso, sem manchas esverdeadas e/ou
arroxeadas com cheiro característico. Produto com registro
do Serviço de Inspeção: Federal (519, Estadual (SIE) ou
Municipal (SIM). Validade mínima de 06 meses da data de
entrega. Embalagem pvirnia: de plástico atóxico.
transparente, com procedência, identificação do produto,
data de validade, especificação nutricional e composição,
além de outras infamações obrigatórias constantes na
RESOLUÇÃO - RDC N 13, DE 2 DE JANEIRO DE 2001.
Fechada a vácuo. Embalagem secundária: caxa de papelão
com 10k9 ou 12k9. Laaada, apresentando identificação do
produto, número do lote e data de validade.
LINGUIÇA
DE
FRANGO:
Especificação:
Especificação/dassificação: produto cárneo industrializado,
obtido da carne de galinha ou de frango, adicionada de
temperos! condimentos, embutida em envoltório natural.
NÃO PICANTE. Deverá ser mantido em refrigeração, com
temperatura adequada, da fabricação até o momento da
entrega. Produto com registro do Serviço de Inspeção
Federal (SIF), Estadual ($19 ou Municipal (SIM). Validade
mínima de 06 meses da data de entrega. Embalagem
primária plástica transparente, matenal não recidado, em
pacotes de 1k9, com exposição da tabela nutridonal,
composição, data de validade, lote e marca. Fechada a
vácuo. Embalagem secundária caixa de papelão com 10k9
ou 12k9. lacrada, apresentando identificação do produto,
número do lote e data de validade.
LINGUIÇA
MISTA:
Especificação:
Espedflcação/dassiflcação: produto cámeo industrializado.
obtido da emulsão de carne bovina e sijina, adiciona de
temperos/condimentos, embutida em envoltório natural. NÃO
PICANTE. Refrigerada em temperatura adequada, da
produção até o momento da entrega. Produto com registro
do Serviço de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou
Municipal (SIM). Validade mínima de 06 meses da data de
entrega. Embalagem primária: plástica transparente, atóxica,
produzida com material não recidado: fechada a vácuo, em
pacotes de 1kg, com exposição da marca, tabela nutridonal,
lote, validade e mata. Embalagem secundária caixa de
papelão com 10k9 ou 12kg, lacrada, apresentando
identificação do produto, número do lote e data de validade.
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Especificação:
INGLESA:
BATATA
Especificação/dassificação: de primeira qualidade, bem
desenvolvida, compacta e firme, deverá apresentar
coloração uniforme, típica da variedade. Não deverã sofrer
danos que alterem sua consistência e aparência Não são
6,04
2.700
QUILO
permitidas rachaduras. Cortes e perfurações, estarem livres
da maior parte possível de terra aderente; deverão estar
isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos;
estarem tivres de resíduos de fertilizantes. Embalagem:
transportadas em saco plástico vazado ou de estopa.
Contendo 20 quilos
Especificação:
BRANCA:
CEBOLA
595
2.700
QUILO
-Especificação/dassificação: produto de primeira qualidade,
Trav. José
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bem desenvolvida, de tamanho nédio a grande, compacta e
firme, deverá apresentar coloração uniforme, típica da
variedade. Grau de masação tal Que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação. Não são
permitidas
rachaduras,
nem
cones
perfurações.
Apresentadas ao consumo em perfeito estado de
desenvolvimento do tamanho, estarem livres de terra,
sujidades, parasitos e larvas: estarem isentas de umidade
externa anormal e de resíduos de fertilizantes Embalagem:
transportadas em saco de plástico ou de estopa vazado,
contendo 20 quilos do produto, com identificação e outras
informações
CENOURA: Espeóflcação: Espedflcação/dassificação: de
primeira qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme,
deverá apresentar coloração uniforme, típica da variedade.
Não são permitidos dares que alterem sua consisténda e
aparênda. Não serão aceitos produtos com rachadoras,
cortes e perfurações, deverão estar em perfeito estado de
desenvolvimento, tamanho, aroma e cor próprios da espécie
e variedade: estarem livres de terra, de umidade externa
anormal, odor e sabor estranhos; estarem livres de resíduos
de fertilizantes; corresponderem ás indicações de qualidade
constantes do rótulo. Embalagem: transportadas em saco de
plástico ou de estopa vazado, contendo 20 quilos do produto.
LARANJA: Especificação/dassificação: fruta de casca lisa e
fina, tamanho nédio a grande, fresca, aroma, cor e sabor
próprios da espécie e variedades, apresentar grau de
maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Ser colhido cuidadosamente e
não estar golpeada ou danificada por quaisquer lesões de
origem física ou mecânica que afetem a sua aparência e
qualidade; não conter substâncias terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderentes á superfície da casca, estar
isenta de umidade externa anormal, aroma e sabor estranho,
estar livres de resíduos de fertilizantes. Embalagem:
transportadas em saco de plástico vazado ou de estopa
contendo 20 quilos do produto.
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FÓRMULA INFANTIL - A BASE DE SOJA: Especificação:
Especificação/classificação: produto 100% a base de soja
(sem leite de vaca e seus derivados, inclusive a caseína),
indicado para pessoas wn idade acima de 12 meses, que
tenham Intolerância á Lactose e Alergia a Proteína do Leite
de Vaca - APLV. Deve conter os nutrientes necessários ás
necessidades humanas. Aspecto, odor, sabor e cor
característicos ao produto descrito. Livre de umidade, isento
43
LATA
450
de fungos e de fragmentos estranhos. Produto com registro
do serviço de inspeção federal (SIF). Validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: de
plástico não transparente, ou de laminada, não reodada,
firme e resistente, contendo 4009 do produto, em perfeito
estado, sem qualquer dano. Embalagem secundária: caixa
de papelão, trazendo impresso o lote, a data de validade e a
marca.
VALOR GLOBAL ESTWDO DO LOTE 10 R$

Trav. José Jo, S/N
Campo Velho, 63907.010 - Quixadá-CE

50.51340

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$

1972350

19.723,50
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QUIXADA
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LOTE 11 -DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP SUCOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

-

11.1

SUCO
PRONTO
CAIXINHA:
Especificação:
Especiflcação/dassiflcação: suco pronto para beber, obtido
pela dissolução, em água potável, da polpa da fruta, por
meio de processo tecnológico adequado, não fermentado, de
cor, aroma e sabor característicos da fruta, submetido a
tratamento que assegure sua consesvação e apresentação
até o momento do consumo. NÃO PODE CONTER
ADITIVOS NEM ADOÇANTES (Resolução ri' 6, de 08 de
maio de 2020 FNDE). As características macroscópicas
devem obedecer á legislação especifica para sucos de
frutas. Deve observa as disposições sobre rotulagem de
bebidas previstas no Regulamento da Lei n 8.918, de 14 de
julho de 1994. Aprovado pelo Decreto n 2.314. De 4 de
setembro de 1997. Validade minima de 06 meses a partir da
data de entrega. Embalagem primária: caixa tetra brik
conteúdo de 200 ml. Sabor caju, impressa a marca, tabela
nutricional, ingredientes, lote e validade. Embalagem
secundária: caixa de papelão resistente, contendo de 20 a 30
caixinhas de suco.

CITO

UNI

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO R$

15.240

1,20

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 11 R$

VALO
ESTI

18.28800

*288,00

-

ITEM

12,1

LOTE 12- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP PRODUTOS A BASE DE COCO
UNITÁRIO
ci,PEUFri..Aynu
Uni.
w.i. VALOR
ESTIMADO R$

LEITE
COCO:
Especificação:
DE
Especflcação/classiflcação: leite de coco integral, extraido
da fruta natural, madura, envasado e que recebeu tratamento
térmico adequado. Deve estar isento de substâncias
estranhas á sua composição, ausência de sujidades,
parasitos e larvas; deverá ser de cor branca leitosa, ter
cheiro próprio e não esta rançoso. Validade mlnima de 06
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária: de
plástico atóxico ou de vão transparente, contendo 500rn1 do
produto. com especificações, tabela nubicional, lote e data
de validade no rótulo. Embalagem secundária caixa de
papelão resistente

UNI

300

507

VALOR GLOBAL ESTiMADO DO LOTE 12 R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$

152100

1321,00

-

ITEM

-

131

LOTE 13- DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO POLPAS
VALOR UNrIÁRIO
UND
OTO
ESPECIFICAÇÃO
ESTIMADO R$

Especificação:
MARACWÀ:
POLPA
Espedflcação/dassiflcação: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas, ausência de sujidades, isentas de
parasitos, larvas e de detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não comestiveis da fruta, nem
substâncias estranhas ã sua composição normal. Aspecto:
pasta mole. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua
fabricação deverá ser envasada após receber tratamento
térmico adequado. Como é um produto que vai ser
consumido cru deverá seguir as seguintes normas: Bactérias
do grupo coluforme: máximo. 102)9. Bactérias do grupo
colifone de origem fecal, ausência em lg. Ssmonelas:
ausência em 25g. Bolores e leveduras: máximo. 103/9.
Deverão ser efetuadas determinações de outros
microrganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem
microbiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de
dados adicionais sobre o estado higiênico-sanitário dessas
classes de alimentos, ou quando ocorrerem tóxi4nfecções

PACOTE

2.025

\

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

13,64

Rubrica
MISSÃO DE
,tCltAÇÃQd

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$

27.621,00

PREFEITURA DE

ff

QU IXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitado

132

133

134

alimentares. Embalagem primária: plástico transparente, não
recidado, contendo 1K9 do produto do produto, rotulagem
contendo informações nutricionais e do fabricante,
composição do produto, lote, data de fabricação e de
validade. No rótulo deverá constar a denominação 'Polpa',
seguida do nome da fruta.
POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA: Especificação:
Especificação/classificação: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas, ausência de sujidades, isentas de
parasitos, larvas e de detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não cornestives da fruta, nem
substâncias estranhas á sua composição normal. Aspecto:
pasta mole. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua
fabricação deverá ser envasada após receber tratamento
térmico adequado. Como é um produto que vai ser
consumido cru deverá seguir as seguintes normas: Bactérias
do grupo coiilom'ie: máximo, 10219. Bactérias do grupo
coliforme de origem fecal, ausência em lg. Salmonelas:
ausência em 25g. Bolores e leveduras: máximo, 103/9.
Deverão ser efetuadas determinações de outros
microrganismos e/ou de substâncias tóxicas de Origem
microbiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de
dados adicionais sobre O estado higiénico-sanitaiio dessas
classes de alimentos, ou quando ocorrerem tóxiinfecções
alimentares. O produto deve ser entregue congelado e ser
registrado com O Seio de Inspeção FederaUMAPA. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem
primária: plástico transparente, não redc4ado, contendo 1kg
do produto do produto, rotulagem contendo informações
nutridonais e do fabricante, composição do produto, lote,
data de fabricação e de validade. No rótulo deverá constara
denominação 'Polpa, seguida do nome da fruta.
POLPA DE FRUTA . SABOR CAJU: Especificação:
Especificaçdassiflcação: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas, ausência de sujidades, isentas de
parasitos, lavas e de detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem
substâncias estranhas à sua composição normal. Aspecto:
pasta rite. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua
fabricação deverá ser envasaria após receber tratamento
térmico adequado. Como é um produto que vai ser
consumido cru deverá seguir as seguintes normas: Bactérias
do grupo coliforme: máximo, 102/g. Bactérias do grupo
ocilrforme de ongern fecal, ausência em lg. Sairnonelas:
ausência em 259. Bolores e leveduras: máximo, 103/9.
Deverão ser efetuadas determinações de outros
microrganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem
microbiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de
dados adicionais sobre o estado higiénico-sanitaiio dessas
classes de alimentos, ou quando ocorrerem tóxi1nfecções
alimentares. Embalagem primária: plástico transparente, não
reciclado, contendo 1Kg do produto do produto, rotulagem
contendo informações nutridonais e do fabricante,
composição do produto, lote, data de fabricação e de
validade. No rótulo deverá constar a denominação Polpa',
seguida do nome da fruta.
POLPA DE FRUTA - SABOR MANGA: Especificação:
Especificação/dassificação: o produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas, isentas de parasitos, larvas e de
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos
das panes não comestíveis da truta, nem substâncias
estranhas á sua composição normal. Aspecto: cor, sabor e
odor próprios da fruta. De acordo com a legislação, é
aceitável: Bactérias do grupo coliforme: máximo. 102/9.
Bactérias do grupo coliforme de origem fecal, ausência em
lg. Salmonelas: ausência em 25g. Bolores e leveduras:
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máximo, 103/9. Deverão ser efetuadas determinações de
outros microrganismos e/ou de substâncias tóxicas de
origem rniaobiana, sempre que se tomar necessaila a
obtenção de dados adicionais sobre O estado higiénicosanitário dessas classes de alimentos, ou quando ocorrerem
táxi-infecções alimentares. Embalagem primária: plástico
transparente, não reciclado, contendo 1K9 do produto do
produto, rotulagem contendo informações nutricionais e do
fabricante, composição do produto, lote, data de fabricação e
de validade. No rótulo deverá constar a denominação
•PoIpa, sequida do nome da fruta.
POLPA
TAMARINDO:
Especificação:
Especificação/classificação: O produto deve ser preparado
com trutas sãs. limpas, ausência de sujidades, isentas de
parasitos, larvas e de detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem
substâncias estranhas á sua wnposição normal. Aspecto:
pasta mole. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua
fabricação deverá ser envasada após receber tratamento
térmico adequado. Como é um produto que vai ser
consumido cru deverá seguir as seguintes normas: Bactérias
do grupo coliforme: máximo. 10219. Bactérias do grupo
coliforme de origem fecal, ausência em lg. Salmonelas:
ausência em 259. Bolores e leveduras: máximo. 103/9.
Deverão ser efetuadas determinações de outros
microorganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem
microbiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de
dados adicionais sobre o estado higiénico-sanitàio dessas
classes de alimentos, ou quando ocorrerem táxi-infecções
alimentares. Embalagem primária: plástico transparente, não
rclado, contendo 11(g do produto, rotulagem contendo
informações nutricionais e do fabricante, composição do
produto, lote, data de fabricação e de validade. No rótulo
deverá constar a denominação 'Polpa', seguida do nome da
fruta.
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PACOTE

2.025
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VALOR GLOBAl. ESTIMADO DO LOTE 13 R$

1172475

134453,25

LOTE14- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP - POLPAS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

,,1tlU

,_

'd'li

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$

141

MARACUJÁ:
Especificação:
POLPA
Especificação/classificação: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas, ausência de sujidades, isentas de
parasitos, larvas e de detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem
substâncias estranhas á sua composição normal. Aspecto:
pasta mole. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua
fabricação deverá ser envasada após receber tratamento
térmico adequado. Como é um produto que vai ser
consumido cru deverá seguir as seguintes normas: Bactérias
do grupo coNforme: máximo. 102/9. Bactérias do grupo
coNforme de origem fecal, ausência em 19. Salmonelas:
ausência em 25g. Bolores e leveduras: máximo. 103/9.
Deverão ser efetuadas determinações de outros
microrganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem
microbiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de
dados adicionais sobre o estado higiénico-sanitâno dessas
classes de alimentos, ou quando ocorrerem táxi-infecções
alimentares. Embalagem pdrnSia: plástico transparente, não
reciclado, contendo 1K9 do produto do produto, rotulagem
contendo informações nutiidonais e do fabricante,
composição do produto, lote, data de fabricação e de
validade. No rótulo deverá constar a denominação 'Polpa',
seguida do nome da fruta.

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO R$

PACOTE
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1364

920700

Trav. José s&rflS/N
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POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA: Especificação:
Especificação/classificação: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas, ausência de sujidades, isentas de
parasitos, larvas e de detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não comestiveis da fruta, nem
substâncias estranhas á sua composição norma Aspecto:
pasta mole. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua
fabricação deverá ser envasada após receber tratamento
térmico adequado. Como é um produto que vai ser
consumido cru deverá seguir as seguintes normas: Bactérias
do grupo coliforme: máximo, 102/g. Bactérias do grupo
coliforme de origem fecal, ausência em lg. Saimonelas:
ausência em 25g. Bolores e leveduras. mimo, 103/9.
Deverão ser efetuadas determinações de outros
microrganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem
microbiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de
dados ad.cionais sobre O estado higiénico-sanitário dessas
classes de alimentos, ou quando ocorrerem tôxi4nfecções
alimentares. O produto deve ser entregue congelado e ser
registrado com O Selo de Inspeção Federal/MAPA. Validade
minima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem
primária: plástico transparente, não reciclado, contendo 1k9
do produto do produto, rotulagem contendo informações
nutricionais e do fabricante, composição do produto, lote,
data de fabricação e de validade. No rótulo deverá constara
denominação 'Polpa, seguida do nome da fruta.
POLPA DE FRUTA
SABOR CAJU: Especificação:
Especificação/classificação: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas, ausência de sujidades, isentas de
parasitos, larvas e de detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não comnestiveis da fruta, nem
substâncias estranhas à sua composição normal. Aspecto:
pasta mole. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua
fabricação deverá ser envasada após receber tratamento
térmico adequado. Como é um produto que vai ser
consumido cru deverá seguir as seguintes normas: Bactérias
do grupo coliforme: máximo, 102)9. Bactérias do grupo
coliforme de origem fecal, ausência em lg. Saimonelas:
ausência em 25g. Bolores e leveduras: máximo, 103/9.
Deverão ser efetuadas determinações de outros
microrganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem
microbiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de
dados adicionais sobre o estado higiénico-sanitário dessas
classes de alimentos, ou quando ocorrerem tóxinfecções
alimentares. Embalagem primária: plástico transparente, não
redolado, contendo 1K9 do produto do produto, rotulagem
contendo informações nutricionais e do fabricante,
composição do produto, lote, data de fabricação e de
validade. No rótulo deverá constar a denominação 'Polpa,
seguida do nome da fruta.
POLPA 0€ FRUTA - SABOR MANGA: Especificação:
Especificação/classificação: o produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas, isentas de parasitos, larvas e de
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos
das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas á sua composição normal. Aspecto: cor, sabor e
odor próprios da fruta. De acordo com a legislação, é
aceitável: Bactérias do grupo coliforme: máximo. 102/9.
Bactérias do grupo coliforme de origem fecal, ausência em
lg. Saimonelas: ausência em 25g. Bolores e leveduras:
máximo, 103/9. Demão ser efetuadas determinações de
outros rrúcrorganisnios e/ou de substâncias tóxicas de
origem microbiana, sempre que se tomar necessária a
obtenção de dados adcionais sobre O estado higiênicosanitário dessas classes de alimentos, ou quando ocorrerem
táxi-infecções alimentares. Embalagem primária: plástico
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transparente, não recidajo, contendo 1K9 do produto do
produto, rotulagem contendo informações nutridonais e do
fabricante, composição do produto, lote, data de fabricação e
de validade. No rótulo deverá constar a denonnação
Polpa', seguida do nome dafruta
POLPA
TAMARINDO:
Especificação:
Especiflcação/dassiflcação: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas, ausência de sujidades, isentas de
parasitos, larvas e de detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não cornestiv&s da fruta, nem
substâncias estranhas à sua composição normal. Aspecto:
pasta mo. Cor, sabor e cheiro próprios da fruta. Em sua
fabricação deverá ser envasada após recaber tratamento
térmico adequado. Como é um produto que vai ser
consumido cru deverá seguir as seguintes normas: Bactérias
do grupo colifame: máximo. 102/9. Bactérias do grupo
coliforme de origem fecal, ausência em 19. Salmonelas:
ausência em 25g. Bolores e leveduras: máximo. 103/9.
Deverão ser efetuadas determinações de outros
microorganismos; e/ou de substâncias tóxicas de origem
miaobiana, sempre que se tomar necessária a obtenção de
dados adicionais sobre o estado higiênico-sanitàio dessas
classes de alimentos, ou quando ocorrerem tóxi-infecções
alimentares. Embalagem primária: plástico transparente, não
recidajo, contendo 1K9 do produto, rotulagem contendo
informações nutricionais e do fabricante, composição do
produto, lote, data de fabricação e de validade. No rótulo
deverá constar a denominação 'Polpa', seguida do nome da
fruta.
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LOTE 15- DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO - NECESSIDADES ESPECIAIS
,"Ii, VALOR UNfl'ÁRIO
UND
ESPECIFICAÇÃO
ESTIMADO R$
LÍQUIDO:
ADOÇANTE
DIETÉTICO
Especiflcaçãoldassiflcação: 100% só slevia. Ingredientes:
água, Edulcorantes Naturais Glicosideos de Steviol,
conservantes: benzoato de sódio e soitato de potássio,
acidulante: ácido cítrico. Sem asparlame. sem cidanato,
sem sacarina, sem acesuffanie-k. Produto com registro do
654
UNI
66
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Validade niinima de 12
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária:
frasco em material Plástico atóxico, transparente com BOml
do produto, rolulagemi demonstrativa de: composição, tabela
nutitonal, lote e data de validade. Embalagem secundária:
caixa de papelão, fechada.
ARROZ INTEGRAL: Especificação/classificação: longo, fino,
tipo 1 integral. Grãos inteiros, isento de matéria terTosa, livre
de parasitas, de fungos; livre de umidade e de fragmentos
estranhos que comprometam o consumo ou o
armazenaTiento. Deve apresentar rendimento minimo entre
604
259
QUILO
2.5 e 2.7. Validade mínima de 10 meses a partir da data de
entrega. Embalagem primária: acondicionado em pacotes de
1 kg, em polietileno, transparente, atóxico, trazendo
impressa tabela nutricional, data de validade, lote. Marca e
nome da empresa.
BEBIDA EM P0 A BASE DE SOJA: Especificação:
Espedflcação/classiflcação: produto em pó, á base de soja,
sem glúten, indicado para criança com idade acima de 01
ano e adultos que tenham intolerância á lactose e/ou alergia
25.62
UNI
263
á proteína do leite. Fonte de vitaminas e minerais, sabor
original, totalmente isento de leite animal ou seus derivados.
Não pode ser processado nem ter qualquer tipo de contato
durante sua produção, com leite ou derivados e/ou com
Trav. José,Áórge'\S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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15.5

15.6

15.7

158

equipamentos que operam leite e derivados. Embalagem
primária: de plástico ou de
Alumínio, contendo 300g do produto. Deverá apresentar em
sua rotulagem, marca, composição, tabela com informação
nutiiôonal, lote e data de validade. Embalagem secundária:
caixa de papelão resistente, com data de validade, lote e
marca impressos.
BISCOITO DOCE SEM GLUTEN E SEM LACTOSE:
Especificação:
Espedflcaçãoldassiflcação:
biscoito
contendo tainha de arroz integral, açúcar mascavo, óleos
vegetais (palma e milho) integral, f&ula de mandioca,
extrato de soja, mattodextiina. Produto com vitaminas e
minerais. Integro. Aspecto, odor, sabor e cor cntetisticos
ao produto desaito. Livre de umidade, isento de fungos e de
fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem primária saco de polietileno
atóxico não reciclado, contendo 4009 do produto
apresentando data de validade, informação nutricional,
composição e outras informações, de acordo com a LEI N°
10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003. Embalagem secundária:
caixa de papelão contendo infamações sobre o produto.
BISCOITO SALGADO - TIPO INTEGRAL- Especificação:
Especiflcaçãc/dassiflcação: de primeira qualidade, devendo
apresentar por porção 30g: fibra alimenta igual ou acima de
1,1 gramas, sódio abaixo de 250mg, isento de gordura trans.
Produto com vitaminas e minerais, integro. Aspecto, odor,
sabor e cor caracterislicos ao produto descrito. Livre de
umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos.
Validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega.
Embalagem primaiia: duplo saco de polietiteno atóxico
contendo 4009 do produto, apresentando data de validade,
informação nutricional, composição e outras informações.
Embalagem secundá4ia: caixa de papelão contendo data de
validade, lote e marca do produto.
LEITE EM Pó - SEM LACTOSE: Especificação:
Especificação/dassificação: leite de vaca em pó integral
zero lactose (ou com lactase), com vitaminas e minerais,
desidratado e de boa qualidade. Em perfeito estado para
consumo humano. De aspecto, odor, sabor e cor
característicos ao produto descrito. Livre de umidade, isento
de fungos, lavas e de fragmentos estranhos. Produto com
registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF). Validade
mínima de 06 meses da data de entrega. Embalagem
primária: em material laminado, de 1KG apresentando data
de validade, informação nutricional e composição, de acordo
com a legislação vigente. Embalagem secundária: caixa de
papelão ou caixa de papelão, com 12 pacotes.
Especificação:
INTEGRAL,
MACARRÂO
Especificação/dassificação: macarTão espaguete integral.
Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e
ácido fólico e corante natural de urucum e cúrcuma.
Aspecto, odor, sabor e cor caracteristicos ao produto
descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de
fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem primária: saco plástico
transparente de polietiteno atóxico, não reciclado, com
informações nutricionais. pacote contendo 500g do produto,
lote, data de validade, composição e outras informações.
Embalagem secundária: saco plástico transparente, não
recidado, tipo fardo, com lO pacotes de 500g.
MACARRAO ISENTO DE GLUTEN: Especificação:
Espeõflcação/ciassiflcação: massa Simentida de aoz, sem
glúten e sem ovos na composição. Produto 100% natural.
Isento de conservantes. Ingredientes: farinha de milho,
urucum e água. Aspecto, odor. Sabor e cor caracteristicos
ao produto desaito. Livre de umidade, isento de fungos e de
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fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem primária: saco plástico
transparente de polietileno atóxico. Não reciclado, pacote
contendo 5009
SOOg do produto, com informações nutridonais,
data de validade, lote e composição. Embalagem
secundaria: saco plástico transparente, tipo fardo, com 10
pacotes de SOOg.
PAO INTEGRAL: Especificação: Especificação/classificação:
deve ser fabricado com matérias primas de primeira
qualidade (farinha de trigo integral, enriquecida com ferro e
ácido fólico, farelo de trigo, açúcar, margarina, água, sal e
fermento químico) isento de matéria terrosa, parasitos,
larvas e mofo. Deverá estar em perfeito estado de
conservação, possuir consistência e odor característicos.
Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. Poderá ser
enriquecido com vitaminas e sais minerais desde que traga
a designação de sua origem. Embalagem primária: de
plástico resistente, não recidado, atóxica, transparente,
contendo especificações do produto, tabela nutzicional, lote
e validade. Fabricação máxima de 03 (três) dias e validade
de 05 (cinco) dias, dentro dos quais não deverá haver
alteração das características originais. Embalagem de 4009
contendo de 10 a 20 unidades. No rótulo deve ainda
apresentar informações em destaque sobre a presença de
glúten, leite e seus derivados
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LOTE 16- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP - NECESSIDADES ESPECIAIS
VALOR UNITÁRIO
£
ESPECIFICAÇÃO
UND
QTD
ESTIMADO R$
DIETÉTICO
LÍQUIDO:
ADOÇANTE
Especificação/classificação: l% só stsa. Ingredientes:
água, Edulcorantes Naturais Glicosideos de Stevicl,
conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio,
acidulante: ácido citrico. Sem aspartarne, sem ciclamato,
sem sacarina, sem acesulfarie-k. Produto com registro do
21
654
UNI
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega. Embalagem primária:
Casco em material plástico atóxico, transparente com SOrni
do produto, rotulagem demonstrativa de: composição, tabela
nutricional, lote e data de validade. Embalagem secundária:
caixa de papelão, fechada.
ARROZ INTEGRAL: Especificação/classificação: longo, fino,
tipo 1 integral. Grãos inteiros, isento de matéria terrosa, livre
de parasitas, de fungos; livre de umidade e de fragmentos
estranhos que comprometam o consumo ou o
armazenamento. Deve apresentar rendimento mínimo entre
6,04
86
QUILO
2.5 e 2.7. Validade mínima de 10 meses a partir da data de
entrega. Embalagem primária: acondicionado em pacotes
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico, trazendo
impressa tabela nutridonal, data de validade, lote. Marca e
nome da empresa.
BEBIDA EM P0 A BASE DE SOJA: Especificação:
Especificação/classificação: produto em pó, á base de sc4a,
sem glúten, indicado para criança corri idade acima de 01
ano e adubos que tenham intolerância á lactose e/ou alergia
á proteína do leite. Fonte de vitaminas e minerais. sabor
original, totalmente isento de leite animal ou seus derivados.
2562
87
UNI
Não pode ser processado nem ter qualquer tipo de contato
durante sua produçào. com leite ou derivados e/ou com
equipamentos que operam leite e derivados. Embalagem
primia: de plástico ou de
Alumínio, contendo 300g do produto. Deverá apresentar em
sua rotulagem, marca, composição, tabela com informação
Trav. José
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16.5

16.6

167

16.6

nutricionai, lote e data de validade. Embalagem secundária:
caixa de papelão resistente, com data de validade, lote e
marca impressos.
BISCOITO DOCE SEM GLUTEN E SEM LACTOSE:
Especificação:
Especificação/dassificação:
biscoito
contendo farinha de TOZ Integral, açúcar mascavo, óleos
vegetais (palma e milho) integral, fécula de mandioca,
extrato de soja, mitodextrina. Produto com vitaminas e
minerais. Integro. Aspecto, odor. sabor e cor característicos
ao produto descrito. Livre de umidade, isento de Fungos e
de fragmentos estranhos. Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem pdrnáia: saco de
polietileno atóxico não reciclado, contendo 4009 do produto
apresentando data de validade, informação nukidonal,
composição e outras informações, de acordo com a LEI N°
10.674, DE 16 DE MAIO DE 2003. Embalagem secundária:
caixa de papelão contendo informações sobre o produto.
BISCOITO SALGADO - TIPO INTEGRAL: Especificação:
Especificaçãoldass4icação: de primeira qualidade, devendo
apresenta por porção 309: fibra alimentar igual ou acima de
1,1 gramas, sódio abaixo de 2SOrng, isento de gordura
trans. Produto com vitaminas e minerais, integro. Aspecto,
odor, sabor e cor característicos ao produto descrito. livre
de umidade, isento de fungos e de fragmentos estranhos.
Validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega.
Embalagem piirrtária: duplo saco de polietileno atóxico
contendo 400g do produto, apresentando data de validade,
informação nutridoS, composição e outras Informações.
Embalagem secundária: caixa de papelão contendo data de
validade, lote e nwca do produto.
LEITE EM PÓ - SEM LACTOSE: Especificação:
Espedflcação/classiflcação: leite de vaca em pó integral
zero lactose (ou com lactase), com vitaminas e minerais,
desidratado e de boa qualidade. Em perfeito estado para
consumo humano. De aspecto, odor, sabor e cor
caracteristicos ao produto descrito. livre de umidade, isento
de fungos, larvas e de fragmentos estratos. Produto com
registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF). Validade
mínima de 06 meses da data de entrega. Embalagem
primada: em material laminado, de lKGapresentando data
de validade, informação nutridoS e composição, de acordo
com a legislação vigente. Embalagem secundária: caixa de
papelão ou caixa de papelão. com 12 pacotes.
Especificação:
INTEGRAL:
MACARRAO
Especificação/classificação: macarrão espaguete integra
Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro
e ácido fálico e corante natural de urucum e o)rcijma.
Aspecto, odor, sabor e cor característicos ao produto
descrito. Livre de umidade, isento de fungos e de
fragmentos estranhos. Validade minima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem primária: saco
plástico transparente de poliebleno atóxico, não recidado,
com informações nutricionais, pacote contendo 5009 do
produto, lote, data de validade, composição e outras
informações. Embalagem secundada: saco plástico
transparente, não reciclado, tipo fardo, com 10 pacotes de
5009.
PMCARRAO ISENTO DE GLUTEN: Especificação:
Especificação/classificação: massa alimentícia de arroz,
sem glüten e sem ovos na composição. Produto 100%
natural. Isento de conservantes. Ingredientes: farinha de
milho, urucum e água. Aspecto, odor. Sabor e cor
característicos ao produto desaito. Livre de umidade, isento
de fungos e de fragmentos estranhos. Validade minima de
06 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária:
saco plástico transparente de polietileno atóxico, Não
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recidado, pacote contendo 5009 do produto, com
informações nutricionals, data de validade, lote e
composição. Embalagem secundária: saco plástico
transparente, tipo fardo, com 10 pacotes de 50)g.
PAO
INTEGRAL
Especificação:
Especificaçãoldass4icação: deve ser fabricado com
matérias primas de primeira qualidade (farinha de trigo
integral, enriquecida com ferro e ácido fálico, farelo de trigo,
açúcar, margarina, água, sal e fermento químico) isento de
matéria terrosa, parasitos, larvas e mofo. Deverá estar em
perfeito estado de conservação, possuir consistência e odor
característicos. Será rejeitado o pão queimado ou mal
assado. Poderá ser enriquecido com vitaminas e sais
minerais desde que traga a designação de sua origem.
Embalagem primária: de plástico resistente, não reciclado,
atóxica, transparente, contendo especificações do produto,
tabela nutricional, lote e validade. Fabricação máxima de 03
(três) dias e validade de 05 (cinco) dias, dentro dos quais
não deverá haver alteração das características originais.
Embalagem de 400g contendo de 10 a 20 unidades. No
rótulo deve ainda apresentar informações em destaque
sobre a presença de glúten, leite e seus derivados
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LOTE 11- DESTINADO A AMPLA PARTiCIPAÇÃO - OVOS
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OVO
GALINHA:
DE
Especificação:
Especificação/classificação: novo, casca limpa, de cor
marrom, sem sujidades, integra, homogénea e firme: lisa,
pouco porosa, sem rachaduras ou quebraduras. Tamanho
médk, com peso aproximado de 40 a 60g. Produto com
registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF), Estadual
(SIE) ou Municipal (SIM). Embalagem primária: em lâminas
de papelão forte e secas. As laminas deverão ser recobertas
por plástico transparente envolvendo todo o produto. Cada
lâmina deverá conter 30 unidades. O rótulo deve ter o lote.
A tabela nutricional, data da fabricação e validade, marca do
produto, identificação e local da empresa. A rotulagem dos
ovos deve constar ainda as informações obrigatórias sobre
o consumo do alimento cm ou mal cozinho, quais danos
pode causar á saúde e como manter os ovos por um
período maior de vida. Validade minima de 03 meses a
partir da data de entrega.

BANDEJA

.D

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$

20,48

64.061.44

3.128

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTEI? R$

ITEM

18.1

LOTEI!— DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP - OVOS
VALOR UNITÁRIO
EopEcIrIcArÂt
UNO
" ESTIMADO R$
Especificação:
OVO
GALINHA:
DE
Especificação.'dassiflcação: novo, casca limpa, de cor
marrom, sem sujidades, integra, homogénea e firme: lisa,
pouco porosa, sem rachaduras ou quebraduras. Tamanho
médio, com peso aproximado de 40 a 609. Produto com
registro do Serviço de Inspeção Federal (SIE), Estadual
1.042
20.48
BANDEJA
(SIE) ou Municipal (SIM). Embalagem primária: em l&,iinas
de papelão fone e secas. As laminas deverão ser recobertas
por plástico transparente envolvendo todo o produto. Cada
lámina deverá conter 30 unidades. O rótulo deve ter o lote.
A tabela nutridonal, data da fabricação e validade, marca do
produto, identificação e local da empresa. A rotulagem dos
ovos deve constar ainda as informações obrigatórias sobre
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consumo do alimento mi ou mal cozinho, quais danos
pode causar á saúde e como manter os ovos por um
período maior de vida. Validade mínima de 03 meses a
partir da data de entrega.
o

n
"e

issko DE
cITAÇÃq
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 18 R$

21.340,16

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 5.467.829,66 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos
e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos).
3.2. DA JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO POR LOTE:
3.2.1. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, em lote
justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão
implicar descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos
custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de
estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao largo das aquisições, o que
fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos fornecedores.
3.2.2. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §16, da Lei n° 8.666/1983, neste caso, se
demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação,
visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla
competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de
atender a contento as necessidades da Administração Pública.
3.2.3. O loteamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um
ou poucos contratos e os transtornos que poderiam surgir com a existência de várias empresas para a execução e
supervisão do fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os princípios da eficiência e economicidade, é
imprescindível a licitação por lotes.
3.2.4. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde
que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si" - Acórdão
5.26012011 -13 Câmara - TCU;
3.2.5- A adoção da adjudicação por LOTE, demonstra-se ser mais vantajosa essa escolha comparativamente ao
critério usualmente requerido de adjudicação por Menor Preço Por Item, em cumprimento às disposições dos arts.
30, § 10, inciso 1, art. 15, inciso IV, e 23, §§ 10 e 20, todos da Lei n. 8.66611993;
4. DA FORMALIZAÇÃO E V1GÈNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Para o fornecimento dos bens serão emitidas ordens de compras, em conformidade com as propostas das
licitantes vencedoras de cada lote.
4.2. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá
pelo prazo de 12 (doze) meses.
4.3. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva Ata de
Registro de Preços, subscrita pelo Município, através da Secretaria Gestora, representada pela Secretária
Ordenadora de Despesa, e o licitante vencedor, que observará os termos do da Lei n.° 8.666/93, da Lei n.°
10.520/02, e demais normas pertinentes.
S. DO CONTRATO, DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO.
5.1 - Não será permitida em hipótese alguma a subcontratação para o objeto deste certame.
5.2- A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, será designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
5.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios redibitóflos, e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
5.4. 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 providência*, cabíveis.
Trav. José J5tgeS/N
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6.A FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será realizado a contratada, quando regularmente executados os serviços, na proporção Ah sum- ica
execução, segundo as autorizações de ordens de serviço expedidas, de conformidade com as notas fiscais/ uraAISSÀO DE
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municip ' 'CITAÇÂO
todas atualizadas, observadas as condições da Proposta.
6.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do municipio de
Quixadá-Ce.
6.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições
editalicias e deste termo.
6.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da
data da sua reapresentação.
6.5. Para cada Ordem de Compra, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscaUfatura.
6.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta'ON-LINE" ás certidões apresentadas, para verificação de
todas as condições de regularidade fiscal.
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7.OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (á) CONTRATADO (A) todas as condições necessárias ao
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nQ 8.666/93 e
suas alterações posteriores:
7.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual:
7.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas:
7.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO(A)
8.1. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Terno de
Referência e no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame:
8.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações:
8.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira
que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços:
8.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE:
8.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pelo(a) CONTRATANTE:
8.6. Arcar com eventuais prejuizos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual,
inclusive, respondendo pecuniariamente:
8.7. 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 para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc,
ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixadá por eventuais autuações administrativas
e/ou judiciais uma vez que a inadimplência do(a) CONTRATADO(A), com referência às suas obrigações, não se
transfere à Prefeitura Municipal de Quixadã
8.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do contrato:
8.9. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e
legislação pertinente:
9.DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Trav. José"J'i'è, SIN
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9.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento ex- fadOS brica
obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou p aØeMIssÀoDF
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente se
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e cargo exercido na
entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as
demais informações:
a)nome, CNPJ e endereço completo da pessoa juridica tomadora dos serviços e emitente do atestado;
b)nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento;
e) descrição dos fornecimentos:
d) período de execução:
e)local e data da emissão do atestado:
Ü identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado.
9.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou entrega
foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referência deste edital, conforme ocaso.
9.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao que
dispõe o item 9.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o atestado
faz vinculação.
9.4. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão promover
diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e:
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante;
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria Geral do
Municipio para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas
cabíveis, conforme a legislação vigente.
10.DA GÈRENCIA DE CONTRATOS
10.1. Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Helma
Brito de Oliveira, Gestora de Contratos.
11.CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE DE LICITAÇÃO
11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço, observado as
especificações e parâmetros definidos neste termo. A modalidade será realizado através de Pregão Eletrônico.
12.DAS PENALIDADES
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
12.1.1. Ensejar retardamento da realização do certame,
12.1.2. Cometer fraude fiscal.
12.1.3. Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
12.1.4. Apresentar documento ou declaração falsa.
12.1.5. Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
12.1.6. Comportar-se de modo inidõneo.
12.1.7. Cometer fraude na entrega do produto, e
12.1.8. Descumprir prazos.
12.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadà-Ce, e no caso
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuizo das multas previstas
no edital e no contrato e das demais cominações legais.
12.3. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuizo das sanções legais
na esfera civel e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de suaconvocação.
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b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o
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global do Contrato.
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e) Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
lai
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto.
e,
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Rubrica
c.2) Desistência de entregar o produto.
'OMISSÃO DE
12.4. As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
lICITAÇÃO
12.5. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em qu
unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.
12.6. As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão aplicadas à
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a
Administração.
12.7. A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadã será aplicada à
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior.
12.8. As sanções previstas no item 12.7 poderão ser aplicadas à Contratada que:
12.8.1. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
12.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilicitos
praticados.
12.9. A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio
assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades previstas legalmente e
contratualmente.
12.10. Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submeda a processo administrativo para
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório,
assegurados pela Constituição Federal de 1988.
1

1.

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade com os
artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n°8.666193, e suas alterações posteriores.
13.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA:
- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
II . Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência da
CONTRATANTE;
III - Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato;
IV - Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato;
V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato.
13.3. Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente o valor relativo aos
serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilícito), descontadas as multas porventura aplicadas.
14. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS
14.1. E condição básica e imprescindível para a contratação que a licitante adjudicatária (arrematante) apresente
amostras de todos os produtos (itens) a serem ofertados, em conformidade com os termos do Art. 25, § 40 da
RESOLUÇAO/CDÍFNDE N°38, DE 16 DE JULHO DE 2009;
14.2. A licitante arrematante/habilitada, deverá entregar as amostras de todos os produtos (itens) cotados,
EXCETO GÊNEROS CONSTANTES NO LOTE 09 (frutas, verduras) no prazo de 03 (três) dias úteis tão logo
declarada arrematante/habilitada e convocado pelo pregoeiro, na Sede da Secretaria de Educação; Endereço: Rua
José de Queiroz Pessoa - 1932 - Centro - QuixadálCE, no horário das 08:00 até as 13:00 horas para as devidas
análises, sob pena de desclassificação.
14.3. Juntamente com as amostras deverão estar acompanhadas, da ficha técnica, dos laudos microbiológicos
e físico-químicos em via original, ou cópia reprográfica autenticada, ou documento emitido via eletrônica. Da ficha
técnica do produto: deverá ser apresentada com firma do responsável técnico reconhecida; Do laudo
microbiológico: deverá ser apresentado com no mínimo as seguintes análises: Bactérias do grupo coliforme totais.
Bactérias do grupo colifomie de origem fecal, Salmonelas; Do laudo físico-químico: deverá ser apresentado com
no mínimo as seguintes análises: Ph, umidade, cinzas, oriundos de Laboratórios com alvará sanitário atualizado e
com análises correspondentes aos lotes entregues para a §presentação das amostras. Para controle de qualidade.
Trav. José ,joe, SIN
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os laudos de todos os itens constantes no Termo de Referência poderão ser solicitados p't9fi€ J
istas da
Secretaria da Educação, em qualquer período da vigência do edital. As despesas decorrentes com emissão desses
documentos serão de responsabilidade da empresa licitante.
14.4. Todos os documentos ofertados, conforme requisitos estabelecidos na ABNT NBR lSO/IEC 17025:2005,
deverão conter registro sanitário do fabricante, ou alvará sanitário, ou licença de funcionamento de fabricante ou
licitante, registro no Ministério da Agricultura e Abastecimento - MAPA, certificado de classificação Vegetal - CCV
registro no Ministério da Saúde, quando aplicável em conformidade com as respectivas especificações dos
produtos.
14.5. Cada produto deverá ser identificado através de equeta que poderá ser impressa a laser, jato de tinta ou
através de meio mecânico com as seguintes informações:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADNCE COM O NUMERO DO PREGÃO ( ) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
SETOR DE NUTRIÇÃO - AMOSTRA (NOME DA EMPRESA) (NOME DO PRODUTO)
14.6. A(s) empresa(s) arrematante(s) deve(m) entregar a ficha técnica, assinada por Nutricionista em via original e
cópia xerox autencada, assinada e reconhecida à firma do responsável técnico, juntamente com as amostras dos
produtos;
14.7. Mediante a entrega das amostras dos produtos, será fornecido a licitante um Protocolo de Entrega o qual
será emitido pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação;
14.8. O Setor de Nutrição deverá analisar os referidos produtos postos à prova, e emir em até 03 (três) dias úteis,
contados a partir do ultimo dia de entrega das amostras, o Laudo Técnico das Análises das Amostras;
14,9. As análises das amostras apresentadas serão processadas pelo Setor de Nutrição consoante aos padrões
técnicos, cientificos e sensoriais disponiveis e reconhecidos. Serão rejeitados os produtos que demonstrem índice
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) de aceitabilidade;
14.10. A aprovação ou reprovação de determinado(s) produto(s) constará no Laudo Técnico emitido, expostos os
modvos determinantes dos resultados das análises; ou em desacordo com a descrição do item constante do edital.
14.11. O Setor de Nutrição poderá solicitar do interessado a substituição de algum(ns) item(ns) ou de todos
apresentados, pelo não atendimento dos padrões exigidos. Uma vez notificada e recebida a solicitação, terá a
licitante o prazo de 02 (dois) dias uteis para proceder aos ajustes indicados;
14.12. A não entrega das amostras dentro do prazo estabelecido no subitem 14.2 deste Edital, implicará na
desclassificação da licitante, restando à faculdade, conforme a conveniência da Prefeitura, de convocar a(s)
licitante(s) melhor(es) classificada(s), obedecida a ordem de classificação, para apresentação de seus produtos.

15. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):
15.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão á conta de recursos específicos
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente á Secretaria Contratante quando da elaboração do termo
de contrato.
15.2. Com base no art. 70, § 2° do Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização
do contrato ou outro instrumento hábil".
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ANEXO II - PROPOSTA PADRONIZADA

PREGÃO ELETRÔNICO N°08.00612021
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COMISSÃOOt
LICITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE
Comissão de Pregão

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado aos alunos da
Rede Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce.
LOTE

ITEM

VALOR
MARCA UND QTD UNITÁRIO
R$

DESCRIÇÃO

VALOR
TOTAL R$

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

local data

de

de 2021.

Assinatura

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (art. 30, § 5° do Decreto Federai
n°. 10.0242019)
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MODELO DE DECLARAÇÕES
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\ COMISSÃO DE
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DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:
a)sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo licitatório, junto ao Município de Quixadá Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal,
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

A

b)sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo licitatódo, 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
licitatóo, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.
32, §20, da Lei n.° 8.666/93.
d) que, sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.
(CE),

de

20_.

DECLARANTE
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

/2021 . SRP

rica
COMISSÃDE
AÇÁO

Aos XX dias do mês de XXXX de 2021, o município de Quixadá, através da Secretaria Municipal de
inscrito no CNPJ N°
/
- , com sede à
sendo facultado uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n°
7892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9.488, de
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n°
08.006/2021 para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM:
registrar os preços Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado aos
alunos da Rede Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da Educação de QuixadáCe, por um período de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por Lote, oferecido pela(s) empresa(s),
cujas propostas para os LOTES n°
foi classificada em 10 lugar o licitante vencedor
representada pelo Senhor Sr.(a)
, inscrito no CPF n°.
que entre si, justo e avançado a presente
ata, devidamente precedida da licitação, realizada na modalidade PREGÃO, conforme o Processo n° 08.006/2021
pelas cláusulas e condições a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1, A presente Ata tem por objeto preços Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios destinado aos alunos da Rede Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da
Educação de Quixadá-Ce, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de
Referência e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço, por um período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA— DAS OBRIGAÇÕES:
Subcláusula Primeira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de
Preços.
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada, para fins de liquidação.
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de
Preço.
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro
das normas da Ata de Registro de Preço.
e)Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado.
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO.
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado, nos termos do
art. 67 da Lei n°8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o município de Quixadá
i)Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos
medicamentos fornecidos.
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA ás dependências para o FORNECIMENTO referentes ao
objeto, quando necessário.
k)Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA.
1) Notificar, por escrito, á CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos
TENS, fixando prazo para sua correção.
m) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratante observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de
Referência do Edital.
Subcláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da convocação.
b) indicar, no minimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° CPF.
Trav. Jostege, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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c)realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a propos
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do município de Quixadá para a CONTRATADA -do quantitativo
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável.
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista,
previdenciáiia de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas à pessoal.
1) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do município de Quixadá encarregada de acompanhar o
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas.
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo município de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas
reclamações se obrigam prontamente a atender.
h)não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do
FORNECIMENTO a que está obrigada.
1) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão.
J) comunicar ao município de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para
apreciação.
k) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados.
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de
Referência do Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO:
Subcláusula Primeira - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de
compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da
Proposta.
Subcláusula Segunda - Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas)
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do
município de Quixadá-Ce.
Subcláusula Terceira - O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores,
observadas as disposições editalicias e deste termo.
Subcláusula Quarta - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo
para pagamento da data da sua reapresentação.
Subcláusula Quinta - Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma
única nota fiscaL/fatura.
Subcláusula Sexta - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE" às certidões apresentadas,
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
4.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, relativas à
utilização do Sistema de Registro de Preços.
Subcláusula Primeira- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
Subcláusula Segunda- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e Órgãos participantes.
Subcláusula Terceira- Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o FORNECIMENTO registrados dos
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação especifica para o
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de FORNECIMENTO em
igualdade de condições.
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Subcláusula Quarta• O municipio de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão r- on4 - pelos atos
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os
fornecedores para o qual será emitido o pedido.
Subcláusula Quinta - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de urna só vez e não
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras.
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os Órgãos participantes (Conforme a,f. 10 §
30 do Decreto n°9.488, de 30 de agosto de 2018).
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões á ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme
art. 10 § 4° do Decreto n°9.488, de 30 de agosto de 2018).

CLÁUSULA QUINTA —OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:
5.1. Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma
correta;
5.2. Consultar previamente a administração do municipio de Quixadá, objetivando a obtenção das informações
necessárias à aquisição pretendida;
5.3. Verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando o municipio de
Quixadá eventuais desvantagens verificadas;
5.4. Encaminhar a administração do município de Quixadá cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo
de 5 (cinco) dias corridos, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; e
5.5. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata.
informando a administração do município de Quixadá qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
6.1. A Ata de Registro de Preços vigorará a partir da data de sua assinatura por 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
7.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Secretaria da Educação
competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos
PRODUTOS registrado;
b)monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever
os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados;
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar
novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
o consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro órgão da
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata;
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possiveis alterações ocorridas.

Trav. JosffJ&ge, S!N
Campo Velho, 63907-010

- Quixadá-CE

PREFEITURA DE

ff

QU IXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitacão

o
°

Ruírica

Subcláusula Primeira — As pesquisas de mercado, atendendo á conveniência e ao inte
ser
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.

Ø

CLÁUSULA OITAVA — DOS PREÇOS REGISTRADOS:
8.1. Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS, o quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do
representante legal são os constantes do Modelo de Proposta e Anexo 1 desta ata de registro de preços:
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n9
8.666. de 1993.
§ 12 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou
de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.
§ 90 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá:
- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
II- frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 32 Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 49 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
9.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para
futuro fornecimento, terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Subcláusula única Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município de Quixadá não
será obrigada a contratar o fornecimento disposto na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie á contratante, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a
preferência de fornecimento em igualdade de condições. O município de Quixadá poderá ainda, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à contratada, neste caso, o contraditório e
ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA — CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO:
10.1. O município de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem
de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido.
Subcláusula Primeira - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos
Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os pedidos
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a fornecimento for de uma só vez e não houver obrigações
futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de fornecimento nas hipóteses que se fizerem
necessárias cláusulas de obrigações futuras.
Subcláusula Segunda - A Administração não emitirá qualquer Pedido de fornecimento sem a prévia existência do
respectivo crédito orçamentário.
Subcláusula Terceira - O extrato do contrato, quando realizado, será, em qualquer hipótese, publicado na
imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da fornecimento ao licitante ou, quando for o
caso, da assinatura da Ata de Registro de Preço de fornecimento.
Subcláusula Quarta - O Pedido de fornecimento será formalizado por intermédio de:
a) Nota de empenho e autorização de fornecimento se o fornecimento for de uma só vez; ou Ata de Registro de
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações futuraSj
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b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuad~ua vigência da
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior á do seu vencimento;
e) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar o fornecimento adicional a
órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitatório, será indicado o segundo classificado, e assim
sucessivamente.
Subcláusula sexta O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo previsto no
Termo de Referência, no período de 12 meses.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DO RECEBIMENTO:
Os ITENS serão:
a) Recebidas provisoriamente, por intermédio de um responsável a ser designado pela Secretaria requisitante
para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes na Ordem
de FORNECIMENTO;
b) Recebidas definitivamente, após comprovação da compatibilidade dos itens com as especificações e
conseqüente aceitação, impreterivelmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de
fornecimento;
c) Rejeitadas, quando em desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referência do Edital convocatório.
Subclúsula Primeira Ainda que os itens sejam recebidas em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos mesmos.
Subcláusula Segunda - Os itens deverão ser prestados com validade minima de 60 (sessenta) dias, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA• DAS SANÇÕES:
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicará CONTRATADA as seguintes sanções:
a)Advertência;
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;
e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o município de Quixadá pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea V. Referida penalidade
é de competência do município de Quixadá.
f) As penalidades previstas nas alineas d' e e' poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato
ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e, será excluida do
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 40 da Lei 10.520/2000, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem:
1-convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital.
2-Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços;
3-Não mantiver a proposta, injustificadamente;
4- Comportar-se de modo inidôneo;
5-Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
6- Cometer fraude fiscal;
7-Falhar ou fraudar na execução deste Pregão.
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a ÇONTRATADA estará sujeita ás penalidades tratadas na
condição anterior:
\
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2-Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejeitado pelo município de Quixadá.
ComissÃO
DE
3-Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão.
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93.
Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pelo municipio de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alínea g'. a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alinea g' poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com
as de multa, elencadas nas alineas b e sc da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem
efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS:
13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS:
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido;
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior;
b) Seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de mercado
dos insumos que compõem o custo do material;
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n°
8.666/93;
Subcláusula Primeira - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da Ata.
Subcláusula Segunda - A solicitação do fornecedor para o cancelamento dos preços registrados poderá não ser
aceita pelo município de Quixadá, facultando-se a esta, aplicação das penalidades previstas na Ata.
Subcláusula Terceira - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor
relativas ao Registro.
14.2. Por iniciativa do município de Quixadá:
a) A CONTRATADA não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços;
c) Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado;
d) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos de 1 XII e XVII do Art. 78 da Lei n°8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
15.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito,
conforme a seguir:
- Por iniciativa da Administração:
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n°8.666/93;
b)Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado;
c)Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
Subcláusula Primeira - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos subitem
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços.
Subcláusula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço da contratada, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da
publicação.
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Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO:
161. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao municipio de
Quixadá, corno também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e
parágrafos, da Lei 8.666/93 e demais alterações.
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições
técnicas, vicios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da município de Quixadá
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n°8.666/93).
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do municipio de Quixadá e será
faturado em conformidade com a Ordem de serviços.
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás técnicas apropriadas,
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA.
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o
recebimento da Ordem de fornecimento.
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na
Proposta de Preços, durante horário comercial.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária Isso porque não há obrigatoriedade da
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com base no art. 7°, § 2° do
Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no
art. 15 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para registro de preços não é necessário
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento
hábir.
Subcláusula Única - As despesas do exercício subseqüente correrão á conta da dotação consignada para esta
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO:
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do
fornecedor, assegurará ao municipio de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de
recebimento.
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93,
constituem motivos para a rescisão da contratação:
a) atraso injustficado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao
município de Quixadá;
D) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do
município de Quixadá.
Subcláusula Terceira - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será
admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação.
Subcláusula Quarta - O municipio de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do
artigo 79, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO:
19.1. O municipio de Quixadá providenciará a publicação{esumida desta Ata trimestralmente, nos termos do art. 15,
§ r da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993.
\
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS:
201. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os chamados Usos omissos,
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Pregão, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. DO FORO:
21.1. As questões decorrentes da utilização desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no município de Quixadâ, Seção Judiciária do Estado do Estado de Ceará.
E, por estarem de acordo, lavrou—se este termo, em 02 (dois) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e
assinadas pelas partes contratantes, abaixo assinadas e arquivado neste Município, conforme dispõe o artigo 60, da
Lei n! 8.666/93.
Quixadá-Ce de

o

de _____

SIGNATÁRIOS:
Órgão Gestor

Nome do Titular

Cargo

CPF

RO

Assinatura

Detentores do Reg.
de Preços

Nome do

Cargo

CPF

RG

Assinatura

Representante

TESTEMUNHAS:
1.
2.

CPF:
CPF:
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
DE

ÓRGÃO GERENCIADOR
SECRETARIA DE
ORDENADOR DE DESPESAS:
RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
1. SECRETARIA DE
ORDENADOR DE DESPESAS:

1'

, S/N
Trav. José Jor,
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS
01. RAZÃO SOCIAL:
C N P3:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
TELEFONE:
REPRESENTANTE:
RG: CPF:
AGÊNCIA:
BANCO:

CONTA CORRENTE:
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

Má
1

D.

REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS, ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS,
MARCAS E EMPRESAS FORNECEDORAS
Quixadá-Ce, - de

de

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no _________ celebrada entre o
municipio de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por Rem, em face à
realização do Pregão Eletrônico n° 08.00612021-PERP.
LOTE
LICITANTE VENCEDOR:
ITEM

DESCRIÇÃO

, CNPJ N°
MARCA UNO

VALOR. VALOR
QTD UNITÁRIO TOTAL

VALOR TOTAL DO LOTE
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°
ubriCa

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, D
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
E DO OUTRO LADO, A
EMPRESA
, PARA O FIM QUE
SEGUIR SE DECLARA:
O Município de Quíxadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da
com
sede à Rua
n°
Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
neste ato representada pelo
Ordenador de Despesas da Secretaria da
Sr.
inscrita no CPF no
doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
estabelecida na
inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
, neste ato
representada pelo(a) Sr(a).
, portador(a) do CPF n°
apenas
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA. DO FUNDAMENTO LEGAL:
11.0 presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019, na Lei n°10.520, de 17
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 1 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiahamente, a
Lei n°8.666. de 21 de junho de 1993. Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do
Pregão Eletrônico n° 08.006/2021, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu Ordenador
de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato
independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO:
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de gêneros alimenticios destinado aos alunos da
Rede Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce,
tudo conforme especificações contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo 1 do edital e da
proposta adjudicada.
CLÁUSULA TERCEIRAS DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
emissão da ordem de compra, em atendimento ás necessidades do órgão contratante, conforme as
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRONICO P40
08.006/2021-PERP.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
correndo
A entrega do objeto deste contrato dever ser feita no local indicado pela Secretaria de
por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a
operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem marca, destino, quando for o
caso, e as demais características que os idenUfique. Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura
comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferência
dos bens.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
Os equipamentos deverão ser entregues pela CONTRATADA e estarem em plena condição de consu
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem
compra de que trata a Cláusula Terceira.
CLÁUSULA QUARTAS DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias corridos, contados
da data da entrega dos bens, no local e endereço indicado pela Secretaria de
. Nos
moldes do termo de Referência - Anexo 1 do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a
assinatura e o número do CPF, emitido pela Secretaria de
do servidor do
CONTRATANTE responsável pelo recebimento,
PARÁGRAFO SEGUNDO
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabiveis:
2. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado.
3. Se disser respeito á diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabiveis.
4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez verificado o
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
CLÁUSULA QUINTA- DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas
atualizadas, observadas as condições da Proposta.
5.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante
do municipio de Quixadá-Ce.
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores,
observadas as disposições editalicias e deste termo.
5.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única
nota fiscal/fatura.
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta*ON-LINE" às certidões apresentadas, para
verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O contrato terá vigência até 31 (trinta e um) dezembro de 2021, contados da data da assinatu
deste termo de contrato. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, dentro do a
orçamentário.

(t Q04

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DAS ALTERAÇÕES
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
alteração do OBJETO.
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira
prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
CLÁUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
7.1. O valor do presente contrato é de R$
) e onerará recursos orçamentários na
(
Dotação Orçamentária:
. No Elemento de Despesas.
. Fonte de Recursos:

PARÁGRAFO ÚNICO - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, salvo os casos expressamente previstos na Lei
n°8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à
CONTRATADA:
a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a
execução deste contrato, dos bens adquiridos;
b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos
necessários.
c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como
transportes, frete, carga e descarga etc.
d. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na
execução do contrato;
e.Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a
execução do contrato;
g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
h.Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
i.Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE;
J. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação.
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme
art. 65 da Lei 8.666193.
m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
9.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste
contrato, cabe ao CONTRATANTE:
a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução
contratual;
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b.Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às su- 'j- As.
instalações;
c.Prestar á CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham RubPka
COMISSÃO DE
ser solicitados;
'CITAÇÃO
d.Bem corno as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRAÇÂO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
10.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como
cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA FISCAUZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato caberá ao Sr(a).
e consiste na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, especialmente designado, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993.
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um
determinado empregado.
11.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do fornecimento e do contrato.
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos
critérios previstos nos anexos do edital.
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar á autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666, de 1993.
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso.
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°
e 20 do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993.
11.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus
empregados, no início da execução contratual, quanto á obtenção de tais informações, bem como
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico,
quando disponível.
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da
fiscalização.
11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da
Lei n° 8.666, de 1993.
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11.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, d '
Fls. \C%
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes 'JJ
rp,
execução do fornecimento alocada.
Rubrica
1112. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, :oMlssÀo DE
VOTAÇÃO
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica em conesponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei no 8666, de 1993.
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas,
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES PARA OCASO DE INADIMPLEMENTO
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do município de Quixadá,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 71 da Lei Federal n° 10.520, de
17 de julho de 2.002.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o taput desta cláusula, serão conduzidos
no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo
órgão, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o 'caput' desta cláusula, poderão ser aplicadas as
multas conforme legislação vigente.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o parágrafo segundo desta cláusula, serão
conduzidos no âmbito da Unidade Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade
competente da mesma Unidade, garando o exercício de prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO QUARTO
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
PARÁGRAFO QUINTO
O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes às
multas que eventualmente forem aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE
13.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas nos
artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n°8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO
A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa,
prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Fica ajustado, ainda, que:
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
o Edital Pregão Eletronico n° 08.006/2021-PERP e anexos;
a)
a proposta apresentada pela CONTRATADA;
b)
Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
c)

Trav. JotWJoxe, S!N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE

Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação

ri' 1 t

VI

PY,

14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativ 'Fls.
será competente o foro da Comarca do municipio de Quixadã.
Rubrica
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em
COMISSÃO DE
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes parà\ 4CItAÇÃQ
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

xxxxxxxxx
Secretario(a) de
CONTRATANTE

xxxxxxx
Razão Social
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
CPF N°:
2.
CPF N°:

Trav. José Jorj>S!N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadã-CE

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação
Q
"4

ANEXO IDO CONTRATO n°

Rubrica
COMISSÃO DE
tTA9

LOTE
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UND

VALOR. VALOR
QTD UNITÁRIO TOTAL
R$

VALOR TOTAL DO LOTE

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

-R$

(1
r,

PREFEITURA DE
/

Ar

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação
Q

4FIS.

S

L.i

\Rubrica

AVISO DE LICITAÇÃO

C0MSSÃ0 DE
N.TAÇÃO

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados,
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 08.006/2021-PERP, do tipo menor preço por lote,
cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios
destinado aos alunos da Rede Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria
da Educação de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das
08hs00min do dia 13/09/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia
23/09/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia
23/09/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 23/09/2021, maiores
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 10 andar,
Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no site:www,tce,ce.gov.br.

Quixadá-CE, 08 de setembro de 2021.

OSÉ IVAN DE
Pre

PUBLICAR, para circular no dia 10/09/2021, nos seguintes veículos de comunicação:
•
•
•
•

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

-

rp

PREFEITURA DE

ir

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação

,
4DEQ

FIs.l

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

Rubrica
1
\ COMISSÃO DE /
jJCITAÇÃO/

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 08.006/2021-PERP, cujo objeto é o
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado aos
alunos da Rede Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da Educação
de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 08 de setembro de 2021 no flanelógrafo desta Prefeitura
Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor.

Quixadá/Ce, 08 de setembro de 2021

José Ivan
Pregoeiro

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

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção

3

ISSN 1677-7069

N2 172, sexta-feira, 10 de setembro de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NQ 09.08.02/2021

RESUJLTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.08.25.1

O Pregoeiro, através da Secretaria de Administração e Finanças; Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos; Secretaria da Saúde; Secretaria de Educação, Cultura e
Juventude; Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico; Secretaria do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário; Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social; Secretaria do Desporto e Lazer; Gabinete do Prefeito, torna público que se encontra
à disposição dos interessados, o edital do Pregão Eletrônico nt 09.0802/2021, que tem por
objeto o Registro de Preços visando as aquisições futuras e eventuais de materiais de
limpeza e higiene para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município.
Recebimento das propostas: a partir desta publicação até o dia 24/09/2021, às 08h, horário
de Brasília, abertura das propostas, no sitio www.bbmnet.com.br. O inicio da sessão de
disputa de preços: 24/09/2021 às 09h, horário de Brasilia, no sítio www.bbmnet.com.br.
Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima e demais
informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, ria 221 - Centro Pindoretama/CE. Telefones: (85) 3375-1427 / 3375-1891, de segunda a sexta-feira, de 08h
as 14h. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio
www.bbmnet.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes.

A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, torna público o julgamento do
Pregão Eletrônico n' 2021.08.25.1, sendo o seguinte: a empresa Agnos Tecnologia e
Serviços LTDA vencedora junto ao lote 01; empresa Meire Karla de Azevedo Araujo Outra
Dantas vencedora junto ao lote 02 e empresa Inova Comercial & Transportes Rodoviários
EIRELI vencedora junto ao lote 03. As mesmas foram declaradas habilitadas por cumprir
integralmente as exigências editalíssimas. Informações: Na sala da Comissão de l.ici
Prefeitura Municipal de Qsixelô, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N, Centt
telefone (88) 3579 - 1210.

JOSIMAR GOMES SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato - Pregão Eletrônico N 0611.2/2020. órgão Gerenciador: Secretaria de
Saúde, da Prefeitura Municipal de Poranga, CNPJ N2 07.438.187/0001-59. Empresa:
Industria e Comercio de Confeccao Estilo Vicioso - EIRELI ME, CNPJ sob o na
15.234.948/0001.89, vencedora do Lote 13, com um valor total de R$ 49.620,00 (quarenta
e nove mil, seiscentos e vinte reais). Prazo de validade do Contrato: 31/12/2021 a partir da
assinatura do Contrato. Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n2
0611.2/2020. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de
medicamentos, material médico hospitalar e equipamentos de proteção individual
destinados a Secretaria de Saúde do Município de Poranga - CE. Signatário: Raimunda
Rodrigues Chaves Marinho - Secretaria de Saúde. Industria e Comercio de Confeccao Estilo
Vicioso - EIRELI ME; Proprietária: Adriana Martins Farias Evangelista. Poranga-CE, 09 de
setembro de 2021. Raimurida Rodrigues Chaves Marinho - Secretaria de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 3912021
O Presidente da CPI- torna público aos interessados que rio dia 27 de Setembro
de 2021, às 09h, estará realizando Licitação da Tomada de Preços N' 039/2021, cujo Objeto
é: Construção de melhorias sanitárias domiciliares - cisternas na zona rural do Município de
Quiterianópolis-CE. O Edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação
na Sala da CPL, no horário de 08h às 12h e através dos Sites: www.tce.ce.gov.br/licitacoes/
e www.quiterianopolis.ce.gov.br mais informações no Telefone: (88) 3657-1064.
Quiterianôpolis-CE, 9 de Setembro de 2021.
JOSÉ (TALO A. COSTA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Quixelô/CE, 9 de setembro de 20
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEI
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N! 3/2021-TP
ADJUDICADO e HOMOLOGADO em 01/09/2021, em favor do LÍ
VENCEDOR: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, com endereço
na Rua Venâncio Nogueira, N' 46, bairro Centro, cidade de Morada Nova, Estado do Ceará,
CEP: 62.940-000, inscrito no CNPJ sob o Na 07.191.777/0001.20, representada por o Sr.
Jorge Luis Medeiros de Araújo, portador do CPF Na 988.143.703-20 no VALOR GLOBAL de
R$ 520.112,11 (Quinhentos e Vinte Mil, Cento e Doze Reais e Onze Centavos), do OBJETO
da Tomada de Preços Na 003/2021-TP, que tem por finalidade a Contratação de Empresa
de Engenharia Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em
Paralelepípedo na Rua Felipe Santiago, Bairro Alto do Velame e Rua Vila Ramalho, Bairro
Vila Ramalho do Município de Russas/CE, de interesse da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Urbanos, parte integrante deste processo, conforme
especificações ria Proposta de Preços da Contratada.
Russas-CE, 8 de Setembro de 2021.
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO
Presidente da CPIPL
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N2 4/2021.TP
ADJUDICADO e HOMOLOGADO em 02/09/2021, em favor do LICITANTE
VENCEDOR: PM&M ENGENHARIA LTDA, com endereço na Av. Santos Dumont, N' 2626, sala
814, bairro Aldeota, cidade de Fortaleza, Estado do Ceara, inscrito no CNPJ sob o 59
02.290.672/0001-04, representada por o Sr. Péricles Magalhães Marinho, portador do CPF
Na 002.678.548-03 no VALOR GLOBAL de R$ 1.751.416,59 (Um Milhão. Setecentos e
Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Nove Centavos), do
OBJETO da Tomada de Preços Na 004/2021-TP, que tens por finalidade a Contratação de
Empresa de Engenharia Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em
Paralelepípedo e Calçadas em Piso Intertravado em Diversas ruas na Sede do Município de
Russas/CE, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, parte
integrante deste processo, conforme especificações na Proposta de Preços da
Contratada.
Russas-CE, 8 de Setembro de 2021.
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO
Presidente da CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NQ 2020/0075M5

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NQ 1.09.09.2021- SEMED

A Secretária de Saúde do Município de Quixadá, considerando a necessidade de
modificação parcial, rio conteúdo da PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE 3' TERMO ADITIVO,
referente à Tomada de Preços 2020/0075M5, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE
CUSTÓDIO NA LOCALIDADE DE JATOBÁ, SOB-RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE., publicado no DOU do dia: 25 de agosto de 2021, seção 03, página
200, vem comunicar, através do presente AVISO DE RETIFICAÇÃO, que foi procedida à seguinte
alteração: ONDE LÊ-SE: R$ 42.082,90 (quarenta e dois mil, oitenta e dois reais e noventa
centavos). LEIA-SE: R$ 18.387,67 (dezoito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete
centavos). ONDE LÊ-SE: R$ 261.657,79 (duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e
sete reais e setenta e nove centavos). LEIA-SE: R$ 239.962,56 (duzentos e trinta e nove mil,
novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Desta forma, fica retificado o
aviso, conforme acima e ratificadas as demais informações nele contidas.

A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo Licitação na
Modalidade Pregão na forma Eletrônica N2 001.09.09.2021- SEMED, cujo Objeto é a
Aquisição da livros didáticos (coleção aprova brasil), para desenvolver as competências:
leitora e matemática, destinados aos alunos do 45 ao 99 ano do ensino fundamental,
visando melhorar os indicadores de qualidade da educação da rede pública municipal de
ensino deste município, sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação e do
Desporto Escolar - SEMED, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo
de Referência do Edital. Tipo: Menor Preço por Lote (LOTE UNICO(, cuja sessão de disputa
ocorrerá no dia 23 de Setembro de 2021 às 09h no Endereço Eletrônico: www.licitacoese.com.br. O Edital estará à disposição dos interessados após esta publicação no Site:
www.tce.ce.gov.br/licitacoes e na Plataforma: www.licitacoes.e.com.br, e no horário de
08h às 12h na Comissão de Licitação (endereço: na Travessa João Nogueira da Costa, Altos,
N9 01, Russas-CE).

Quixadá/CE, 8 de setembro de 2021.
BENEDITA DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde

Russas-CE, 9 de Setembro de 2021.
ROBERTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NV 8.006/2021-PERP
A Comissão de Ucitaçôes do município de Quixadá torna público que se encontra à
disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n2 08.006/2021-PERP,
do tipo menor preço por lote. Cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição
de gêneros alimenticios destinado aos alunos da Rede Municipal da Educação Básica, de
responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de
recebimento das propostas: das 08hs0Omin do dia 13/09/2021; 2. Fim do recebimento de
propostas: ás OôhsoOmln do dia 23/09/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das
08hsølmin ás 08h59min do dia 23/09/2021; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às
09hs00mtn do dia 23/09/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada
à Trav. José Jorge Matias,s/n, ie andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no site
www.tce.ce.gov.br.
Quixadá/CE,8 de setembro de 2021.
JOSE IVAN DE PAIVA JUNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.09.09.1
A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, torna público, que será realizado
Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de empresa
especializada no fornecimento de internet Mega Fui[ (velocidade com taxa de UPLOAD igual a
taxa de Download), incluindo os serviços de instalação e assistência tecnica, destinado ao
atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Quixelô/CE. Inicio de
acolhimento das propostas: 13 de setembro de 2021 às 17:00 horas, Abertura das propostas:
23 de setembro de 2021 às 09:00 horas, Início da sessão de disputa de preços: 23 de setembro
de 2021 às 10:00 horas, através do site bllcompras.com. Os interessados poderão obter o texto
integral do Edital através dos endereços eletrônicos: bllcomprax.com e www.tce.ce.gov.br.
Informações pelo telefone: (88) 3579-1210.
Quixelô/CE, 9 de setembro de 2021.
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA
Pregoeira
Este ,ioiu,e,,,tis pode ser verificado ,,o endereço eletrôvim
peio codgo 05302025091050259

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 2021.09.03.01F03
A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, torna
público, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, autuada sob o Na.
2021.09.03.01FG, tendo como objeto a aquisição de trator agrícola, máquinas e
equipamentos agrícolas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Município de
Salitre/CE, Tipo Menor Preço, com abertura marcada para o dia 23 de setembro de 2021,
a partir das 09:00 horas, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br, por intermédio
da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). Os interessados poderão obter informações
detalhadas no setor da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal, ou, através
do telefone (88) 3537-1082.
Salitre/CE, 9 de Setembro de 2021.
JOÃO ADONIRAN FIALHO CAVALCANTE
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO NQ PCS.01.040821-SESA
Titulo: AVISO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - Unidade Administrativa:
Secretaria Municipal de Saúde - Regente: Pregoeira e Equipe de Apoio - Processo Originário:
Pregão Eletrônico NQ PCS-01.040821-SESA - Objeto: Aquisição de medicamentos com base na
listagem de A à Z da tabela da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA
vigente, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Santa Quitéria/CE - Local de Acesso ao Edital: Rua Professora Ernestina Catunda, n5 50 - Bairro
Piracicaba, Santa Quitéria - Ceará - CEP 62280-000, Santa Quitéria-CE - Recorrente: L R
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 41.194.774/0001-88 - Mérito:
IMPROVIMENTO - Decisão: Permaneceu na condição de INABILITADA - Razões: Encontram-se à
disposão para consulta nos autos do processo licitatório e será disponibilizada no Portal de
Licitações dos Municípios no site do TCE/CE - Pregoeira: Carla Maria Oliveira limbo.
Santa Quitéria-CE, 9 de Setembro de 2021.
CARLA MARIA OLIVEIRA TIMBÓ
Pregoeira
Sucs,,rerteass,eud,i ,igiairneeie ,,,eie,,,,e MP ,,t 2.200-2 de 24108/2001,
que instituia i,,f,ae,5,siuça de Chaves Pvsbiv.as brasileira - icp-Bras:I.
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Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XII 1 N° 2783
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇ
ABERTURA DAS PROPOSTAS

ANTONIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
CPF: 677412.153-53
Torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente
- AMMA, Licença Ambiental por Adesão e Compromisso- LAC,
referente à CRIAÇÃO DE ANIMAIS- SEM ABATEBOVINOCULTURA, localizada Sítio Lagoa Redonda- distrito
Varzea da Onça, no município de Quixadá - CE. Foi determinado o
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de
licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.
Publicado por:
Jairta Alves Tavares
Código Identificador:2A347641)
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL - LAC - SÍTIO
IPUEIRAS - RIACHO VERDE - LUCIANA LOPES SANTOS
LUCIANA LOPES SANTOS
CPF: 043.040.523-57
Torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente
- AMMA, Licença Ambiental por Adesão e Compromisso- LAC,
referente à CRIAÇÃO DE ANIMAIS- SEM ABATEVINOCULTURA, localizada Sítio Ipueiras - distrito Riacho
We,i no município de Quixadá - CE. Foi determinado o
prmento das exigências contidas nas normas e instruções de
licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.
Publicado por:
Jairta Alves Tavares
Código Identificador:6EA0F94D
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL - LAC FAZENDA FONSECA - DANIEL DE QUEIROZ - RAIMUNDO
NONATO DA SILVA
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
CPF: 186.873.503-68
Torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente
- AMMA, Licença Ambiental por Adesão e Compromisso- LAC,
referente à CRIAÇÃO DE ANIMAIS- SEM ABATEBOVINOCULTURA, localizada Fazenda Fonseca- distrito Daniel
de Queiroz, no município de Quixadá - CE. Foi determinado o
primento das exigências contidas nas normas e instruções de
ciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

o

Publicado por:
Jairta Alves Tavares
Código Identificador:6D100C21
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL - LAC IPUEIRAS - RIACHO VERDE - FRANCISCO HAILSON DA
SILVA DANTAS
FRANCISCO HAILSON DA SILVA DANTAS
CPF: 058.601.783-60
Torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente
- AMMA, Licença Ambiental por Adesão e Compromisso- LAC,
referente à PROJETO DE AGROPECUÁRIA, localizada Ipueiras distrito Riacho Verde, no município de Quixadá - CE. Foi
determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e
instruções de licenciamento da AMMA no qual esta publicação é
parte integrante.
Publicado por:
Jairta Alves Tavares
Código ldentificador:F62ED32E

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA M
QUIXADÁ - Aviso de abertura dos envelopes de prpo
de Preços n° 04.002/2021-TP. A Comissão Permanente de
ao
da Prefeitura Municipal de Quixadá, no uso de suas funções, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o
julgamento da fase de habilitação do Processo Licitatório na
modalidade Tomada de Preços n° 04.002/2021-TP, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSULTORIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E AUXILIO
NA ELABORAÇÃO E GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ DE
DA
SECRETARIA
DE
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRAÇÃO. A abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços, fica marcada para o dia 16 de setembro de 2021
às 09:00 horas. Para obter informações detalhadas no setor da
comissão permanente de licitação, em dias de expediente normal, com
endereço na Trav. José Jorge Matias, s/n, Campo Velho, Quixadá-Ce.
MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA
Presidente da CPL.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:1AF925A3
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE
TERMO DE SUSPENSÃO
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Quixadá-Ce, no uso de suas atribuições legais,
resolve SUSPENDER a Concorrência Pública n° 07.00112021-CP,
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PUBLICA PARA
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DE VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO
FIO E COLETA COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
COMUNS DA SAÚDE, EM ÁREAS COM JURISDIÇÃO DO
MUNICÍPIO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, conforme
impugnações apresentadas de maneira que seja feita uma
reanálise, observando o que fora exposto, para assim, sanar tais
atecnias ou mesmo anular o processo, caso seja necessário.
Quixadá-Ce, 08 de setembro de 2021.
MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA
Presidente da CPL.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:94E2CDFC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de
Licitação - A Comissão de Licitações do município de Quixadá torna
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n° 08.006/202 l-PERP. do tipo menor
preço por lote, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual
aquisição de gêneros alimentícios destinado aos alunos da Rede
Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da
Educação de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento
das propostas: das 08hs00min do dia 1309/2021; 2. Fim do
recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 23/09/2021; 3.
Abertura e Julgamento das propostas: das O8hs0lmin ás 08h59min do
dia 23/09/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: às
09hs00min do dia 23/09/2021, maiores informações na sala da
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, l
andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no
site:www.tce.ce.gov.br.

www.diariomunicipal.com.br/aprece

71

Ceará, 10 de Setembro de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XII 1 N° 2783
Quixadá-CE, 08 de setembro de 2021.
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR

Pregoeiro.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:AB9A19B9
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUIXADÁ - AVISO DE LICITAÇÃO - A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, toma público que às
09:00 horas do dia 29 de setembro de 2021, na sala da CPL,
localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho QuixadálCE, receberá propostas para a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA COM
ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ,
DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO DE
RESPONSABILIDADE
DA
SECRETARIA
DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNÍCIPIO DE
QUIXADÁ. Modalidade: tomada de preços n° 06.00212021-tP. Tipo:
nor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos
o à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a
ir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h, ou no
portal da transparência: www.tce.ce.gov.br, e no portal do município:
www.quixada.ce.gov.br.
Quixadá - CE, 09 de setembro de 2021.
MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA
Presidente da CPL.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:67E8689F
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N°
2021.08.25.1 A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, toma
público o julgamento do Pregão Eletrônico n° 2021.08.25.1, sendo o
seguinte: a empresa AGNOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
vencedora junto aos lotes 01; empreas MEIRE K.ARLA DE
AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS vencedora junto ao lote
02 e empresa INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS EIRELI vencedora junto ao Lote 03. As mesmas
foram declaradas habilitadas por cumprir integralmente as exigências
Editalíssimas. Informações: Na sala da Comissão de Licitação,
Prefeitura Municipal de Quixelô, sito na Rua Pedro Gom
S/N, Centro, ou por telefone (88) 3579 - 1210.
Quixelô/CE, 09 de Setembro de 2021.
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial.

COMIS57! DE
Pu 1 •'.i
Tiago Anderson Nogueira de O iveira
Código Identificador:9A980F2E

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°
202 1.09.09.1. A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, torna
público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico. Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de internet Mega Full (velocidade com taxa de
UPLOAD igual a taxa de DOWNLOAD), incluindo os serviços de
instalação e assistência técnica, destinado ao atendimento das
necessidades das diversas Secretarias do Município de Quixelô/CE.
Início de acolhimento das propostas: 13 de setembro de 2021 às
17:00 horas, Abertura das propostas: 23 de setembro de 2021 às
09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 23 de setembro
de 2021 às 10:00 horas, através do site bllcompras.com. Os
interessados poderão obter o texto integral do Edital através dos
endereços eletrônicos: bllcompras.com e www.tce.ce.gov.br.
Informações pelo telefone: (88) 3579-12 10.
Quixelô/CE, 09 de setembro de 2021.

A Secretária de Saúde do Município de Quixadá, considerando a
necessidade de modificação parcial, no conteúdo da PUBLICAÇÃO
DO EXTRATO DE 30 TERMO ADITIVO, referente à Tomada de
Preços 2020/007SMS, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE
TÓDIO NA LOCALIDADE DE JATOBÁ, SOBSPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE QUIXADÁICE., vem comunicar, através do
presente AVISO DE RERRATIFICAÇÂO, que foi procedida à
seguinte alteração: ONDE LÊ-SE: R$ 42.082,90 (quarenta e dois mil,
oitenta e dois reais e noventa centavos). LEIA-SE: R$ 18.387,67
(dezoito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete
centavos). ONDE LÊ-SE: RS 261.657,79 (duzentos e sessenta e um
mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).
LEIA-SE: R$ 239.962,56 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Desta forma, fica
retificado o aviso, conforme acima e ratificadas as demais
informações nele contidas.
BENEDITA DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:45F4DDA9

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial.
Publicado por:
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira
Código Identificador:D6C13138A5
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
A Secretaria de Saúde do município de Quixeré toma público o
Extrato do Contrato N° 0809.01/2021, resultante do Pregão Eletrônico
N.0 0028/2021:
ÓRGÃO LICITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE.
DOTAÇÃOES ORÇAMENTÁRIAS:
Funcionamento da Secretaria de Saúde

0601.10.122.1001.2.046

Manutenção da Atenção Básica

0601.10.301.1001.2.050

Manutenção da Média e Alta Complexidade
Funcionamento da Vii1ância em Saúde

0601.10.302.1004.2.051
0601.10.304.1006.2.054

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE JULGAMENTO FINAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR
LOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO,
EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS E MATERIAIS
PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS
www.diariomunicipal.com.br/aprece
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