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ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social 
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de suprimentos de informática, destinados ao 
atendimento dos programas sociais, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do município 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.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no Iink -licitações". 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 22/09/2021 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 04/10/2021 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 04/10/2021 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 04/10/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ—CE torna 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 HABILITAÇAO, 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; 
5. 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: E 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 conveniada com o 
Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técniço-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 

Trav. José \torge, SIN 

Campo Velho, W110  -  Quixadá-CE 
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13, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal 	 ativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com característica 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. ORGÃO 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. ORGÃO 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. ORGAO NAO 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 - DO OBJETO 
1.1 - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de suprimentos de informática, destinados ao 
atendimento dos programas sociais, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de 
Quixadá-Ce. 

1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 

ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA; 
ANEXO III MINUTA DE DECLARAÇÕES; 
ANEXO IV— MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
ANEXOV - MINUTADE CONTRATO 

2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2,1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica 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 País, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, 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 intransferível do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41) 
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site 
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 à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes específicos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacão 

Trav. José Xorge, SIN 
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2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro fará pesquisa no site 
https://certidoes-apf  apps. tcu.gov. brl 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 vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica,-
g) 

urídica;
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90, 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 físicas ou jurídicas 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 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; 
2.10 - 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 mínimo 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 qmitida pela entidade; 

Trav. José Morge, S/N 

Campo Velho, 6 
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2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimen 6 dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 50 , inciso III, da Lei n°. 10.520/2002; 
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subitem 2.1.4 'a', com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada 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 início da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasília - 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. 70  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 4°, 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 às 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível. 
O Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substitui-Ia. 
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, às normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada lote. 
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 utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 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.- everá: 

Trav. Trav José \Jorge, SIN 

Campo Velho, 
	010 - Quixadá-CE 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas. 7stira entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
3.7.2-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. 5 0  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 alternativas 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 contidas 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 
disponíveis 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 vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
4.3-A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4-A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5-0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6-0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7-Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8-0 lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote. 
4.9-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. 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
4.15-Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
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4.16-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
4.17-Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
4.18-Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.19-No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20-Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21-0 Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22-Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 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 exercício do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27-No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28-A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29-Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 30, § 

20, 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 às 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 

Trav. José Jprge, SIN 
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4.35,1-Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70 e no § 91 do art. 26 do Decreto n.° 
10.024/2019. 
4.35.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
4.35.3-Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
4.35.4-Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
4.35.5-Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata: 
4.35.6-0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7-0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8-Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características 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 língua 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 "chaf' 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 à 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 à 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://certidoes-
apf.apps.tcu.qov.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 prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 	 \ 

Comissão Permanente de Licitacão 
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0 5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedifivas Ine etas, 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 ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 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, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.010/2021-PERP 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
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 JURíDICA 

5.1.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a). NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede. 	 \ 
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b). EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da- ondição de 
Microempreendedor Individual - COMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.qov.br; 
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 comprobatório de seus administradores; 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autorização expedido pelo órgão competente; 

OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva.  

f). COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio(s), 
quando se tratar de sociedade; 

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

5.1.1.3- RELATIVA À 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 Dívida 
Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, 
de 2 de outubro de 2014); 
b) - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio 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 domicílio 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 aprazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 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 
5.1.1.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, estando às informações sujeitas à conferênQia 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; 	 Rubrica 

c) descrição dos fornecimentos; 
d) período de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
5.1.1.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou 
entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso. 
5.1.1.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação 
ao que dispõe o item 5.1.1.4.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual 
o atestado faz vinculação. 
5.1,1.4.4- 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 

Ç 	Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, 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 jurídica (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-constituída (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 7° da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 
8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF 
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
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c). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob- penas da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível 
identificar quem assinou; 
d). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste 
edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou. 

6- ORIENTAÇÕES SOBRE AFASE DE HABILITAÇÃO: 
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 

Ø
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 período de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) 
dias anteriores à data de abertura da sessão. 
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar 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 às 

Ø 

	

	
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 acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao Pregoeiro, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 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 or. -m crescente dos valores ofertados. 
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7,9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei ComTèrrieiitar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo à 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 exercício 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 à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 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 à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis 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 Oficial da Prefeitura de Quixadá: 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalício; 
c) O fato, o fundamento jurídico 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, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à 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 à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatório. 
7.24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
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 hftp://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem 
como no flanelógrafo 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 à sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retornará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retornará 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 à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. 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 ("chat"), 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 CQNTRATADA 
9,1. A Contratada, além das obrigações resultantes da\bservância da Lei n.°  8.666/93, deverá obedecer às 
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COMISSÃO rE 10 - DA ADJUDICAÇAO E DA HOMOLOGAÇAO 	 ITAÇÂC 
10.1 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se houver, ëJ 
classificado em pmeiro 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 específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. 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 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 há bit'. 

12. DILIGÊNCIA: 
12.1. Em qualquer fase do procedimento licitatório, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover 
diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de 
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da 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 desclassificação/inabilitação. 

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. 
13.2.1.0 Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadá-Ce. 
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 11 classificado para cada item da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
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disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência anexo a este edital. 
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13.3. Incumbira a administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos 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.° 8.666/93. 
13.5. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 11  do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, § 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 específicas 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 beneficiário do registro, 
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
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 tornar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado 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 item. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 10  colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

14— DA FISCALIZAÇÃO 
14.1. A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por intermédio de 
servidor designado pelo Secretário de Pasta do 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- DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
15.2. 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: 
a) Secretaria de Desenvolvimento Social de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, 
Quixadá - Ce, inscrito no CNPJ sob o n° 23.444.748/0001-89 e/ou Fundo municipal de Assistência Social - Ce, com 
endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, Quixadá- e, inscrito no CNPJ sob  n°13.537.049/0001-20. 

Comissão Permanente de Licitacão 

Trav. José Jor.e, SIN 

Campo Velho, 63'07-01§ Quixadá-CE 



Fis.  \V 
J-J 

ti- Rubrica 
OMISSÃO i 

PREFEITURA DE 	. 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

15.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta correrí e mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalícias e deste termo. 
15.4. 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. 
15.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir 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: 

Ø 	
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 inidôneo. 
16.17-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 cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 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 alíneas 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 inadimplência 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 p 	da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 	\\ 

Trav. José Jore, SIN 

Campo Velho, 	 - Quixadá-CE 
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17 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao@quixada.ce.gov.br,  ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge, 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 licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital. 
17.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 

O 	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 

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

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

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
21.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
21.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e sumissão às normas nele contidas. 

Trav. José Joe, SIN 

Campo Velho, 69O-7-O-1 - Quixadá-CE 
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21.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento-1i€nte, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão, pública de Pregão. 
21.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autodade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
21.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
21.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 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 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatôrio; 
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, 17 de setembro de 2021. 

0 

Trav. José Jorge, S!N 

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

1. OBJETO: 	 COMISSÃO DE 

1.1. Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de suprimentos de informática, des 
atendimento dos dos programas sociais, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de 
Quixadá-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1. A contratação ora pretendida decorre do fato de que a Secretaria de Desenvolvimento Social há serviços 
continuados. A aquisição dos produtos descritos na solicitação de despesa, objeto deste termo, será para a 
manutenção dos programas sociais desenvolvidos por esta Secretaria. Em face disso, sugere-se a contratação de 
empresa para registro de preço para futuras e eventuais aquisições de insumos de informática para atender as 
necessidades desta Secretaria. 
2.2. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais n° 
10.520/2002 e n° 8.666/1 993, Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas 
condições e exigências descritas no Edital e nas demais previsões legais aplicáveis ao assunto. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES: 

LOTE 1 - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNrrÁRio 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

1.1 

Computador completo. Processador com atuação de 6 núcleos e Threads 
12, frequência: baseada em processador 2.90 GHZ e frequência turbo 
máxima: 4,30 GHz, Cache:12 MB Smart Cache, velocidade do barramento: 
8 GT/s e TDP: 65W. Monitor 19.5 LED HDMI Skill Pro, acompanhado de 
teclado e mouse USB. 

UND 11 5.569,300 61.262,30 

1.2 Impressora Multifuncional EcoTank L4160 - Tanque de Tinta Colorido Wi-Fi 
USIB UND 6 2.723,200 16.339,20 

1.3 
Mouse USB Óptico. Cor preta, sensor óptico, Resoluções: 1000 DPI, 
conexão USB, compatível USB 1.1/ USB 2.0, Plug and Play, 3 botões 
(direito, esquerdo e rolagem) 

UND 23 44,600 1.025,80 

1.4 

Teclado USB. Cor preta, conexão USB, padrão das teclas ABNT 2, 
quantidade de teclas: 110, quantidade de teclas de atalho: 9, indicador de 
Caps Lock, indicador de Num Lock, indicador de Scroll Lock, design 
ergométnco, 	pés de apoio, teclas de navegação, teclas de controle 
multimidia, teclas home, teclas e-mail, comprimento do cabo: 1,30 metros. 

UNO 23 43,933 1.010,46 

1.5 

Pen Drive de 64G13. Capacidade de armazenamento: 64G13, taxa de 
transmissão: 	13M13/s (leitura), taxa de transmissão: 5MB/s (gravação), 
Conexão: USB 2.0, tensão: DC 5V, compatível com: Windows e MAC OS 
9.0 ou superior. 

UND 21 101,260 2 12646 

1.6 

Pen Dnve de 16 GB. Capacidade de armazenamento: 16 GB, conexões 
USB 2.0, Sistemas Operacionais Windows XP, Windows Vista, MAC OS 
10+ e 	Linux, 	dimensões 	aproximadas 	do 	produto 	(cm) 	- 	AxLxP 
4x1 ,60x0,4cm, peso aproximado do produto:50g 

UND 21 53,800 1129 80 

1.7 
Roteador ac 750 archer c20. Archer C20-w Preset, Dual Band AC750Mbps, 
3 Antennas. 

UND 21 331,353 6.958,41 

1.8 Switch 16 Portas Gigabit 10/100/1000 Mbps Rack/Desk - TL-SG1016D UND 21 999,933 20.998,59 

1.9 
HD Externo Portátil com capacidade de 1 	TB, alimentado por USB, 
dimensões 	aproximadas: 	176x80,01x141,29mm. 	Transferência: 	até 
48OMbps USB 2.0, até 5GBps USB 3.0. 

UNO 6 631,733 3.790,40 

1.10 Nobreakl200va6 tomadas bivolt UNO 15 1.105,547 16.583,21 

1.11 
Caixa de Cabo de Rede CAT5, com 305 metros, Tipo: Cabo LAN, ambiente 
de instalação: interno, CAT 5E CMX. 

CX 9 886,760 7.980,84 

112 

Notebook Processador com atuação de 6 núcleos e Threads 12, frequência: 
baseada em processador 2.90 GHZ e frequência turbo máxima: 4,30 GHz, 
Cache:12 MB Smart Cache, velocidade do barramento: 8 GT/s e TOP: 
65W.e Tela 15.6 polegadas. 

UNO 7 6.996 887 48.978 21 

Trav. José Jdge, SIN 

Campo Velho, 63907-OQ - Quixadá-CE 
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APARELHO CELULAR - Nano chip, Sistema Android, Versão: Android \..RU 
GO/10.0, Tipo de tela: TFT FHD, tamanho de display: 5.3', Resolução: COMIS 
1480x720hd, Dual Chip, Câmera Traseira 8MP, Câmera Frontal 5mp, 
Fumadora 	FuIl 	HD, 	Processador 	Quad-Core 	1.5GHz, 	Recurso 	de 

LCJT! 

113 chamadas: Viva voz, chamada em espera, Discagem Rápida, Registro de 
chamadas, Chamada por comando de voz, Bateria de lons de Litio UND 8 1.180,000 9440 00 

3000mAh Bivolt, Aparelho celular, carregador, cabo usb, fone de ouvido, 
extrator de chip e manual de usuário, Memória RAM: 2GB, Memória Interna 
32G13, 	131(2100), 	132(1900), 	83(1800), 	84(AWS), 	135(850), 	137(2600), 
138(900), 1328(700), B66(AWS-3). 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 197.623,68 

rica 	In 

Âoc 1d 
LÇÂQ7' 

LOTE 2- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO " 
IJIW WI 

ewr. 
LI 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

2.1 

Computador completo. Processador com atuação de 6 núcleos e Threads 
12, frequência: baseada em processador 2.90 GHZ e frequência turbo 
máxima: 4,30 GHz, Cache:12 MB Smart Cache, velocidade do barramento: 
8 GT/s e TDP: 65W. Monitor 19.5' LEO HDMI Skill Pro, acompanhado de 
teclado e mouse USB. 

UND 3 5.569,300 16.707,90 

2.2 
Impressora Multifuncional EcoTank L4160 - Tanque de Tinta Colorido Wi-Fi 
USB 

UND 2 2.723,200 5.446,40 

2.3 
Mouse USB Óptico. Cor preta, sensor óptico, Resoluções: 1000 DPI, 
conexão USB, compatível USB 1.1/ USB 2.0, Plug and PIay, 3 botões 
(direito, esquerdo e rolagem) 

UND 7 44,600 312,20 

2.4 

Teclado USB. Cor preta, conexão USB, padrão das teclas ABNT 2, 
quantidade de teclas: 110, quantidade de teclas de atalho: 9, indicador de 
Caps Lock, indicador de Num Lock, indicador de Scroll Lock, design 
ergométnco, pês de apoio, 	teclas de navegação, 	teclas de controle 
multimídia, teclas home, teclas e-mail, comprimento do cabo: 1,30 metros. 

UND 7 43,933 307,53 

25 

Pen Dnve de 64G13. Capacidade de armazenamento: 64G13, taxa de 
transmissão: 	13M13/s (leitura), 	taxa de transmissão: 	51v113/s (gravação), 
Conexão: USB 2.0, tensão: DC 5V, compatível com: Windows e MAC OS 
9.0 ou superior. 

UND 7 101,260 708,82 

26 

Pen Drive de 16 GB. Capacidade de armazenamento: 16 GB, conexões 
USB 2.0, Sistemas Operacionais Windows XP, Windows Vista, MAC OS 
10+ 	e 	Linux, 	dimensões 	aproximadas 	do 	produto 	(cm) 	- 	AxLxP 
4x1 ,60x0,4cm, peso aproximado do produto:50g 

UND 7 53,800 376,60 

2.7 
Roteador ac 750 archer c20. Archer C20-w Preset, Dual Band AC750Mbps, 
3 Anten nas. 

UND 7 331,353 2.319,47 

2.8 Switch 16 Portas Gigabit 10/100/1000 Mbps Rack/Desk - TL-SG10160 UND 7 999,933 6.999,53 

2.9 
HD Externo Portátil com capacidade de 1 	TB, alimentado por USB, 
dimensões 	aproximadas: 	17,6x80,01x141 ,29mm. 	Transferência: 	até 
480Mbps USB 2.0, até 5GBps USB 3.0. 

UND 1 631,733 631,73 

2.10 Nobreakl200va,6 tomadas bivolt UNO 5 1.105,547 5.527,74 

211 
Caixa de Cabo de Rede CAT5, com 305 metros, Tipo: Cabo LAN, ambiente 
de instalação: interno, CAT 5E CMX. 

Cx 2 886,760 1 773 52 

212 

Notebook Processador com atuação de 6 núcleos e Threads 12, frequência: 
baseada em processador 2.90 GHZ e frequência turbo máxima: 4,30 GHz, 
Cache:12 MB Smart Cache, velocidade do barramento: 8 GT/s e TDP: 
65W.e Tela 15.6 polegadas. 

UND 2 6.996,887 13993 77 

2.13 

APARELHO CELULAR - Nano chip, Sistema Android, Versão: Android 
GO/10.0, Tipo de tela: TFT FHD, tamanho de display: 5.3", Resolução: 
1480x720hd, Dual Chip, Câmera Traseira 8MP, Câmera Frontal 5mp, 
Fumadora 	FulI 	HD, 	Processador 	Quad-Core 	1.5GHz, 	Recurso 	de 
chamadas: Viva voz, chamada em espera, Discagem Rápida, Registro de 
chamadas, Chamada por comando de voz, Bateria de lons de Litio 
3000mAh Bivolt, Aparelho celular, carregador, cabo usb, fone de ouvido, 
extrator de chip e manual de usuário, Memória RAM: 2GB, Memória Interna 
32GB, 	81(2100), 	132(1900), 	83(1800), 	B4(AWS), 	135(850), 	137(2600), 
138(900), 1328(700), B66(AWS-3). 

UND 2 1.180,000 2.360,00 

Trav. José Jge, SIN 
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VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 

  

 

57.465,22 

  

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 255.088,89 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e oito reais e oitenta e 
nove centavos). 

4. DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS TENS: 
4.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os 
mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, junto á sede da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Compra, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias; 
4.2. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
4.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da Secretaria de 
Desenvolvimento Social. 
4.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação; 
4.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e 
consequentemente aceitação. 
4.3. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria Contratante. 

5. DO PAGAMENTO: 
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
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: 
a) Secretaria de Desenvolvimento Social de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, 
Quixadá - Ce, inscrito no CNPJ sob o n° 23.444.748/0001-89 e/ou Fundo municipal de Assistência Social - Ce, com 
endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, Quixadá - Ce, inscrito no CNPJ sob o n° 13.537.049/0001-20. 
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 
editalícias 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 

Ç' 	
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. 

6. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO 
6.1, O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses e o prazo de vigência do 
contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, ambos, a partir de sua data de assinatura. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente contrato obrigar-se —a: 
7.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
7.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer 
danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
7.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na execução do 
objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência Social, obrigações 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
7.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento oeto deste contrato; 

Trav. José Jo\ge, S!N 
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7.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 
objeto contratado, nos limites da lei; 
7.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
7.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para 22representá-Io na execução do contrato. As decisões e 
providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverá ser comunicado a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1. A contratante obrigar-se-á: 
8.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento 
dos prazos; 
8.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução dos serviços objeto deste contrato; 
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
8.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar pelo 
cumprimento de todas as clausulas contratuais; 
8.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais 
onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as informações e esclarecimentos que, 
eventualmente, forem solicitados; 

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

10. DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por intermédio de 
servidor designado pela Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá. 
10.2. A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Município de Quixadá. 
10.3. Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser prontamente 
atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Município de Quixadá. 

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

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacão 

Trav. José Jore, SIN 
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ANEXO II - PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16.010/2021-PERP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 
Comissão de Pregão 

FIs. 	5 
- 	Rubrica 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de suprimentos de informática, destinados ao 
atendimento dos programas sociais, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do município 
de Quixadá-Ce. 

LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO 
- 

MARCA UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

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

Local  data, 	de 	 de 2021. 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (art. 30, § 5° do Decreto Federal 
n°. 10.02412019) 

Trav. José Jor e, SIN 
Campo Velho, 6391Ç7--014 -  Quixadá-CE 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

'FIs. 	i 
'; 	--- 	 r 
'- 	Nubrica 

COMISSÃO 0  ) 
"fJTAÇÂO 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 licitatóo, junto ao Município de Quixadá Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27/10/1 999, publicada no DOU de 28/1 0/1 999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatóo, 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, §2°, 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 

Trav. José Jokye, S/N 

Campo Velho, 69O7'.O - Quixadá-CE 
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Aos XX dias do mês de XXXX de 2021, o município de Quixadá, através da Secretaria Municipal de 	veITAÇ 
inscrito no CNPJ N° 	/ 	- , com sede à 	 , sendo facultado seu 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n°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° 
16.010/2021 para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM: 
registrar os preços para Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de suprimentos de informática, 
destinados ao atendimento dos programas sociais, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
município de Quixadá-Ce, por um período de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por Lote, 
oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para o Lote n° 	foi classificada em 10  lugar o licitante vencedor 
	  representada pelo Senhor Sr. 	, inscrito no CPF n°. - 	, que entre si, justo e 
avançado a presente ata, devidamente precedida da licitação, realizada na modalidade PREGÃO, conforme o 
Processo de Pregão Eletrônico n° 16.010/2021-PERP pelas cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de suprimentos de 
informática, destinados ao atendimento dos programas sociais, de responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital, 
constantes no Termo de Referência e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço, por um 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 às 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, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 
ITENS, 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 mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° di PF. 

ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ._J2021 - SRP 

Trav. Jo Jo •e, SIN 
Campo Velho, 63907-' '1 - Quixadá-CE 
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c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada. 
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, 
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas à pessoal. 
f) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do município de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo município de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender. 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
i) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 
j) comunicar ao município de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes 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: 
a) Secretaria de Desenvolvimento Social de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, 
Quixadá - Ce, inscrito no CNPJ sob o n° 23.444.748/0001-89 e/ou Fundo municipal de Assistência Social - Ce, com 
endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, Quixadá - Ce, inscrito no CNPJ sob o n°13.537.049/0001-20 
Subcláusula Terceira - O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalícias e deste termo. 
Subcláusula Quarta - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
Subcláusula Quinta - Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
Subcláusula Sexta - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE" às certidões apresentadas, 
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

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

Trav. José Jotge, S/N 

Campo Velho, 639O71S0 - Quixadá-CE 
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FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 
Subcláusula Quarta - O município de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
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 uma só vez e não 
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme art. 10  § 

30  do Decreto n°9.488, de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
art. 1° § 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 município 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 município 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 à Secretaria de 
Desenvolvimento Social 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; 
f) 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 órg..s participantes possíveis alterações ocorridas. 
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Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse Øbd  e  .derão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser 
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacão 

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. 
§ 22  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-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; 
li - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 39 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 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. 

CLAUSULA 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 à 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 futura 

Trav. José Jokge, S!N 

Campo Velho, 639024L - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	
Ir 

11 'FIs Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacão 	 ¶ rubric3 

\ 0p1rrXrf  
,rpce 

b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuado
\
sâf-a vigência da 

Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior à do seu vencimento; 
c) 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 mínima de 60 (sessenta) dias, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES: 
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
d) Suspensão temporáha 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 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "d". Referida penalidade 
é de competência do município de Quixadá. 
f) As penalidades previstas nas alíneas d" e e" poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato 
ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e, será excluída 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 inidõneo; 
5- Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
6- Cometer fraude fiscal; 
7- Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CQNTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na 
condição anterior: 	 \ 

QUIXADA 
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1- Pelo fornecimento desconforme com o especificado e aceito. 
2- Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejeitado pelo município de Quixadá. 
3- Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão. 	 oMlSSÃO c* 
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às • - •.TAÇAO 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93. 
Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo município de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alínea "g", a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alínea "g" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
as de multa, elencadas nas alíneas "b" e c" da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados poderão sofrer alterações, conforme o 
disposto na Lei n° 8.666/93 e alterações postehores. 

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 específico, 
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, inexeqüível 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 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

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

a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93; 
b) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 
Subcláusula Primeira - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos subitem 
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 
Subcláusula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da contratada, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerandc\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 severá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
16.1. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante 
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao município de 
Quixadá, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e 
parágrafos, da Lei 8.666/93 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vícios 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 município de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o 
recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
171. 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. 70, § 20  do 
Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei 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 
hábif'. 
Subcláusula Única - As despesas do exercício subseqüente correrão à conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA RESCISÃO: 
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do 
fornecedor, assegurará ao município de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de 
recebimento. 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, 
constituem motivos para a rescisão da contratação: 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao 
município de Quixadá; 
b) 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 município de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e 
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA PUBLICAÇÃO: 
19.1. O município de Quixadá providenciará a publicação resumida desta Ata trimestralmente, nos termos do art. 15, 
§ 2a da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 
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20.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os chamados casos 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 Quixadá, 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 	de 2021. 

SIGNATÁRIOS: 

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	 CPF: 	  

	

2. 	 CPF: 	  

QUIXADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 

0 

Trav. José Jorgà, S/N 

Campo Velho, 6399T14_Quixadá-CE 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  Hubrica 

COMISSÃO DE 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

  

CtTAAO 

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 	 

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 	 

Trav. José J\e,  SIN 
Campo Velho, 639.O7TF - Quixadá-CE 
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jDE Q 

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

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

(ubrica 
COMISSÃO CE 

CtTAÇAO 

Trav. José Jrge, S/N 
Campo Velho, 63907-0  - Quixadá-CE 
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Uá 
 &FIsX 	\ 

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

ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  - 	Rubrica 
COMISSÃO 1 

VOTAÇÃO 

Quixadá-Ce, - de 

 

de 2021. 

  

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 	 , celebrada entre o 
município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n° 16,010/2021-PERP. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 , CNPJ N° 	-- 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR. 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE - R$ 

Trav. José • rge, S/N 

Campo Velho, - 1  10 - Quixadá-CE 
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CONTRATO N° 	 

Qü 

ANEXO V— MINUTA DE CONTRATO 	 /F 

Rubrica 

\ COMISSÃO DE 
CITAÇÃO 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
	  E DO OUTRO LADO, A 
EMPRESA 	 , PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da 	com 
sede à Rua 	, n° -, Centro, inscrito no 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: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019, na Lei n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (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° 16.010/2021, 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 suprimentos de informática, destinados ao 
atendimento dos programas sociais, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
município de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referencia, constante no 
Anexo 1 do edital e da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 
emissão da ordem de compra, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRONICO N° 
16.010/2021 -PERP. 

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

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

Trav. José J • ge, S/N 

Campo Velho, 639074  0 - Quixadá-CE 
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comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferênc)a' 
dos bens.  

( 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os equipamentos deverão ser entregues pela CONTRATADA e estarem em plena condição de consu?n7OMlSSÃO EE 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem 	LICITAÇÃO,, 

compra de que trata a Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA QUARTA 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 Ido 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 cabíveis; 
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 à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
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: 
a) Secretaria de Desenvolvimento Social de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405, 
Centro, Quixadá - Ce, inscrito no CNPJ sob o n° 23.444.748/0001-89 e/ou Fundo municipal de 
Assistência Social - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, Quixadá - Ce, inscrito no 
CNPJ sob o n° 13.537.049/0001-20 
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 editalícias e deste termo. 

Rubrica 

Trav. José Jo\ge, S!N 

Campo Velho, 69O7+O - Quixadá-CE 
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5.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas 2F,5 	T 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- 	, 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. Rubrica 
5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única OMISSÂO c 
nota fiscal/fatura. 	 'N.yITAÇAc 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 
6.1. O contrato terá vigência até 	 de 	 de 	, contados da data da assinatura deste 
termo de contrato. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, dentro do ano orçamentário. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a 
alteração do OBJETO. 
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira 
prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações 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 RS 	 ( 	) e onerará recursos orçamentários na 
Dotação Orçamentária: 	 . No Elemento de Despesas: 	 . Fonte de Recursos: 

PARÁGRAFO ÚNICO - DO REAJUSTE 
O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, 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. 

Trav. José Jge, SJN 

Campo Velho, 6387&O - Quixadá-CE 
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dfl. oo da Lei .000ii. 

1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conform;k 	
OlE 

1' 

 

m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 
ubrica 

OMISSÃO o 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA SUBCONTRAÇÃO, 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 FISCALIZAÇÃO 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, devendo ser exercidos por um ou 
mais representantes da Contratante, especialmente designados, 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 à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 10  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 § 11  

e 21  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 à obtenção de tais informações, bem como 

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; 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas 
instalações; 
c. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a 
ser solicitados; 
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

Trav. José orge, S/N 

Campo Velho, 639OL7Q10  - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	
, ~r1.' 

'.7 QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

DE F 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico '

Ç quando disponível. 	 f Fts.j ' 
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte d Rubrica 

TA Ç'N 
fiscalização. 	 \ OMI5s r' 
11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela ' j9 
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. 
11 .11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes á 
execução do fornecimento alocada. 
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabil idade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
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 O CASO 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 "caput" 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, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 

Trav. José Joge, SIN 

Campo Velho, 63-Q' - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	AF 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

PARÁGRAFO ÚNICO 	 - Rubrica 
COMSSÂO CE 

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

DE Q(1  
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. 

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: 
a) o Edital Pregão Eletrônico n° 16.010/2021-PERP e anexos: 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do município de Quixadá. 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

xxxxxxxxx 	 xxxxxxx 

Secretario(a) de 	 Razão Social 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPF N°: 

. 	2. 	  
CPF N°: 

Trav. José Jó,yge, SIN 
Campo Velho, 6330-4±1O - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

    

	

FIs.\'.kU\ 	 
ui 

	

Rubrica 	•' 

COMISSÃO CE 

 

ANEXO 1 DO CONTRATO N° 	  

LOTE 

   

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR. 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE - R$ 

Trav. José Jo?e, SIN 

Campo Velho, 63/9fJ7O4 Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	ff 	 11 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO 

DE 

'Fls.Ik) 	- 

iubrica 

\ COMISSÃO (E 
NTAÇÂC 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadâ - 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° 16.010/2021-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de suprimentos de 
informática, destinados ao atendimento dos programas sociais, de responsabilidade da 
Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início 
de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 22/09/2021; 2. Fim do recebimento de 
propostas: ás 08hs00min do dia 04/10/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min ás 08h59min do dia 04/10/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 
09hs00min do dia 04/10/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge, s/n, 11  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 ás 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-Ce, 17 de setembro de 2021. 

PUBLICAR, para circular no dia 21/09/2021, 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	ff 

.j QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

José Ivan de 

Pregoeiro 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

tIS
Rubrica 

COMISSÃO DE ) 
".4OTAÇÂ0, , 

  

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 16.010/2021-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de suprimentos de informática, 
destinados ao atendimento dos programas sociais, de responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 17 de setembro de 2021 
no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 17 de setembro de 2021. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Seção 3 
	 ¼' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

EXTRATO 0€ TERMO AeITSVO 
CO Estrato do 2' se(undo) Termo aditivo ao contrato da  Tomada de 

rP20I0/0085M(. CONTRATANTE Secretata MsMflDpaI de Lducaço CONIRATAp? 
ELÍTROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. 
PARA EXECUTAR OS SERViÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFMICIA TIPO 2, NO 
DISTRITO DE JUATAMA, CONFORW PROJETO BASICO DE RESPOPESASILiDADE DA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Este termo tem por objeto PRORROGAR O PRAZO 
DE VIGÉNCIA Prazo de vIv'c,a 12 meses a partir do dia 02 de setembro de 2021 
Ass,natu'a 3&) de aCOSTO de 2023 Signatan. Verurla Jardim de Quero. Secretána e 
Irancico FsTAn,e 	.54 M.s-4Cr''i,ais 

AVISO DE IICITACAO 
patcAo ELITRÕNICO N 16.0I0/20lI'Pf 

A Comissào de Licitações do mursicp,o de Quisadá torna POtRO Que se 
encontra à disposaçlo doa ,nternsados. a Iculaçio na inodaLdade Pregio Eletrdrsico nI 
16 0t0/2021'PIRP. do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro de preços pera 
futuras e eventuais aquisiçÕes de suprimentos de ,nfornsacica, destinados ao aTerdrTItOIO 
dos protramas sociais, de resoonsabmidade da Secretersa de Desenvohnnento Sodal do 
municwio de Quixada-Ce Datas e Horanos 1- Inbo de recebimento das propostas; das 
o,hsnm do dia 22/09/2011; 2 Fim  do recet,nietsto de propostas ás ~~ do do 
04/10/2021; 3 Abertura e Ju%amentO da, propostas das 0~1~ às s59n,in do do 
04/10/2021, 1 1~ da sessio de drsptg4 de preços: às O94unln do dia 04/101021. 
maiores Informações na saia da Cornissio de L'otaçlo, sitiada á Três José Jorge. a 14 
andar, Campo Velho, Qulrada'Ce. das 0730 as 1130 e no sitew.tce.ceov.tr. 

Quetada-CE. 17 dc setembro de 2021 
JOSE IVMI DE PM'VA JÚNIOR 

Ptegoewo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 

RESULTADO DO JULGAMENTO 
CONCORRÉNCLA PUBLICA Nt  7.00212021 CP 

lii. de Propestas de Preço da Co,cotren'.a Pi.blca Nt 100212021 CP 
O Presidente da Comissio Permanente de Licitação torna pubáco o ResStado 

do Julgansento da Fase de Propostas de Preço da Concorrência Publica P1t 07002/2021 CP 
Após análise dos documentos de Propostas de Preço. Ioi classiitcada es propostas das 
empresa, hab.litada(s). te . Eficiente Corneroo e Sei'viços toda R$ 340051104, 2' 
têsarese Saie, Engenharia LIda - R5 3.502 665,64. 34 . I4Mdel tngeriharia e Locações tirei, 
- R$ 3$11 $9,13; a - Goncalves Locação, Coistnação e Eletrificação teci, - RS 
3 654 544,93; 9 	Japfs lls,n-eesação Serviço,. Comercio, Construções tirei, 	R5 
3637 560.62; 6t CEN(GID - Companhia Esetrornecá4,aca e Gerenc,an,ento de Dados SA 

R$ 3 672 549 35, 71 - B & Q Energia Ltd. - RS 3 743.025.55. Assem a Corn,stSo 
Perrriarsenle de Lataç5o declara vencedora a empresa Eficiente Comercio e Serviços LIda 
com o valor Iobal de R5 3 400 517.04 (três m#sões. quatrocentos mil, quinhentos e 
dezessete reais e quatro centavo,)  Portanto fica aberto o prazo recursai. conforme 
preceitua o artigo 209. mioto 1. letra 6. da te. Federal Nt 8 666/93 Maiores lnfonnaçâe,, 
na sede da Ccrrsnséo de Licitação com endereço Rua Monsenhor S,airiar'o Pinto. 707 . CFP 
63.tOaOOn . Qu,xerarnobsrn/Ce no honr,o de 14h às 121, ou pelo sfle 
wiemW.tce te (os br/Sicitacoes 

JOSE MAC OOWh TEIXEIRA AZEVEDO NETO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

EXTRATO DE CONTRATO 

TOMADA DE PREÇOS  Ne 512021 IP 
OBJETO Cc.,tretaçio de Empresa de Engenharia t,pecuali,ada pata Esecução do, Sernços 
de Uibarização da Lagoa da Ca,çaea. Recuperação da Pastmeiitaçko AsEãlt,ca, Pavimentação 
em Bloco, intertrevados, Iluminação PObtica, Cercarne,'sto da La3o, e P,er de Madeira no 
Msinicip.o de Russas,/Ct. de ,nteresse da Secretarsa Municipal de inteaestrutsira e Serviços 
Urbano, CONTRATANTE Secretaria Mun,cpal de Trsfraestrutura e Serviços Urbano, 
CONTRATADA NASCENTE CONSTRUÇÕES UDA. Gari sob o Nt 15.372706/000251 DATA 
DA ASSINATURA DO CONTRATO. 17/09/2021;  VAtOR GLOBAL RS 712 141.43 (Setecentos e 
Dote MII, Cento e Quarenta e Uns Reais, Querença e Três Centavos). MODALIDADE. Tomada 
de Preços N 005/2021.IP. PRAZO taL EXECUÇÃO: 90 (Noventa) Dias ORIGEM DO 
RECURSO Convênio n PT 1053430'18/5ICOPV 864044. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1102 
IS 451 1506 100,9 Constru.r/Aztspi,ar/Relomnsa Polo de Lazer e Parques ELEMENTO Dl 
DÇSPSSA 44905100 Obras e Instalação. SUBFIFMFNTO DE DESPESA 44.905299 
Outras Obras e instalaçÕes ASSINA PELA CONTRATANTE Guilherme Cordeiro da Costa. 
ASSINA PELA CONTRATADA: Ra~ Ramires Panas Noronha, Ru.sasCE, 20 de Setembro de 
2021 Jorge A,açusto Cardosci do Nascimento . Presidente da CN, 

AVISO 
TOMADA DL PREÇOS  Nn 6/2021W 

Asno de Abertura de Proposta de Preços e Resultado Final O Presidente da Consrss,ão 
de Licitações da Preleitiara M,arsic,pat de Rus,asU, torna publico pane cordiecinsento 
dos interessadi que no dia Deles,.,, de Setembro de Dois Mm e Vinte e Uni 
(16/09/2021) foram abertos os Envelopes de Proposta de Preços da Tomada de Preços 
Nt 006/2073 TP, cora fins a Contratação do empresa de engenharia esoeciat,,ada para 
etecuç$o dos serviços de pavimesstaçlo em paralsepipedo, passeso público e 
,,nab,açSo n'ana em diversa, Na, nØ Mun.c'plo de ftsr,sas/CE das EMPRESAS 
HABILITADAS CLEZINALDO 5 DE ALMEIDA CONSTRiJCOES, CANTAS A OLIVEIRA LIMPEZA 
COPISIRVACAO E CONSTRUCOFS LIDA, ELETROCAJAPO SERVIDOS E CONSTRUCOES ('VOA. 
O M DA SILVA SERVICOS E CONSTIUCOES, F MAICIO DE ARAUJO MEDEIROS (MARTEX 
SERVIÇOS E CONSTRUTORAI, PMAM ENGENHARIA LTDA. 9 FREIRE NETO CONSTRUTORA 
LTDA, ALt IN EMPRFFNOIMENTOS & CONSTRLJCOES FREEI, NICOPIUS CONSTRUÇÕeS. 
LOCAÇÕES E SERVIÇO DE sI1GIFN1ZAÇAO [TOA. CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 
BRILHANTE UDA. VIL CONSTRUÇÕES 1 EMPREENDIMENTOS trOA, RN ISTACIO 11(1K) 

ML, ERS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, 5 & T COeISTRUCOIS E LOCACOES DE 
MAO DE OBRA (IRELI. ABREU LOCACAD DE VEICUEOS EIRELi. 54KV LOL SERVIÇOS IL 
LOCAÇÕES LiRW. LIMPA CONSTRUÇÕES € SERVIÇOS LEDA, V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
LIRELI . ML, (CO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EiRtti. ITAMLTAJ, - 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E1RLL1 - ME, REMC CONSTRUTORA & EMPRE€NDIM(NTOS 
1MOBIL,1UR0OS EIRELI. VAP CONSTRUÇÕES LIDA, FERNANDES CONSI'RUCOES CIRELI, 
DUVALE PROJETOS E CONSIRUÇOES  LIRELi-ME, CLRMII, CONS1RUCAO E MINERACAD 
LIDA e SERRA (VOU/TE LOCAÇÃO E UMPLLA LIDA - MI Sendo poiteriorrnente 
encaenirslsado para analise do setor de .nlraestrutura Teve corno Restituído,  Final a 
Empresa VENCEDORA ALI 111 EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES [RIU inscrita sob 
CNPJ n' a0950003/0001.00 pelo VALOR GLOBAL R$ 1654749.56 (Um Meslo. 
Seiscentos e Trinta e Quatro Ml, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e 
Seis Centavosi Pica aberto o prazo recursal corilorme flt. 209, 1, 'a' da te' 8 
Não havendo intenção de recu'to o trâmite processual tiarã Prossrgsamesto em 29 de 
Setembro de 2021. Iravess. João Nogueira da Costa, Nt Dl, bairro Centro, Russa, 
CI 

P1' 179, terça-feira, li de setembro de 2021 

1 para RegIstrO de Preços ka 2.07.003/2021'PMS 
A,Jretestura Municipal de Saboeco.Ct, pessoa juridica de direito público 

iaS sede a Travessa Senador Miguel, nt 15, Cerstro, Saboeiro CL inscrito no 
sob o nl  07 811 ~187. atrases de Secretaria de Inlrae'srnatuna do 

Muac,pio de SaboelroCE, ar' atrases desta, notificar, a empresa Diego Romano da Salva. 
CNPI sob o nt A6297,0321=1 76, cora sede a Rua Jose Moura Lins a' 30 Letra B. Santo 
Antonio, Maneiro do Norte CL no prazo de 44 (quei'es,ta todo) horas. 041'a curtsprr com 
a entrega total (100%) do pedido das peças novas onpsan, de pnrnselra liSra. soicitado 
atraiees de Ordem de Compras at 0*77000?, pedido esse referente ao Contrato de nt 
OS ce.001.ou2021.PMS do Preflo Presencial para Registro de Preços lifir 02,0700112021-
P1,15 A não observáncia aos preceitos letais e ás cEsusulas contratuais e,tabetec,das entre 
as panes, vens formal e respetosamente, informar que implicará na Rescisão Unilateral do 
Contrato celebrado entre as panes 

Saboeiro - CE, 20 de seternbrs de 2021 
MAAIA IRANILDA LL1TL 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA 

AViSO DI REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N PCS'Ol.070721'SEOUC 

'Titulo AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 	A Autoridade Superior da Secretaria 
Municipal de Educação, no uso das atribuições Que Etc são conferidas. 'esolve REVOGAR 
o processo llciator,O na modalidade Pr" tsetrôn.co  is' PCS'Ol 070722.SLOUC que t,rrJ,a 
como objetivo a Contratação de serviços de locação de plataforma edUcac'orsai com 
conteudo d,dat'cos e recursos tecnoaõg,cos directonados ao ensino fundansenlal i e II, 
contendo s'deo aiias, testes onhine, atividades rensoras para acesso de alunos o 
professores cor,' o objetivo de fOrnecImento  de material de apoio para rnpleenentaç5o de 
ensino Psibrido/remoto sei rede municipal de Santa Q,aitõria/CE. cor,s base na pustifcatnira 
corsttarste dos autos do processo - liandansentaçào Legal Art SÓ. Decreto rederal ni 
10024/19. Ant 49 capsrt, 431 c/c alirsea 'C. inciso 1, art 109, Le Federal no 8666/Is. 
Esteio na Sun'ula nt 473/511 Comunicado Quaisquer dsrridas poderio ser esclarecidas 
Junto á Ccmassão de Licitação . Secretaria Munhcoal Maria do Carmo Mourão (Ato 
S,ampaio 

Santa Quicaria CI Is) de setembro de 2021 
MARIA DO CARMO MOURAO LOBO SAMPAIO 

Secrrtarsa Msncioah de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 00 ACARAÚ 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Estrato do(sI  s'sstruenerito(s) Contratua*arsI rassiitaszes) do Pregão Eletrõrsco itt 0904.02/21' 
PE Uts.dade Adns,r,etrat,ra: Secreta -ria de Educação: Objeto; Aqi.jaçãode gêneros aa.rneriticaos 
pira O leio letis-o de 20211 destinado, ao atendimento dos pro(ransas de ditribui(ão de 
merenda escolar da rede publica msãrsc,pal de ensino do ryrasicirio de Sentaria do Acatau/CI. 
de responsabilidade da Secretaria de Educação. Dotação OrçarTserstafla Elemento de Uespesas 
0705 II 346.0038.2.040. 0701.12306.094$2 042 e 0X1 12 306.01044,2 041. Elemento de 
Despesas: 33903000 Contratado(aI e Valor Global: SEDA . CDVFRCX) DE PROO 
ALIMENflCIO5 E SERVICOS. intenta no CNPJ NO 24.373S76/0001'09, como valor de R$ RS 
2 513 393.39 (Dois milhõei quinhentos e treze mil, trezentos e noventa e Três real, e oitenta 
e sovo centavos) e TEM. DL PAULA. inscrita no CNPJ NO 07.593 626/1/0001'06, caris o 
valor de 5$ R$ 25974.30 (Visse e Cinco Al Novecentos e setenta e quarto reais e trmta 
centevosl Vigência do(s) contrato(s) da data da assinatura do(s)  coritratt$s), até 32 de 
dezerrsbmo de 2021 Assanaim) peloslas) contratado(as): Tarc,sio Mn.or Muni. Paula IT J IA  DE 
PAULA) e Marcos Mtó.iio Ganes Mota 1150 (SEM .CO$,IRCSO DE PROD, AEIM(NTICIOS E 
SIRVICOS) Assina pela contretarste MtÕnio Junor Carneiro 

Estrato do(s) mstrueneeto(sI Contratua*aisI resultante(s) do Pregão Eletrônico tT OPOR 01/71 
PE/SEDUC Ursrlade Adnseiistratsea. Secrrtana de Educação Objet Locação de veiclio, 

destinados ao transporte dos aSinos da rede publica de ensasu do muniop.o de Santana do 
Acarav-Ct, conlorrTse termo de referência. Dotação Orçamensarsa Elemento de Despesas 
0701 li 36100422043 Transporte Escolar do Ensino fundamental, ClassIScaçio econômica 
33.90 39.00 Outros serv de terc pessoa parid.ca/3 190399€, Exercicto 2030/2021 Atividade 
0701 12 36100652044 Marejtenç$o de Rede de Cns,no Médio. ClassiScaçIo eonõm.ca  
3390.39.00 Outros Mcv de bote, pessoa und.ca/3.3.90.39.9$, cora fonte de recurso 
Ord,rsãr,o/Federal. Contratado(a) e Valor Global A 1 LOCAÇÃO DE VEICULO'S 1 MAaUINAS 
tiREti ME. ,rsscnla no CNPJ 07411840010001 37. com  sede na Avenida Joaqtrr, tope, 
Pe*osa, 2420. B Bairro Progeesco lora Rzssas/CE, com o valor global de RS 2 586 018,16 
(Dois m,lMet qlsentos e atenta e sei, alI, dezo.to real, e dezesseis centavos) VJGENCIA 
DO(S) COfiTRATO(SI da data da assinatura do(s)  contrato(s). ate 31 de derernbno de 
2021 assina pelo consrat- tuis Aracio de Sosisa Junlior Atsna pela contratante Antônio 
Juov Carnr,ro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BENEDITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 202209.2001 

Modalidade Tomada de Preços Eh 2021092002 	Tço Menor Preço, Criter-o de 
Jialganlento Menor Preço Globa.. O Music,p.o de São Oeraed,to/CL. airaves sua Comissão 
Permanente de LictJç3o, torna público para o coespaeomnento dos interEssados, que no dia 

de Outubro de 2021 as O4.Ós dar) inicio a Toitsada de Preços tupracitada. que tem 
Eoesso ObieterO a saleçao de proposta Mais vantajosa para Contratação dos Serviços 
Teo',cos Especialrcados em Engenlsaria Clvii, para a Etecuçio das Obras de Corsstrsçlo de 
lo (dez) pontos de coleta eletiva - Ecopontos na lona Urbana e Rural no Mursicipio de São 
Ben.dito/CE, conforme Projeto Basico Os interessado, poderão adqu.r.r o edital e seu, 
ai no endereço Rua Pai/o Ma'ques, rv 378. Centro. 53o Berw'ditr/CI. no horario de 
etpediente Øa, Osh00min ai 17~M Delas, oileirmai aira'ees do fone-  (88)3626- 
1347 

São Benedito - CE. 20 de setemb'o de 1022 
RONALDO LOBO OMeSASCENO 

Presidente da CPI 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMAOADE PREÇOS N 2011.O9.17.01 

Modalidade Tomada de Preços P11202509 1705 tipo Menor Preço Cnter,o de Julgamento 
Menor Preç Global, 0 Munc'p'o de São Oened,io/C1 atrasês suja Cam,ssão Permanente de 
ticataçao. torna publico para o conheoessento dos iieeretsados. oue no dia 7 de Outubro de 
2021 a, O9.r. dera inces. Tornada de Preços ,iapraotada, que tem corno objetivo a seleção 
de proposta usais vantajosa para Contratação dos serviços tecnicos especlalllados em 
er,geehai'ta civil, para a execução da obra de reforma e maniençlo do Centro de Nutrsçáo, 
localizado no Mursclpc de São Benedito/CE, contorne Proteto Bàsico Os interessado, 
poderio adquirir o edital e seus aneso,. no errdereco-  Rua Paulo Marques, ri' 378. Centro. São 
Bened,to/CI. no horário de  espedieatr das C€lrOOrsin às 12~ Densa,, M1~.
atraves do lcne 88)36264347 

1677-7069 

Qr 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 

• EDITAL DE NOTiFIcAÇÃO 
'si.  

Presenci 
E 

Russas CL, 70 de Setembro da 3021 
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCiMENTO 

520 Benedito . CC. 27 de setemb'o de 2022 
RONALDO LOBO OAMASCENO 

Presidente da CR 

sie iupxtiaarzQtacnosl 
ci.,.. ia..., Wria O liaM 
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a) seja limitado o número de participantes em 400 (quatrocentas) 

pessoas para eventos a serem realizadas em ambientes abertos e cm 
200 (duzentas) pessoas para eventos em ambientes fechados, 
observado. em todo caso, o número máximo de pessoas por metragem 
do espaço estabelecido cia protocolo sanitário: 
b) não se realize qualquer tipo de celebração ou festividade durante o 
evento: 
e) seja observado o distanciamento minimo e o uso obrigatório de 
máscaras de proteção 

VIII - o funcionamento de parques aquáticos associados a 
empreendimentos hoteleiros, limitada a 60% (sessenta por cento) da 

capacidade de atendimento: 

Artt. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições cm contrário. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito. Quixadã/CE. 18 de setembro de 2021. 

RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código ldeatificador:80047B55 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de 
Licitação - A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma 
público que se encontra á disposição dos interessados, a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n° 16.010/2021-PERP. do tipo menor 
preço por lote, cujo objeto é Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de suprimentos de informática, destinados ao 

atendimento dos programas sociais, de responsabilidade da Secretaria 
de Desenvolvimento Social do município de Quixadá.Ce. Datas e 
Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do 
dia 2210912021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do 
dia 04/10/2021: 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs0lmin ás 08h59min do dia 04/1012021; 4. Inicio da sessão de 

disputa de preços: ás 09hsøornin do dia 04/1012021, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada á Trav. José 

Jorge. s/n, 19  andar. Campo Velho. Quixadá-Ce, das 07:30 ás 11:30 e 
no site:www.tce.ee.gov.br. 

Quixadá-Ce, 17 de setembro de 2021, 

)SÉIVANDE PAI VA JÚNIOR 

Pregoeiro 
Publicado por: 

Francisco Tbiago Pessoa de Queiroz 
Código ldeatif.cador:B3DFCCC6 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO TOMADA DE PREÇOS N° 

TP2020/0OSSME 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÀJCE. Extrato do 20  

(segundo) termo aditivo ao contrato da Tomada de Preços n° 

TP2020/008SME. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Educação. CONTRATADA: ELETROCAMPO SERVIÇOS  E 

CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA. PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2. NO 
DISTRITO DE JUATAMA. CONFORME PROJETO BÁSICO DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÂO. Este termo tem por objeto PRORROGAR O PRAZO 
DE VIGÊNCIA. Prazo de vigência: 12 meses a partir do dia 02 de 
setembro de 2021. Assinatura: 30 de agosto de 2021. Signatária: 
Veruzia Jardim de Queiroz - Secretária e Francisco Esténio Saraiva 

Maia - Contratada. 

/  U Ta 
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NpCflPkfEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N* 38312021 —GAPRE. 

PORTARIA N 383/2021 - GAPRE. 

Dispõe sobre exoneração do Procurador Geral do 
Municipio e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Quixelô. Estado do Ceará. no uso de suas 
atribuições legais. 

RESOLVE: 

Ali. 1° - Exonerar o Sr. DANILSON DE CARVALHO PASSOS. 
portador do CPF n° 904.628.073-04. do Cargo de Procurador Geral 
do Municipio, a partir do dia 13 de setembro de 2021, nos termos da 
Lei Municipal n°150. de IS de julho de 2023. 

Art. 20 - As despesas decorrentes da execução da presente Portaria 
correrão á conta de dotação orçamentária própria, suplementada. se  
necessário. 

Art. 3°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CIENTIFIQUE-SE, 
PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÕ. ESTADO 
DO CEARÁ. em 13 de setembro de 2021. 

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR 
Prefeito Municipal de Quixelõ 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador: 1 26E5E63 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N' 384/2021 - GAPRE. 

PORTARIA N 384/2021 - GAPRE. 

Dispõe sobre nomeação do Procurador Geral do 
Municipio e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Quixdõ, Estado do Ceará, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Nomear o Sr. RONNEV CHAVES PESSOA, OAB/CE n° 
24.121, para ocupar o Cargo de Procurador Geral do Municipio. 

com  exercicio a partir do dia 14 de setembro de 2021, nos termos da 
Lei Municipal n°150, de IS de julho de 2013. 

Art. 20  - As despesas decorrentes da execução da presente Portaria 
correrão à conta de dotação orçamentária própria. suplementada. se  

necessário. 

Ali. Y - Esta Portaria entrará cm vigor na data de sua publicação. 

CIENTIFIQUE-SE, 
PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXEL.A ESTADO 
DO CEARÁ, em 14 de setembro de 2021. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:34A2AA9E 
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ESTADO DO CEARÁ -PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO -AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO -TOMADA 
DE PREÇO N 006/2021 - TP - A Comissão de Licitação, localizada na Rua Santos Dumont, N° 913A. Centro, toma público aos interessados do 
Julgamentodos Documentos das Propostas de Preço apresentados para a Licitação acima refenda. cujo OBJETO é a Licitação do Tipo Menor Preço Global 
para Contratação de empresa especializada nos sers içes de transporte de residuos sólidos urbanos do Munielpio de Redenção. C. Abertos os trabalhos, foi 
observada as Propostas e chegou-se aos seguintes Valores: II CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME. inscrita no CNPJ NÓ  23.078.596/000I48. com  
o VALOR de RS 2.006.581.32 (Dois Milhões. Seis Mil. Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos) 2) FU MENDONÇA SERVIÇOS  E 
CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscnia no CNPJ N° 13.281.294/00(11-19. como VALOR de RS 1.958.805.50 (Um Milhão Novecentos e Cinquenta e Oito 
Mil Oitocentos e Cinco Reais e Cinquenta Centavos) 3) LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME. inscrita no CNPJ N° 26.287.36410001-98. como 
VALOR4e R$1.791.590,40 (Um Milhão Seiecentose Noventa e Um Mil Quinhentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos) 4) LIMPAX CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 07.270.402/0001-55. com  o VALOR de 1(5 1.674.691.20 (Um Milhão Seiscentos e Setenta e Quatro Mil 
Seiscentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos) 5) TRANSLOC TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME. inscrita no CNPJ N° 
41.429.8201000140, como VALOR de R$ 1.820.880.00 (Um Milhão. Oitocentos e Vinte Mil e Oitocentos e Oitenta Reais) 6) EMMY'S EDIFICAÇÕES 
EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ N°07.194,701000l$8, ~o VALOR de RS 1148.249.60 (Dois Milhões Centos eQuarcntaeOito Mil DuzentoseQuarenta 
e Nove Reais e Sessenta Centavos) 7) VK SERVIÇOS  E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ N' 31.025.807/0001.02, com o VALOR de R$ 1.434.153.60 
(Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos) 8) URBANA LIMPEZA  MANUTENÇÃO VIÁRIA 
EIRELI. inscrita no CNPJ N° 13.259.1190001.48. com  o VALOR de 1(5 1.979.510.40 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Nove Mil. Quinhentos e Dez 
Reais e Quarenta Centavos) 9) ST LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS  EIRELI-ME, inscrita no CNPJ N° 12.465.363'0001.81 com o VALOR 
de RS 1.732.173.72 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Dois Mil Cento e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos). Portanto resta declarada como 
VENCEDORA do certame a Licitante a Empresa: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES,  inscrita no CNPJ N°31.025.807/0001-02. com  o VALOR de 
1(5 1.434.15340 (Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centasosi. Diante disso, resta publicada a 
decisão da Comissão Pennanente de licitação, ficando disponiveis vistas ao Processo e Aberto o Prazo pala Interposição de Recurso referente a Decisão de 
Julgamento das Propostas. Caso haja Intençào de Recurso após transconidoo prazo legal de  (cincol dias, conforme a Lei 8.66693. Redenção-CE, 20 de 

de 2021. Lata Lys Montenegro dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação. 

.0 .•. fl* 

Ministério da Iafraestrut.ra 
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO 

nitotes Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidados a participar da reunião da Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade 
MI, a ser realizada ás 10h do dia 29:09:202). em sua sede social, na Praça Amigos da Marinha. sie. Mucuripc. cm  Fortaleza. Estado do Ceará. 

aktt'de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1 -Aumento do capital social: 
II - Eleição de membro do Conselho Fiscal. 
Instruções gerais: 

Considerando a realização da Assembleia na forma scmtpresencial. será admitida a participação de acionistas de forma presencial ou remota i*2'. Art. 
V. IN DREI n°79 2020). 
2 . Para admissão na sala virtual da Assembleia o acionista deverá enviar para o endereço eletrônico "gabprccdcgmail.com".o nome completo de 
representante legal ou procurador que parliciparáda Assembleia, seu rcspcctivocndcrcço cletrànicode email. cópia deseudocumcntodc identiftcaçãocom 
foto, bem como os documentos que comprovem sua condição. em conformidade com agi. Y, § 2'. da IN DREI ri 790020; 
3-O ltnk de acesso à sala virtual da Assembleia será remetido. exclusisainente. para o endereço de e-mail informado, desde que comprovada a sua condição 
de participação, e permitirá ao representante legal ou de seu procurador do acionista o acesso A sala virtual da Assembleia para participação do conclave e o 
exereicio devoto, através de çhat, de ãudio ou de vidro. cm tempo real: 
4 - Os documentos relacionados às matérias a serem examinadas e deliberadas na Ass'mbleta Geral Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas 
na sede da empresa. assim como no site oficial da Companhia Docas do Ceará (www.docasdoceara.com.br); 
5 . De acordo corno agi, 4'. da IN DREI n° 792020. a Assembleia sem integralmente gravada e ficará arquisada na sede da Companhia Docas do Ceará. 

Fortaleza. ló de setembrode 2021 
Fábio Lavor Teixeira 

Presidente do Conselho de Administração 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO Xlii N°216 1 FORTALEZA, 21 DE SETEMBRO DE 2021 

Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de São Benedito - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços N' 2021.09.17.01 - Tipo: Menor Preço 
- Critério de Julgamento: Menor Preço Global. O Municipio de São BeneditoCE. através sua Comissão Permanente de Licitação, toma público pano 
conhecimento dos interessados, que no dia 7 de Outubro de 2021 ás 09:00h. dará inicio a Tomada de Piço, supracitada. que tem corno objetivo a seleção 
de proposta mais vantajosa para: Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil, para a execução da obra de reforma e manutenção 
do Centro de Nutrição, localizado no Municipio de São Benedito/CE. conforme Projeto Básico. Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, no 
endereço: Rua Paulo Marques. n' 378. Centro. São Benedito/CE. no horário de expediente das OSbOOmin às 12h00tnin, Demais informações, através do fone: 
(88)3626-1347. São Benedito - CE. 17 de Setembro de 2021. Ronaldo Lobo Damaseeno - Presidente da CPI- PL 

Estado Estado do Ceará - Município de São Benedito - Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços N°  2021.07.29.01. A Comissão Permanente & 
Licitação do %iunicipio de São Benedito-CE torna público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento dos documentos de habilitação 
apresentados para a licitação acima referida, cujo objeto é a contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil, para a execução das obras 
construção de um Centro de Esporte para Futebol - Areninha. no Sitio Carnaúba II. Municipiode São Benedito CE, conforme projeto básico. A Comissão 
declarou habilitadas as empresas: Construtora Moraes EIRELI. Salinas Empreendimentos e Construções LTDA e PMG Construção e Locação LTDA. Foram 
consideradas inabilitadas as empresas: Cmgcon Construtora e Serviços FIREL, não atendimento ao item 3.2.8 e Sertão Construções Serviços e Locações 
LIDA, não atendimento ao item 2.3. Conforme prevê o Agi. 109. inciso Ida Lei n°8.666/93 fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto em lei 
para apresentação de recursos a serem interpostos pelos recorrentes, caso assim desejem. São Benedito-CE, 2010912021. Rnaldo Lobo Damasceno - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Licitação- Pregão Eletránico N 2021.09.01.1 - SRP. Julgamento: menor preço 
por lote. Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações para serviços de buffet, coffee bocais e fornecimento de lanches prontos e refeições 
prontas (tipo quentinhas). para atender as necessidades de diversos órgãos e Secretarias do Munieipio de liorizonte/CE. O prazo de cadastrarnento das 
Cartas Propostas será até às OÇhOOmin do dia 04 de outubro de 2021, com abertura pari análise das propostas ás 09h30min. O edital poderá ser adquirido 
nos endereços eletrónicos sww.comprasnetgov.br. www horizonre.ce.gov.br  e wwv.tce.ce.gov.br  a partir da data desta publicação. Informações: na sede 
da Comissão Permanente dc Pregão, na As. Presidente Castelo Branco. n'SISO. Centro. Honzonte/CE ou pelo fone (85)3336.1434. Horizoate/CE. 20 de 
setembro de 2021. Francisca Jorangela Barbosa Almeida - PregoeIra Oficial. 

......... 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá -Aviso de Lieitaflo-AConiissiode Licitações do municipio de Quixadá torna publico que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n 16.0I02021-PERP. do tipo menor preço por lote, cujo objeto e Registro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de suprimentos de informática, destinados ao atendimento dos programas sociais, de responsabilidade da 
Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce. Datas e Iloran... 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 
22'09/2021: 2. rim do recebimento de propostas: ás 08ha00min do dia 04/10.12021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hsolmin ás 08h59min do 
dia 04/10/2021:4, Inicio da sessão de disputa de preços: às 09hsoomin do dia 04 101202t, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada 
à Trav. José Jorge. sri, r andar. Campo Velho. Quixadá-Ce. das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. Qulsadã-Ce. 17 de setembro de 2021. JOSÉ 

IVAN DE PAIVA JUNLOR- Pregoeiro. 
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