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ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ-CE. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
LOCAL DO PREGÃO: www.bIlcompras.org.br" Acesso Identificado no Iink -licitações". 

1. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 26/10/2021 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 10/11/2021 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 10/11/2021 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 10/11/2021 

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 HABILITAÇÃO, referentes à licitação objeto deste instrumento, 
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as 
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n° 7892, 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. ORGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade conveniada com o 
Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técni-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 

Trav. Joséorge SIN 
Campo Velho( 9O-1O - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	ff 

QUIXADA 
ce 
- 

t 
Gabinete do Prefeito 	 Pthr,ca 

Comissão Permanente de Licitacão 	comIssÃo 
DE 

\JCiTACi 

13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos 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. 

ecorrente;
16. ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 
17. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

1 - DO OBJETO 
1.1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE 

- 	ENSINO, JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 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; 
ANEXO V - MINUTA DE 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 à 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. 

Trav. José J rge, S/N 

Campo Velho, 63907--1&10  -  Quixadá-CE 
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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 no 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. br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem 
nesta situação; 
b) Cumprindo pena/idade 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) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante,-
h) 

icitante;
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 

tualizações:
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 eritida pela entidade: 

Trav. José orge, S/N 

Campo Velho, 6 90 10 - Quixadá-CE 
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2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 51, 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 á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
à respectiva ORO - 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, obhgato ria mente, 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. 71  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 41, 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. 
1) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substituí-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 item. 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fomecer todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

37. 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 Jo e, SIN 

Campo Velho, 6 907- 	- Quixadá-CE 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada. em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
b) conter a indicação do banco, número da conta e 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. 51  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 vínculo 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. 
4.71niciada 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 aTjtemátia 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-O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22-Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 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. 31, § 

2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1-no pais: 
4.29.2-por empresas brasileiras; 
4.29.3-por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
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 VENCEDORAS  
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4.35.1-Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a pros1fãssificada 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. 7° 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 á 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 chat' 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 LO 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.gov.br/).  
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 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. 
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5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 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° 08.007/2021-PERP 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13 - 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. 
5.13.1 - 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. 
5.13.2 - 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. 
5.13.3 - 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, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.4 - 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. 
5.13.5 - 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. 
5.13.6 - 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. 

5.14 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
5.14.1- 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 Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitio 
www. portaldoempreendedor.gov. br; 
c). NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA 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: 

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

5.14.3- 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 n° 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 licitatóho, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio 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.  

5.14.3.1 - 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; 
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual 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; 
5.14.3.3 - A não-regulahzação 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. 

5.14.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as 
demais informações: 

Comissão Permanente de Licitacão 
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a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e (.NPJ da empresa que executou o fornecimento; 
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. 
5.14.4.2. 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. 
5.14.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item 5.14.4.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 
5.14.4.4- 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 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 

5.14.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1-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. 
5.14.5.2 - 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. 
5.14.5.3- 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; 
5.14.5.4- 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; 
5.14.5.5- 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; 
5.14.5.6- 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. 

5.14.6 - 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 71 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 requisitas constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/NF 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 as 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 
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 
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 orderkcrescente  dos valores ofertados. 
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7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44e45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 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; 
li - 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) 
decísão(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 mtW?ua 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 http://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, §10  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 e Anexo V - Minuta de Contrato. 

9- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COTRATADA 
9.1. A Contratada, além das obrigações resultantes da Nservância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer às 
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10- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se houver, seja 
classificado em primeiro lugar, é da competência do PREGOEIRO. 
10.2 - A homologação deste pregão é da competência do titular da origem desta licitação. 
10.3 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente processo, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação 
escrita. 

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 71, § 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 hábil". 

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. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadá-Ce. 
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 lote da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinata da Ata de Registro de Preços. 

disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 
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13.3. Incumbirá à 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, § 11  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 á 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 lote. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 11  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 Secretaria Contratante do município de 
Quixadá-Ce. 
15.3. 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. 	 \ 

Trav. Jo S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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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: 
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. 
16.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obhgações, 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: 
cl) 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 prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

17 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLAECIMENTO 

Trav. José JJ9e9N 

Campo Velho, 63907010 - Qaixada-CE 
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17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura dassão 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.com,  ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge Matias, s/n, 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. 
17.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
18.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução de contrato; 
c) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não-competitivos: 
d) prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) "prática obstrutiva": 
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 
prevista neste subitem; 
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 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 submissão às normas nele contidas. 

Trav. 
Campo Velho, 63907-010 .'Quixadá-CE 
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21.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
21.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autondade 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 licitatóo; 
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 postehores 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, 21 de outubro de 2021. 

,1 

ande ! vaJunior 
Preg' -iro Oficial 

Trav. José Jorge, S/N 

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

1. OBJETO 
1.1. Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material esportivo, para atender as necessidades das 
Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, junto à Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 
2.1. A prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e 
jovens, capacitando o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas de forma que o mesmo possa 
desenvolver as competências técnicas, sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo de 
desenvolvimento individual e social. Nesse viés, a aquisição de materiais esportivos busca subsidiar as ações 
educacionais buscando promover o intercâmbio sociocultural e educacional nos os alunos das diversas escolas do 
município, além da promoção de novos talentos, levando uma mensagem de cultura e paz, mostrando que é 
possível realização esporte de forma de desenvolvimento educacional. 

3. DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE PREGÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 
3.1.0 objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens de que trata a Decreto Federal n°. 10.024, de 20 
de setembro de 2019, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as 
especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão. 
3.2. Os bens, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são 
geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de 
compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. 
3.3. O uso do Sistema de Registro de Preços se justifica por ser mais conveniente a Administração Municipal, 
devido à entrega parcelada do objeto, conforme disposto do inciso II do art. 30  do Decreto Federal n.° 7.892/2013. 

4. A JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO POR LOTE: 
4.1 A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, em lote justifica-
se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar 
descontínuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a 
contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um 
padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao largo das aquisições, o que fica sobremaneira 
dificultado quando se trata de diversos fornecedores. 
4.2. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §1°, da Lei n° 8.668/1983, neste caso, se 
demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, 
visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla 
competição necessária em um processo licitatóho, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de 
atender a contento as necessidades da Administração Pública. 
4.3. O loteamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um ou 
poucos contratos e os transtornos que poderiam surgir com a existência de várias empresas para a execução e 
supervisão do fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os princípios da eficiência e economicidade, é 
imprescindível a licitação por lotes. 
4.4. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que 
os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si" - Acórdão 5.260/2011-
11  Câmara - TCU; 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
5.1. A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer todas as 
normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios. 

LOTE 1 - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

Trav. Jo é Jo 'e, SIN 
Campo Velho, 6390 • .  - Quixadá-CE 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1.1 

MELADALHA METÁLICA NA COR OURO - Especificação: Medalha 
redonda fundida em liga metálica de Zamac, metalizada na cor dourado, 
com o tamanho de 45mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro 
com a gravação de honra ao mérito', que também permite a colocação 
de adesivo de 25mm e com fita de cetim. 

UNO 200 6,880 1.376000 

1.2 

MELADALHA METÁLICA NA COR PRATA - Especificação: Medalha 
redonda fundida em liga metálica de Zamac, metalizada na cor prata, 
com o tamanho de 45mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro 
com a gravação de "honra ao mérito", que também permite a colocação 
de adesivo de 25mm e com fita de cetim. 

UNO 200 9,217 1.843,400 

1.3 

MELADALHA METÁLICA NA COR BRONZE - Especificação: Medalha 
redonda fundida em liga metálica de Zamac, metalizada na cor bronze, 
com o tamanho de 45mm de diâmetro e centro de 25mm de diâmetro 
com a gravação de "honra ao ménto", que também permite a colocação 
de adesivo de 25mm e com fita de cetim. 

UNO 200 8,613 1.722,600 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 4.942,000 

LOTE 2- DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

TROFÉU 40CM DE ALTURA - Especificação: Troféu premiação em 
2.1 plástico ABS, acabamento em dourado, com detalhes nas cores a 

combinar, tamanho mínimo de 10cm de base por 40cm de altura. 
UNO 150 157,300 23.595,000 

TROFÉU 70CM DE ALTURA - Especificação: Troféu premiação em 
2.2 plástico ABS, acabamento em dourado, com detalhes nas cores a 

combinar, tamanho mínimo de 20cm de base por 70cm de altura. 
UND 150 298,127 44.719,050 

TROFÉU 90CM DE ALTURA - Especificação: Troféu premiação em 
2.3 plástico ABS, acabamento em dourado, com detalhes nas cores a 

combinar, tamanho mínimo de 30cm de base por 90cm de altura. 
UNO 75 395,633 29.672,475 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 97.986,525 

LOTE 3- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

TROFÉU 40CM DE ALTURA - Especificação: Troféu premiação em 
3.1 plástico ABS, acabamento em dourado, com detalhes nas cores a 

combinar, tamanho mínimo de 10cm de base por 40cm de altura. 
UNO 50 157,300 7.865,000 

TROFÉU 70CM DE ALTURA - Especificação: Troféu premiação em 
3.2 plástico ABS, acabamento em dourado, com detalhes nas cores a 

combinar, tamanho mínimo de 20cm de base por 70cm de altura. 
UNO 50 298,127 14.906,350 

TROFÉU 90CM DE ALTURA - Especificação: Troféu premiação em 
3.3 plástico ABS, acabamento em dourado, com detalhes nas cores a 

combinar, tamanho mínimo de 30cm de base por 90cm de altura. 
UND 25 395,633 9.890,825 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 32.662,1 75 

LOTE 4- DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL
ESTIMADO 	ESTIMADO R$ 

4.1 
BOLA DE FUTSAL 8 GOMOS - Especificação: Bola de futsal, 8 gomos 
confeccionada em PU, circunferência 61-64cm, 410 a 440g câmara 

UNO 75 214,677 16.100,775 

Trav. José Jore, SIN 

Campo Velho, 6399?Ü1 - Quixadá-CE 
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airbility, material em PU, miolo removível lubrificado. 

4.2 
BOLA DE HANDEBOL 1-111- - Especificação: Bola de handebol 1-1111- 1L

4.2 	possuindo 	32 	gomos, 	miolo 	slip 	system 	(removível 	e 	lubrificado, 
costurada em pvc, câmara airbility, com circunferência 49-51 cm. 

UND 45 146,327 6.584,715 

4.3 

BOLA DE HANDEBOL 1-131- - Especificação: Bola de handebol 1-131-, 
câmara 0, sistema de forro termo fixo, camada interna, evancel, 
material micro power igual laminado de PVC, miolo cápsula SIS, 
construção ultra fusion e adicional ultra colagem. 

UND 45 158 327 , 7 124 71 . 	5 

4.4 

BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL PRÓ 7.0 - Especificação: Bola oficial de 
voleibol pró 7.0, matnzada oficial, confeccionada em Microfibra, com 18 
gomos, na cor branca com azul e verde, com câmara airbility, forro 
multiaxial, miolo SIip System (lubrificado e substituível), com peso 260 a 
280 gramas e circunferência entre 65 e 67 cm. 

UND 45 130,867 5.889,015 

4.5 

BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL N 	3 - Especificação: Bola 
futebol de campo oficial n 3 composta por laminado e PU. Costurada a 
mão. Câmara em butil. Circunferência de 61-64cm. Peso: de 360g - 
390g; 32 gomos; com câmara airbility; garantia do fabricante contra 
defeito de fabricação. 

UND 150 157,327 23.599,050 

4.6 

BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL N° 4 - Especificação: Bola 
futebol de campo oficial n° 4 composta por laminado e PU. Costurada a 
mão. Câmara em butil. Circunferência de 64-66cm. Peso: de 360g - 
3909; 32 gomos; com câmara airbility; garantia do fabricante contra 
defeito de fabricação. 

UND 150 126,667 19.000,050 

4.7 
BOLA DE BASQUETE OFICIAL - Especificação: Bola de basquete 
oficial, 	circunferência 	e 	75-78cm, 	pesando 	600-650g 	com 	miolo 
removível, câmara de butil; acabamento externo matrizada. 

UND 23 123,960 2.851,080 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 81.149,400 

LOTE 5- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARÁ ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

5.1 
BOLA DE FUTSAL 8 GOMOS - Especificação: Bola de futsal, 8 gomos 
confeccionada em PU, circunferência 61-64cm, 410 a 4409, câmara 
airbility, material em PU, miolo removível lubrificado. 

UND 25 214,677 5.366,925 

5.2 
BOLA DE HANDEBOL 1-111- - Especificação: Bola de handebol 1-111- IL

5.2 	possuindo 	32 	gomos, 	miolo 	slip 	system 	(removível 	e 	lubrificado, 
costurada em pvc, câmara airbility, com circunferência 49-51 cm. 

UND 15 146,327 2.194,905 

5.3 

BOLA DE HANDEBOL 1-131- - Especificação: Bola de handebol 1-131-, 
câmara 61), sistema de forro termo fixo, camada interna, evancel, 
material micro power igual laminado de PVC, miolo cápsula SIS, 
construção ultra fusion e adicional ultra colagem. 

UND 15 158,327 2.374,905 

5.4 

BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL PRÓ 7.0 - Especificação: Bola oficial de 
voleibol pró 7.0, matnzada oficial, confeccionada em Microfibra, com 18 
gomos, na cor branca com azul e verde, com câmara airbility, forro 
multiaxial, miolo SIip System (lubrificado e substituível), com peso 260 a 
280 gramas e circunferência entre 65 e 67 cm. 

UNO 15 130,867 1.963,005 

5.5 

BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL N° 3 - Especificação: Bola 
futebol de campo oficial n 3 composta por laminado e PU. Costurada a 
mão. Câmara em butil. Circunferência de 61-64cm. Peso: de 360g - 
390g; 32 gomos; com câmara airbility; garantia do fabricante contra 
defeito de fabricação. 

UNO 50 157,327 7.866,350 

5.6 

BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL N° 4 - Especificação: Bola 
futebol de campo oficial n° 4 composta por laminado e PU. Costurada a 
mão. Câmara em butil. Circunferência de 64-66cm. Peso: de 360g - 
390g; 32 gomos; com câmara airbility; garantia do fabricante contra 
defeito de fabricação. 

UNO 50 126,667 6.333,350 

5.7 
BOLA DE BASQUETE OFICIAL - Especificação: Bola de basquete 
oficial, 	circunferência 	e 	75-78cm, 	pesando 	600-6509 	com 	miolo 
removível, câmara de butil; acabamento externo matnzada. 

UND 7 123,960 867,720 

,VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$ 26.961,160 

w QUIXADA 
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LOTE 6- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

T VALOR 	AL 
ESTIMADO 

6.1 
BOMBA DE ENCHER BOLAS - Especificação: Bomba de encher bolas: 
infla nos dois sentidos: ao puxar e ao empurrar o ar, dupla ação, em 
plástico e com bico de rosca. 

UND 50 62,957 3.147,850 

6,2 

APITO ESPORTIVOS DE PLÁSTICO PROFISSIONAL - Especificação: 
Apito esportivos de plástico profissional de alta resistência, pesando 
lOg com 1cm de profundidade x 4,50cm de altura, amplitude 115 
decibéis. 

UND 50 45,473 2.273,650 

6.3 CONES DE AGILIDADE — Especificação: Cones de agilidade para 
UND 80 18,200 1.456,000 

64 JOGO DE CARTAO DE ARBITRAGEM  -  Especificação: Jogo de cartão 
de arbitragem oficial para futsal, matéria prima  em PVC impermeável. UND 30 16,180 485,400 

6.5 
CORDA PARA PULAR  -  Especificação: Corda para pular, material 
nylon, comprimento de 3m, características adicionais: extremidades 
com punho de madeira. 

UND 100 24,097 2.409,700 

6.6 
COLCHONETES 	COMPOSTO 	DE 	ESPUMA 	- 	Especificações: 
Colchonetes composto de espuma; revestimento em material sintético, 
medindo no mínimo 55x100x10cm. 

UND 200 107,500 21.500,000 

6.7 
BAMBOLÉ INFANTIL (CORES VARIADAS) - Especificação: Bambolé 
confeccionado em material plástico resistente, com lm diâmetro (cores 
variadas). 

UND 200 18,100 3.620,000 

6.8 

JOGO DE DAMA - Especificação: jogo de damas e trilha em tabuleiro 
de madeira MDF com 01 estojo com 02 jogos, acompanha kit de peças 
em plástico e regras dos jogos, tam. mínimo do tabuleiro 27cm x 27cm, 
com sengrafia colorida dos jogos nos dois lados, com estojo com tampa 
de 	deslizar 	para 	guardar 	as 	peças, 	tam 	mínimo 	do 	produto 
30x30x4,Scm. 

UND 150 25,823 3.873,450 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 6 R$ 38.766,050 

LOTE 7- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL  
ESTIMADO R$ 

7.1 

PAR DE REDES DE GOL PARA FUTSAL - Especificação: Par de redes 
de gol para futsal - Confeccionada no fio 10 e na alha 12 em corda 
trançada entre 	nós. 	Material 	em 	polietileno 	100% 	virgem e 	alta 
densidade UV. Medidas de 3,00 metros de largura x 2,00 de altura x 
1,00 metros de recuo inferior. 

UND 50 353,110 17.655,500 

7.2 
PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO - Especificação: Par de 
redes de futebol de campo: fio 2,0 de nylon de alta resistência, malha 
15; (LxA) 7,50x2,50m; superior/inferior 2,00m, 17x40x45. 

UND 60 463,783 27.826,980 

7.3 

PAR DE REDES PARA VOLEIBOL OFICIAL - Especificação: Par de 
redes para Voleibol Oficial, fio de nylon (polietileno) seda (polipropileno) 
médio na cor preto, malha de lOxlOcm, lona de algodão, com 5 cm de 
largura. 

UND 20 286,517 5730 340 

7.4 

REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA 22MX1OM - 
Especificação: 	Rede 	de 	proteção 	para 	quadra 	poliesportiva 
confeccionada em poliamida, nylon ou seda fio 2mm, malha tamanho 12 
cm, cor branca medidas 22mxlOm, totalizando 220m2. 

UND 10 385,000 3.850,000 

7.5 

REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA 32mx5m - 
Especificação: 	Rede 	de 	proteção 	para 	quadra 	poliesportiva 
confeccionada em poliamida, nylon ou seda fio 2mm, malha tamanho 12 
cm, cor branca medidas 32mx5m, totalizando 160m1. 

UND 10 411,667 4.116,670 

7.6 

REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA 42MX1OM - 
Especificação: 	Rede 	de 	proteção 	para 	quadra 	poliesportiva 
confeccionada em poliamida, nylon ou seda fio 2mm, malha tam nho 12 
cm, cor branca medidas 42mxlOm, totalizando 420m2. 

UND 10 448,333 4.483,330 

Trav. 

Joro 
'iãP S/N 
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VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 7 R$ 1 63.662,820 

LOTE 8 - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

8.1 

TROFÉU PERSONALIZADO PARA EVENTOS E COMPETIÇÕES - 
Especificações: 	Troféu 	personalizado para eventos e competições. 
Troféu em acrílico de 05 mm recortado, tamanho 25x25 cm com a base 
de 24x6 cm em acrílico 10 mm, fixado com 2 peças em zamaq, arte 
proposta do evento em 	papel fotográfico com 	resina acrilica para 
proteção. 	Os 	troféus 	serão 	todos 	personalizados 	por 	eventos 	e 
modalidades, independente de quantidade por evento conforme as 
solicitações. 

UND 200 80,000 16.000,000 

8.2 

MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA EVENTOS E COMPETIÇÕES - 
Especificações: Medalhas personalizadas para eventos e competições. 
Medalha em acrílico transparente 70x70mm e centro personalizado com 
arte proposta do evento. Espessura de 2 mm. Suporte para fita com 3,0 
cm de largura. A medalha com fita de cetim, Cor: A definir, com 3,0 cm 
de largura. As medalhas serão todos personalizadas por eventos e 
modalidades, independente de quantidade por evento conforme as 
solicitações. 

UND 200 61,000 12,200,000 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 8 R$ 28.200,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 374.336,13 (trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e 
treze Centavos). 

6. DO CONTRATO DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO 
6.1. Não será permitida em hipótese alguma, a subcontratação para os itens objeto deste certame. 
6.2. A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
6.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o arte 70 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
6.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionáhos à regularização eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7. DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS: 
7.1. Das Ordens de Compra/Fornecimento: O fornecimento dos bens licitados se dará mediante expedição de 
Ordens de Compra/Autorização de Fornecimento, por parte da administração ao licitante vencedor, que serão de 
forma execução parcelada, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e 
disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s). 
7.1.1. A ordem de compra/autorização de fornecimento emitida conterá o produto pretendido e a respectiva 
quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do registro no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao 
seu número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro 
ou da própria Ata de Registro de Preços. 
7.1.2. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra/autorização de fornecimento, o 
fornecedor deverá fazer a entrega do produto no local, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que 
receberá o atesto declarando a entrega dos bens. 
7.1.3. O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de 
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificões estabelecidas no Anexo 1 deste Edital quanto aos 
produtos entregues. 

Trav. José 	e, SIN 

Campo Velho, 639Ó7.010 - Quixadá-CE 



Rubrica 

COMISSÃO DE 
HCITAC) 

PREFEITURA DE 	p 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licítacão 

7.1.4. Poderão ser firmados contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, que serão tratados de forma 
autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei n.°  8.666/93, inclusive quanto às 
prorrogações, alterações e rescisões. 

8. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
8.1. Os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, obedecendo a um 
cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam nos quantitativos discriminados na Ordem de 
Compra/Autorização de Fornecimento pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade 
Gestora. 
8.2. Para os produtos objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Secretaria 
Contratante. 
8.3. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências especificadas neste 
Edital e na Carta Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, 
na forma da lei e deste instrumento. 
8.4. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo. 
8.5. Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições contidas no Termo de 
referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua Carta Proposta, bem ainda às normas 
vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus 
de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam 
imputáveis, inclusive com relação a terceiros e ainda: 
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem 
no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do registro, na forma do § 1° do artigo 
65 da Lei n° 8.666/93; 
e) a entrega dos produtos deverá ser efetuada de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços 
Municipais, e deverá cumprir o cronograma expedido pela secretaria contratante. 

9. DO PAGAMENTO 
9.1. 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. 
9.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de 
Quixadá-Ce. 
9.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalícias e deste termo. 
9.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serôo 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. 
9.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
9.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "N-LlNE" às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

Trav. Jpé 	SIN 
Campo Velho, 63907-01ON,  Quixadá-CE 



PREFEifURA DE  

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 
\ COMSs ri /  
\CITAÇAo ' 

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
10.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (à) CONTRATADO (A) todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nQ 8.666/93 e 
suas alterações posteriores; 
10.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
10.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 
10.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste termo de 
referência e no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
11.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 
11.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira 
que não se prejudiquem o bom andamento e a boa execução contratual; 
11.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que 
forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE; 
11.5. Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pelo(a) CONTRATANTE; 
11.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual, 
inclusive, respondendo pecuniariamente; 
11.7. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de 
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o fornecimento contratado, inclusive, as contribuições 
previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando 
excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixadá por eventuais autuações administrativas e/ou 
judiciais uma vez que a inadimplência do(a) CONTRATADO(A), com referência às suas obrigações, não se 
transfere à Prefeitura Municipal de Quixadá 
11.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do contrato; 
11.9. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e 
legislação pertinente; 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
12.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as 
demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 
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. 
12.2. 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. 
12.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item 12.2, instrumento de nota fiscal/contrat9 de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 

Trav. José o,zg S/N 

Campo Velho, 63907-016' Quixadá-CE 
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12.4. 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 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 

13. DO GESTOR DE CONTRATOS 
13.1. O Gestor do Contrato será designado pela a Secretária Municipal de Educação, o qual deverá exercer sua 
função em toda sua plenitude, com zelo e atenção, de acordo com o que a Lei no  8.666/93 preceitua. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1 - 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: 
14.1,1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
14.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
14.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
14.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
14.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
14.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo. 
14.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
14.1.8 - Descumprir prazos. 
14.2 - 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. 
14.3 - 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: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
14.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
14.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
14.6 - 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. 
14.7 - 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. 
14.8 - As sanções previstas no item 14.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
14.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
14.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
14.9 - 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. 
14.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico A licitante será submetida a processo administrativo para 
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévs da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 
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15. DA RESCISÃO CONTRATUAL ITAÇÃO 

15.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade com os 
artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
15.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA: 

- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
II - Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência da 
CONTRATANTE; 
III - Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; 
IV - Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 
V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 
15.3- Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente o valor relativo aos 
serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilícito), descontadas as multas porventura aplicadas. 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1. 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. 
16.2. 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 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 hábif. 

Trav. 4,  S/N 
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.00712021-PERP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ•CE 
Comissão de Pregão 

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material esportivo, para atender as 
necessidades das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, junto à Secretaria da Educação 
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 e data, 	de 	de 2021. 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (art. 30, § 50  do Decreto Federal 
n°. 10.024/2019) 

Trav. José Jor,  SIN 
Campo Velho, 6307-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao Município de Quixadá Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/1011999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitatório, bem assim que ficamos 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-JQze, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	/2021 - SRP 

Aos XX dias do mês de 	 de 	, o município de Quixadá, através da Secretaria Municipal de 	 
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° 
08.007/2021 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 material esportivo, para atender 
as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, junto à Secretaria da Educação 
de Quixadá-Ce, de responsabilidade da Secretaria da Educação 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 os LOTES 
n° 	 foi classificada em 11  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 n° 08.007/2021 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 material esportivo, 
para atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, junto à Secretaria 
da Educação de Quixadá-Ce, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de 
Referência e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço, por um período de 12 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES: 
Subcláusula Primeira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de 
Preços. 
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, para fins de liquidação. 
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de 
Preço. 
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro 
das normas da Ata de Registro de Preço. 
e) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado. 
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO. 
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado, nos termos do 
art. 67 da Lei n° 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento. 
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o município de Quixadá 
i) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 

medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA 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. 	 \ 

Trav. José Jot 	SIN 

Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE 
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b) indicar, no mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função. n° do Documento de Identidade e n° do CPF. 
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 pela Secretária 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. 
Í) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 

j) comunicar ao município de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
k) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PAGAMENTO: 
Subcláusula Primeira - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de 
compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
Subcláusula Segunda - Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do 
município de Quixadá-Ce. 
Subcláusula Terceira - O 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 terigados a contratar o FORNECIMENTO registrados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, cultando-se a realização de licitação específica para o 
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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 obngações 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 convocatória e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme art. 1° § 
30 do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018). 

- 	 Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões á ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
art. 10 § 40 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 a Secretaria de Educação 
competindo-lhe: 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos 
PRODUTOS registrado; 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever 
os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados; 
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar 
novas certidões ou documentos vencidos; 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades: 
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 órgãoparticipantes possíveis alterações ocorridas. 
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Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser 
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 

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 n2  
8.666, de 1993. 
§ 1 	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. 
§ 21  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
- convocar o fomecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 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 
li - 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 formalado por intermédio de: 
a) Nota de empenho e autorização de fornecimento se o foecimento for de uma só vez; ou Ata de Registro de 
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações futuras; \ 

QUIXADA 
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b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os1dos efetuados durante a vigência da 
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior á 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 convocatória. 
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 lO% (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 inidôneo; 
5- Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
6- Cometer fraude fiscal; 
7- Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita ás penalidades tratadas na 
condição anterior: 

Trav. Jo ' 	, SIN 
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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. 
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às demais 
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 serão fixos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 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, considerando- e cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação. 

QUIXADA 
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Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS 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: 
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da 
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com  base no art. 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 
há bit', 
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: 
19.1.0 município de Quixadá providenciará a publicaçãosumida desta Ata trimestralmente, nos termos do art. 15, 
§ 2 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 	\\ 

Trav. José Joe, SIN 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
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 

SIGNATÁRIOS: 

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	 CPF: 	  
	 CPF: 	  

Trav. 	Jorâf , S/N 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	 COMISSÃO 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 	 

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 	 

Trav. José Jorge, SIN 
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

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

Trav. Jose Jorge, SIN 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  

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

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° 08.007/2021-PERP. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 , CNPJ N° 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR. 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE - R$ 

Trav. José Jorge, S/N 
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CONTRATO N° 	 

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 n° 
	 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: 
1.1.0 presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019, na Lei n°10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 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° 08.007/2021, 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 material esportivo, para atender as 
necessidades das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, junto à Secretaria da 
Educação de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referencia, constante no 
Anexo Ido 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° 
08.007/2021. 

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 prevídenciários 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. Nverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferência 
dos bens. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os equipamentos deverão ser entregues pela CONTRATADA e estarem em plena condição de consumo, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de 
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 l do edital. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a 
assinatura e o número do CPF, emitido pela Secretaria de 	 do servidor do CONTRATANTE 
responsável pelo recebimento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 
1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades 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 Secretaria Contratante 
do município de Quixadá-Ce. 
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições 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 data da sua reapresentaçã 

Trav. José 	S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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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. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
6.1. O contrato terá vigência até 	, 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 R$ 	 ( 	) e onerará recursos orçamentários na 
Dotação Orçamentária: 	. No Elemento de Despesas: 	 . Fonte de Recursos: 

PARÁGRAFO ÚNICO - DO REAJUSTE 
O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, salvo os casos expressamente previstos na Lei 
n° 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
8.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus 
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à 
CONTRATADA: 
a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a 
execução deste contrato, dos bens adquiridos; 
b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos 
necessários. 
c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como 
transportes, frete, carga e descarga etc. 
d. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na 
execução do contrato; 
e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a 
execução do contrato; 
g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93; 
i. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE; 
j. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação. 
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Refrência - Anexo 1 do edital. 

QUIXADA 

Trav. José Jo)e, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	Ar 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇOES 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 ás 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. 

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, especialmente designado, na forma 
dos arts. 67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993, 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatísticas, 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 fomecimento, 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 § 11  do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° 
e 20  do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
11.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 

Trav. J6-sé Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE 
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11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações iéponsabiIidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n° 8.666, de 1993. 
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 à 
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 corresponsabilidade 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 70  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 às 
multas que eventualmente forem aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
13.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas nos 
artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 8,666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTATANTE nos casos de rescisão administrativa, 
prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93. 	1 

Trav. José o 	S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CLÁUSULA DECIMA 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° 08.00712021-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 	 XX)O(XXX 

Secretario(a) de 	 Razão Social 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 08.007/2021-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material esportivo, para 
atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, 
junto à Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das 
propostas: das 08hs00min do dia 26/10/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 
08hs00min do dia 10/11/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 
08h59min do dia 10/11/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 
10/11/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge 
Matias, s/n, 11  andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no site: 
www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 21 de outubro de 2021. 

PUBLICAR, para circular no dia 25/10/2021, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL OPOVO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

Uk: 

1  .  
k° 	Rubrica 

COMISSÃ
ITAÇAO 

O )E ) 

    

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 08.00712021-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material esportivo, para atender as 
necessidades das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, junto à 
Secretaria da Educação de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 21 de outubro de 2021 no flanelógrafo 
desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/Ce, 21 de outubro de 2021. 

o 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ATO N° 14.10.00112021 

Reedita o ato ri' 21.09.001(2020, publicado em 
19/1012020 que concedeu aposentadoria Por Idade e 
Tempo de Contribuição com Proventos integrais à 
senhora MARIA ANTONETE FIRMINO DA 
SILVA, admitida cm 01/02/1984 no cargo de 
Encarregada do Posto dos Contos, com a matricula 
n° 0800880. lotada na Secretaria de Administração 
deste Município. nos tantos da legislação pertinente. 

() Prefeito Municipal de Quixadá. Estado do Ceará. no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orflnica do 
Município de Quixadá, e a Superintendente do Instituto de 
Previdência do Município de Quixadá. e; 

Conslderandoquc a servidoraMARlA ANTONETE FIRMINO DA 
SILVA, admitida cm 01/0211984 no cargo de Encarregada do Posto 
dos Correios, com a matricula n° 0800880. lotada na Secretaria de 
Administração deste Município, conta com mais de 54 anos de idade e 
com mais de 32 anos de contribuição, conforme ficou suficientemente 
comprovado nos autos de seu pedido de aposentadoria. 

Coasiderandoo cumprimento das formalidades legais pertinentes, 
inclusive o parecer favorável da Procuradoria Geral deste Município. 

Conslderandoque a requerente se enquadra para aposentadoria com 
base na redação dos termos do artigo3°. 1. II e III da E.C. n°47/2005: 

Ara. PRessalvado o direito de opção ti aposentadoria pelas normas 
estabelecidas pelo an. 40 da Constituição Federal ou pelas regras 
estabelecidas pelos ans. 20  e 60  da Emenda Constitucional n°41, de 
2003, o servidor da tinido, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. incluídas suas autarquias e jitndações. que tenha 
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá 
aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha. 
cumulativamente. as seguintes condições: 
7 trinca e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 
Ilvinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze 
anos de contra e cinco anos no cargo em que se der a 
aposentadoria: 
lilidade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do 
an. 40. § 1 ° inciso III, alínea "a° da Constituição Federal, de um 
ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição 

oprevista no inciso Ido capuz deste artigo. 

Ara. 5° Consideram-se seguradas obrigatórios, os servidores públicos 
de cargo efetivo vinculado à Administração Direta, autarquia e 
fundacional. os aposentados e os pensionistas, dos Poderes 
Legislativo e Executivo Municipal, 

.3 

	1q  
Ara. 21 —Ressalvado o disposto no art. 18. a aposentas4.&.vigupjr4a 
partir data da publicação do respectivo ato. 

Considerando o que dispõe sobre a Segundade Social dos ScrviC 
Públicos do Município de Quixadá, com base no art. 65. inciso, MI e 
IV. bem como o ara. 72 e ara. 73 da Lei Complementar 001. de 23 
de novembro de 2007. que trata do Regime Jurídico dos(as) 
servidores(as) municipais de Quixadá: 

An. 65 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei. 
serão deferidos aos(as) servidores(as) as seguintes retribuições. 
gratificações e adicionais: 

III - referente ao adicional por tempo de serviço: 
1k - Seita parte. 

Ar! 72 - O/a servidor/a que completar 25 anos (vinte e cinco anos) 
de exercício no Serviço Público Municipal perceberá a importância 
equivalente à sexta-parte de seu vencimento. 

Ar! 73 - A sexta pane incorporará ao vencimento para todos os 
efeitos legais. 

RESOLVEM: 

Ara. 1' -Expedir o presente Titulo de Aposentadoria Por Idade e 
Tempo de Contribuição a servidoraMARlA ANTONETE 
FIRMINO DA SILVA,cotnproveatos hitegralana ordem deRã  
,1.532.67(um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e sete 
centavos),seado: 

1)R$ 1.045,00(um mil e quarenta e cinco reais), a titulo desalárlo 
base; 
2)R$ 31330(trezentos e treze reais e cinquenta centavos) referente 
aOó OUINOUÊNIOS(artlgo 7Ida Lei Municipal N° 001 de 23 de 
novembro de 2007 - Regime Jurídico dos(as) Servidores(as) 
Municipais de Quixadá). 
3)ftS 174.17(cento setenta e quatro reais e dezessete centavos) 
correspondente asexta parte(artlgos 72 e 73da Lei Municipal N°001 
de 23 de novembro de 2007 - Regime Jurídico dos(as) Servidores(asj 
Municipais de Quixadá. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá, em 14 de outubro de 
2021. 

RICARDO JosÉ ARA 010 SIL VEIRA 
Prefeito do Município de Quixadá 

JL/LJANA ROCHA CARNEIRO NICOLAU 
Superintendente do Instituto de Previdência do Município de Quixadá 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código ldentifleador:2F3AB289 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
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Coutaiderandoque a servidora se encontra amparada pelaLei 
2.103/2002 Municipal. noartigo 50  e aut. Ir 1 e Bique define o 
direito a aposentadoria por idade e tempo de contribuição. 

Art n'o segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e 
Tempo de Contribuição com proventos integrais desde que preencha 
os seguintes requisitos; 

1—Tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público: 
li—Tempo 'ninimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que 
se dará a aposentadoria: 

Considerado o artigo 21 da mesma Lei Municipal de n° 2.103/2002, 
que define que o direito a aposentadoria vigorará a partir da data da 
publicação do Ato que concedeu a aposentadoria a servidora. 
portanto. Ato n°. a' 21.09.001/2020, publicado em 19110/2020. Sendo 
assim, a data do inicio do beneficio da servidora, MARIA 
ANTONETE FIRMINO DA SILVA. será 19/1012020. 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletr6nico n° 08.008/2021-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de 
material esportivo, para atender as necessidades das Escolas de Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Ensino, junto à Secretaria da 
Educação de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento 
das propostas: das 08hs0Omin do dia 26110/2021: 2. Fim do 
recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 10/11(2021: 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 08h$9min do 
dia I01Ili202I; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 
O9hsoomin do dia 10/11/2021, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias. sin. 1' 
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andar. Campo Velho, Quixadá.CE. das 07:30 às 11:30 e no sire: 
www.tce.cc.gov.br. 

JOSÉ JVS4NDE PAI VÁ JÚNIOL 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identifucador:C0E0EC7B 

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N  061/2021, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. 

DECRETO N 06112021, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. 

EMENTA: REGULAMENTA O SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PREVISTO NO ART. 15 
DA LEI P4' 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

'O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÕ. Estado do Ceará. 
José Adil Vieira Júnior, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Municipio e, tendo cm vista o 
disposto no art. IS da Lei n°8.666. de 21 de junho de 1993 e noart. 
11 da Lei n°10.520. de 17 de julho de 2002; 

DECRETA: 
CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. P - As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços SRI', no âmbito da 
administração pública Municipal direta, autárquica e fundacional, 
findos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município 
de QuixelA/CE, obedecerão ao disposto neste Decreto. 

Ar-t. 2° - Para os efeitos deste Decreto. são adotadas as seguintes 
definições: 

Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos â prestação de serviços e aquisição 
de bens, para contratações futuras; 
II - Ata de Registro de Preços . documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromis5o 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; 
III - órgão Gerenciador . órgão ou entidade da administração 
pública federal responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de 
registro de preços dele decorrente: 
IV - Órgão Participante . órgão ou entidade da administração 
pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de 
Registro de Preços e integra a ata de registro de preços: e 
V . Órgão aio 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. 

Ali. 3 - O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 
seguintes hipóteses: 

- Quando, pelas caracteristicas do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações Frequentes; 
II 	Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por 
unidade de medida ou em regime de tarefa: 
III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços pata atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a 
programas de governo; ou 

IV - Quando. pela natureza do objeto, não for passível deÇi( 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 

CAPITULO II 
DA INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Ali. 4 - Fica instituído o procedimento de Intenção de Registro-de 
Preços - IR?. que deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades 
integrantes da Administração Pública Municipal, pata registro e 
divulgação dos itens a serem licitados e para a realização dos atos 
previstos nos incisos II e V doaxi. 50  e dos atos previstos no inciso II 
ecaputdoart. 61. 
§ 2° - A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser 
dispensada nos casos de sua inviabilidade. de fonnajustifieada. 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÂO GERENCIADOR 

Mi. 5' - Caberá ao órgão gerenciador à prática de todos os atos de 
controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 
seguinte: 

- Registrar sua intenção de registro de preços junto ao setor de 
compras governamentais do Município de QuixelõlCE: 
II 'Consolidar informações relativas á estimativa individual e total de 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de 
referência ou projetos básicos encaminhados pata atender aos 
requisitos de padronização e racionalização: 
III - Promover atos necessários à instrução processual para a 
realização do procedimento licitatório: 
IV - Solicitar que seja realizada pesquisa de mercado para 
identificação do valor estimado da licitação e, consolidar os dados das 
pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades 
participantes; 
V - Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com 
o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de 
referencia ou projeto básico: 
VI -Realizar o procedimento licitatório: 
VII- Gerenciar a ata de registro de preços: 
VIII - Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados: 
IX - Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes de inflações no procedimento licitatório: e 
X - Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações 

§ r - O órgão gerenciador poderá solicitar auxilio técnico aos órgãos 
participantes pata execução das atividades previstas nos incisos III, IV 
e VI deste artigo. 

CAPITULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

Ali. 6° - o órgão participante será responsável pela manifestação de 
interesse em participar do registro de preços, providenciando o 
encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo. 
local de entrega e. quando couber, eronogtama de contratação e 
respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, 
nos termos daLei n° 8.666. de 21 de junho de 1993.e daLei n° 10.520. 
de li de julho de 2002.adequado ao registro de preços do qual 
pretende fazer parte, devendo ainda: 

Garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços 
estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente; 
II - Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da 
Intenção de Registro de Preços. sua concordõncia com o objeto a ser 
licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e 
III - Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de 
eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. 

Parágrafo Único - Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a 
ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

Ano DL uatAçÂo 
nzaÃo turnóecca na ta/2021.PIRP 

AVISO DE LICITA(ÀO 
PREGÃO LLITRØSICO NO 4,017/2021-PSAP 

 

Pregão bletrõnico NO O4017/1021'PLRP Objeto. Registro de Preços visendo e conrr,lação 
de ernJesa de prentaçio de serviços de execução do projeto natal da lamba do, 
Programas social, da Secionaras de Aw,ténoa Social do Munacip'o de P&atuba no ano de 
2011 A Pregoeira de Pacatiab.C( torna p'bllco paga conPsecirnento dos interessados que 
are o dia 09 de novembro de 2022. 3-5 0900 horas (horário de Grisê.), estar, recebendo 
an proposta, referente, a este Pregão, no endereço eletrônico 'ewe btn,aet corri.be" 
Acesso ,det,tiflCadO rio hnb Iidteçôes públicesi  O editei poderá ser obtido no endereço 
eletrõnico acene mencIonado Quaisquer  nloernaçaes 'e40 prestadas pela Pregona, 
durante o expediente normal (38-00 ás 12 -00 homo e poderão ser solicitadas atravÉs do 
telefone (€51 3345 .2300. 

Pacatuba CL 27 de Outubro de 2022 
lIRA LOP'LS DL AQWNO 

Pregoeira 

AVISO D( LICITAÇÃO 
PReGÃO ELLTRONICO ei' ,00elzoii-enp 

Pregao 11.1,01(0 NO O) 008/202 l'PERP Objeto Registro de Preços visando a contratado 
de empresa para prestação - ler-viço de decoração e 'cassação de evento, com tema 
nataheso em diversos locais do Murecipo. A Pregoeira de Pacatuba CL torna abI.co para 
Conhecimento dos interessados que ate o dia 09 de r-ovensbeo de 2021. au 1300 horas 
(nocãrio de Bratêa), estira recebendo a, propostas referentes a eu, Pregão. no endereço 
eletrônico 'wwsv,bbrnnetcontbt Acesso Identificado no 1mb - licrtaçbes pubhcas' 0 edttal 
poderl ser obtido no endereço eletrônico acama mencionado Quaisquer ,ntornsaçóe, tarjo 
prestadas pela Pregoeira, durante o expedenle normal (0$00 ás 2200 horas), e pOde'io 
ve solicitada, alrtras do telefone ISSI  33152300. 

Pacatuba CC, 22 de Outubro de 2021 
LARA, LOPLS DE AQLIINO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE 

BORATO 0€ ReGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registra de Preços heP 001/2021  (PI/PÉNAFOPTI Orgão -  Pteleitsta Municipal de 
Penalorte Ceipi NO 07414931/0001 85. através da Secretaria de Inlreestratura e Meio 
Ambiente Fornecedor O MC Rocha Coastsnaçôes - inscnha no CNVa/M5 Na 
30 754,453/0001 01. Vencedora do objeto pelo valor global AS 11.820.010,79 10~ 
milhÕes oitocentos e onze mil dez reais e  setenta  e  nove centavosI Ritmados para o 
per.odo de sigôncla da Aia de Registro de Preços Data de Isninalura 22 de Outubro de 
2021 Procedimenlo t,c,t.atór,o Concor4ncia Pública VI 001/2021.S1'lNPtA 
CPIJPEPWORTS Objeto Registro de Preço, para execução dos serviço, de manutenção 
pren'envva e coo reforma e/ou adequações sob Cen'an,U, de r'edios/Iog,adoca'o'u 
publucos. do Municipio de Penatorse Vigôrcia 12 ldozel meses contados a punIu da data 
de assinatura da Ama de Registro de Preços Assina pelo fornecedor Breivio Mendes Couto 
Rocha 	(PC N1  055 697 703-1? Asumna pela Preleitura Municipal de Pessaforle- o 
Gerenciadrr da Ata D'ego reqrrira Angelo Cfl P4" 020 189 1*3 $0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEi' CARNEIRO 

- 

AV5O 
TOMADA DE PREÇOS Nt 2021,0125-01 

A Comissão Permanente de licitação da Preleilura Municipal de Pquel 
Carneiro-CE torna publico Que transcorrido o tirito recursal referente as razões sobre o 
Resultado da I'eabebtação para a Tornada de Preços Ne 202106 25.01. (talo OBJETO 
Contrataçês de empresa para execiaçio dou serviços de Relornna da Escola Piog., de Gente 
localizada na Sede do Munloplo, - inilerelse da Secretina Municipal de Educação. Cultura 
e Uespcsnto de Piquei Carneircs resolee que, a SessÃo pare Abeiliara das tropa-na, de 
Preços saia no d'a 27 de Outubro de 2021, as 095, na Sala da Comissão de Lcitaçáo 

Pique, CarrietroiCl, 22 de Outubro de 2021 
ÇRAP4CISC,A VCRA LUCIA GARBOSA UMA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS lii 2021.06,fl0I 

A Com.ssic, Pe'en',anrntr de ac.tação da Prefeitura Murscipal de PiqueI 
Carneiro (5 torna publico que transcorrido o prazo rpcmarsaj referente as razões sobre o 
Relmaltado da Habil,laçao pan a Ton,ada de Preços NO 202106 28.0%, cujo OBJETO e: 
Consrataçio de ernpeesa Pera execução dos serviços de Pintura e Retoque nas Esrolas 
Municipais Crecjse teresa Neume e Mestre IsSo do distrito de ibicul. Escola Barra do 
Serrote no Sitio Monteiros e (ucola Afarias Femnardes na tede do murseipo, de interesse 
da Secretaria Municipal de Educação. Cultura e oe'sporto de PiqueI Carneiro, resolve Que. 
a Sessão para Abertura das Propostas de Preços vera no dia 21 de Outubro de 2021. as 
141i30min. na Sala da CoasiusSo de Licitação 

Piques Carneiro CL, 21 de Outubro de 2021 
FRANCISCA VERA LÚCiA GARBOSA LIMA 

Presidente da Comissão Permanente de  Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

IXTtATO DO CONTRATO 

Entrato do Contrato retererite à Lcitaçao ria modalidade tornela de Preços ri-
207101102 1 

'
207)0$021 Partes o Municipio de Porteiras, atra,es do(a) Secretaria Municiesil de Obras 
e Serviços Públicos e a empresa Coral Construtora Rodova?io Aaericar UDA. Objeto-
Contratação de serviços de engenharia para eiecuçao da, obras de construção de 
pawlsentação asfaltica e recuperação de passapns molhadas, na Sede do Municipso de 
Porsevras/CE, nos moldes do Contrato de Repasse ne 892541/2029/MORICAI.IIA, celebrado 
coe, a Unido Federal, por intermédio do Mmristir,o do Desenvolvimento sebosa'. 
reoresentado peca Cana Econõ,rsca rederal - ar, conforer.e espec,hcações constantes no 
Edital Con,ocator,o Valor Total OS 9-43305.01 (novecentos e Quarenta etemi mar treper,tot 
e cinco reais e um centavo) Puro de Luecsaçao. 150 (cento e c.rsqmaental dia, Yigéncna do 
Contraio 32/01/20?? Sgriataros Coar. MO.

, 
 de Lima e Ivo Álencar de recitas 

R1SUI,TA0O DE JULGAMENTO 
PReGÃO gLnRÔ.co Nt 2021-1008,1 

A Pregoeira Oficial ti. Prefeitura Municipal de Porteiras/a, torna publico o 
ulamento do Pregão Eletrônico ri, 202110061, na seguinte forma A amotineiJ A da Silva 
Marte, Amarem sagrou-se vencedora iito ao, locas 05, 0?. oa. OS. 06 e 09; Cralab Saude 
Matado LIRELI ML sagrou-se sencadore pmto aos iotasOi,01 e loca empresa Magia Danuabia 
dos Santos Sovza sagrou... vencedora jantO aol lotei 07 e II. pci' terem apreserstado os 
menores preço,, re,pecti'ran,enleeettarerls tsabil.tadas por oansprvnento integral as 
eteincles do Edital lnfornsaçøe-s pelo telefone 18$) 55571234 (1k'211) 

Ptrteieau/CE. 21 de Outubrode 1021 
•AR7CLILDA 

 
TAVARES 00$ SflatOS 

A Comissão de Licitações do nvjrecipmo de Coutuadá torna publico que se 
encontra à disposição dos rstrressados, a licitaçao na modalidade Pregão Eletrônico ri 
O8,ocS/2025-PEPP. do tipo Insenor preço por lote. cuo objeto é Registro de preços para 
futuras e eventuais aquitições de nsatenal espoetiiO. para atender as necessidades das 
Escola, de Ensino Fundamental da Rede Municipel de Ensino, pum, à Secretaria da 
Educação de Q,nada (e. Ditas e Horaslos 1 InicIo co recebimento da, propostas das 
01hsooiran dodia 26/10/2023,2 Fim  do recebimento de propostas as Wh~ ti. dia 
10/11/2021: 3 Abertura * $~~.r-das propostas - das ~tonosas opis9rivns do dia 
10/11/2021; 4. 1.k.da sessão de disputa de preços as OOhsOOns,ri do da I01II/2021. 
maiores informações na sala da Comlctão de Licitação, situada à Toas. José Jorge Matias, 
s/n, 1' anda, Campo Velho, Quinada.Cé, das 0730 as 11:30 e no site: 
si,ae.rce.Ct.$Ov.bv 

Qiseadá/CE. 21 de outubro de 2021 
aoSC IVMÍ DE PAIVA iICINIOS 

egoe.o 

PREFE- I1IJRA MUNICIPAL DE QUIXELÕ 

AVISO DE LIciTAÇÃO 
PREGÃO ttgiRÕeiKo NO 2021.1022.2 

A Pregoeira Oficial do Munucçio de Quiselô/Ct, torna piablico, que vera 
realizado Certame Licitatõrio isa n,odatidade Pregão Eletrônico Objeto Aquisição de 
eqlaipernertos ntédico-Piospntóares, materiais perrn,neates e infor,natica, destinado, ao 
atendimento da: necessidades do Hospital Municipal, POt Intermédio da Secretaria de 
Saúde do Msanicapro de Qu,eelõ/Cs. Inicio de acolhimento das propostas. 26 de Outubro de 
1021 ao 1700 horas, Abertura das propostas 01 de Novembro de 2021 as 09.00 horas, 
Inicio da sessão de disputa de preços 08 de Noartsbro de 2021 351000 horas, arras#n 00 
caie bllcompran.comn Os interessados poderio obter o tento integral do Edital através dos 
endereços eletronico, bilcornpras com e wsvwtce.ce gov.br. lnlorrriaçóe, peco telefone 
(88) 3579-1230 

Qiaiselô/Ct. 22 de Outubro de 2021 
ÇP,ANCISCA MOUU DE OLIVEIRA 

AVISO DE LICtTAÇÃO 
CONCORRÉNCIA PUBLICA NO 2023.3012.2 

A Pres.der,la da Co'nislIo Peirr,anei',te de ticis.açao - CPI torne puiblico. Que 
seta realizado Certame Licitatorio na modasdade Concorrérscia Publica, tombada sob rit 
2021 1022 5. Objeto Contratação de nersiços de engenharia pena esecuçao das obra, de 
construção de uma escola de seis salas de aula, com arem adms'tistratrva, serviço, pátio 
coberto e quadra coberta com s'ettiir,os, na localidade do Situo J.qm., Lona Rural do 
Municipio Øp QuaeIÕ/CZ. rios moldes do Termo de Compnomisso PAR nJ 202103784/2023 
limado perante o rugido Nacional de Desernolv,mento da Educação FNOE Data e horirio 
da abertura Da 25 de Ploi'entro de 1022. as O9hodmmn Em vsrtude do estado de 
calam.dade publica diante da pandenraa de Cov,d 19, o recebinserto do, envelopes sere 
feito de forma organizada, sendo permitida a entrada de apenas um epretentanle por vez 
para efetuar a entrega, com o intuito de evitar aglomerações, assim Casio também, O 
mecetinsenco para protocolos tu serão aceitos nas mesmas condições, isto e, uns Por te, e 
sã ate ás Ogrilomin do da supra Os intereusados poderio ler e obter, o lento integral do 
Edita! e sodas as informações sobre a Licitação através do endereço eletrônico. 
wwal te* cc gor br ou na Sala da CP'L. sito na Rija Pedro Gomas de Anaujo. SIN. Centro, rio 
liorario de 0800 a, 12.00 hora, ou ainda pelo Telefone. (8$)  3573.1210. 

Oiaitelõ/CE. 12 de outubro de 2022 
rR.ApICISCA RAQUEL DE OUVEIP,A 

Presidente da Comesio Permanente de Laciteção 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 

AVISO 

Abertura de Proposta Concorrência Publica Nt 7003/2025-CP 
O Presidente da Cons'ssao Penmanente de Licitação torna público que no 

prõrreo dia 27/1012021 es Ohlnorano de Brasilial. cItará realeando sessão de abertura 
de propostas da licitação na Concorréncia Pubimca P4P 07.003/2021-CP. Menores 
Informações, na sede da Comissão de ucstação com endereço Rua Monsenhor SaPna,nO 
Pinto. 707 - CEP 63 $C0- 	' QuinerantobnrislCe no Somar» de 01 à, 121, ou pelo vate 
.R. cc grv bç/licitaroe. 

IOSC MAC 0OWf 5 TEIXEIRA, AZEVEDO NETO 

AV3SO DE lICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO P41  11.022/2021 'PIAR 

(5 Pregoeiro torna pÜblico, pana cosseornento dos interessados, que ruo 
prõi,mo dia 09131/2021, au 091v, horário de Bra,ilia/OL eslarã realizando licitaçio de 
Pregão eletrônico ri4 33.022/2022 - PtRP. cujo objeto: Registro de preços para lulumaur 
everiluems equsiçoes de material de k'npepa, hagsemmraç*o, cop, e cozinha, recendades da 
Secretaria Municipal da Saúde, tudo conforme especificações contidas no Termo de 
Referência corsstanste nos Aneaoç do Edital o qual encontra-se na ,ntegia na sede da 
comissão de licitação, situada e Rua Monsenhor Salveno Pinto, 707, Centro. 
Quinramobgis/CL; no endereço eletrônico www bxorg br "Acesso ldentr5cado no 1mb 
acesso publico' e no portal de 11noça., hetps /llmcitacoen tce te gov be/. Maiores 
Informações, ruo endereço oiado. no tiorario de 085 às 11h. 

Mé Nostro DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO P1110 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO tLEflRÕNICO NC  14,02212021 ' PERP 

O Pregoeiro da torna público, pare conlsecinsento dos interessados, 

que no próiimno dia 09/11/2021. às 10h. Pioraria de Sratilia/DF. 	 

realizando licitação de Peegão tletrõnmcO no  14.022/2021 	P(RP, cupo objeto 	 

Registro de preços para lutaras e eventuais aoulsiçbeu de eqta.paenen101 Para 
rorinha. moela e lug.aioiliradoi' tipo ;r,dusteial, para atender as necessidade 	 de 
creches e escolas de rede publica de ensino de interesse da 	  de 

tducaçao, Ciência. Tecnologia e Inovação do muisiciplo. tudo conforme 
especificações conlidas no Termo de Referência constante no, Anexos do Edital 
o qual ericontrase na inteira na sede da comIssão de licitação, situada a Rua 
Monsenhor Sahviamno Pinto, 707, Centro. Quiseramob.nVCt; no endereço 
eletrônico www.bll.org.br  'Acesso Identificado no linIt - acesso puiblico' e no 

pomal de licitações hntps://Iicitacoea.tce.ce.Iov br/ Maiores informações, no 

endereço crado, no horêrio de O$h as 12h 

IOS( MAC DOWEL TElateAl ALEVLDO NETO 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento - Pregão Eletrônico n°2021.10.01.2. O Pregoeiro Oficial da irkercituar, 
Municipal de Barbalha CE torna püblico, que frita concluido o julgamento final do Pregão E lei rónico n 2021.10012. sendo o seguinte: As emprcsaft.iaria 
Cnsiina S,I'a Linard EIRELI com melhor oferta para os lotes 01. 03 e 07. lema Freire Freitas 00285107399 com melhor oferta para o lote 02. Somai - 
Assessona. Planejamento Estratégico e Evcntos LTDA com melhor oferta para os lotes 04 e 06 e Geplam Asses sona 1.TIM com melhor oferta para o lote 
OS. resultando a' mesmas habilitadas, por cumprimento integral às exigóncias do Edital. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na A'. 
Domingos 5 Miranda. n°715. Lot. J. dos Ipês . Alto da Alegria. Barbalha/CE. pelo telefone (88) 3532.2459, no horário dcOs:00 às 12:Oo horas ou ainda 
ali-aves da plataforma eletrônica www.blkonipras.com  Barhalha.ICE, 22 de outubro de 2021. Cleylison Fernandes de Olheira . Pregoeiro Oficial do 
Munieipio. 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde do Maciço de Bsturité . Asiso de Julgamento de Ilabilitação. A Comissão Permanente de Licitação 
do Consórcio Público & Saúde do Maciço de Batunte - CPSMB. toma público para conhecimento dos interessados o Resultado de habilitação da Tomada 
de Preços N°  1609.01;2021-CPSMB. critério de julgamento menor preço. cujo objeto é a coniraiação de prestação de serviços técnicos especializados cm 
assessona e consultoria em licitações e contraiu. junto ao Consórcio Público de Saúde do Maciço de Barunlé - CPSMB, conforme especificações constante, 
no iernso de referência. Habilitada(s): Torres Assessoria em Licitações e Gestão Pública LIDA, CNPj 39.431.712'000I.09; FX Ser's-icos Municipais 
EIRELI.CNPJ: 34,179.1940001-78eSilva& ViciraLTDA,CNPj: 30.115.777)000142 Ficadcsdej&abertooprazo recursalprevistoaoartigo 109. inciso 
1. alínea "a' da lei de Licitações, em obediência ao principio constitucional doconiraditõnocda ampladcfesa. Obs.: Caso nãoseja interposto Recurso, fica 
desde já marcada sua data de Reabertura para a04'l 1,2021 ãs OÇhOOmir, Balurité - CE. Zldeoutubro de 2021. David Maciel de Almeida - Presidente 
da CPL do CPSSIB. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cascasel - Mito de I.ieitação - Tomada de Preços N° 1510.0112021. TP. A Comissão Permanente de 
[.icttaçio da Prefeitura Municipal de Cascasel torna publico para conhecimento dos interessados que realizara licitação na modalidade lomada dc PTCços N 
1510.01 2021- FP. do tipo menor preço global, tendo como objeto a contratação de empresa pata assessona em serviços de ensino e coordenação musical, de 
interesse da Secretaria de Educação. Cultura. Desporto e juventude do Municipio de Cascavel-Ce. A Sessão será realizada tio dia lO de novembro dc 2021 
as 09h00min, na Sala da Comissão situada a A'. Chanceler Edson Queiroz. n' 2650. Rio Novo .Cascavel -Ceará. O Edital na integra podei-a ser adquirido 
no endereço acima mencionado, no horário de OShOOmin ás 12h00min e no seguinte sítio virtual: ws.w.tce.ce.go..brilicitacoes. Maiores informações no 
endereço citado ou pelo Fone: (95) 3334.2840. Cascavel - Ceará. 22 de outubro de 2021. Jose Edaaldo Cipriano. Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito. Aviso de Licitação. Modalidade: Tomada de Preços Nt 2021.10.22.01 . Tipo: Menor 
Preço- Critério de Julgamento: Menor Preço Global. O Municipio de São Benedito .('F. air.a'-cs sua ('omissão Permanente de licitação, torna público 
para o conhccimento dos interessados, que no dia 10 de Novembro de 2021 às 09.00h. dará inicio a Tomada de Preços supracitada. que tem como objetivo a 
seleção de proposta mais vantajosa paira: coniraiação dos serviços técnicos especializados em Engenharia Ci' 1, para a execução das obras de pavimentação 
em pedra tosca de vias dos Sities Campo de Pouso, Muncituba. Santa Luzia e Sitio do Meio, no Municipio de São Benedito.CL. conforme Projeto Básico. 
Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos. noetsdereço: Rua Paulo Marques. n°378. Centro, São Benedito CE. no horário de expediente das 
OShOOmin ás l2hOOnun. Demais informações. através do fone: (88)3626-1347. São Benedito- CE. 22 de Outubro de 2021. Ronaldo Lobo Damaseeno 
- Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA -A Comissão de Pregão, localizada na Av. Pedro Sampaio. n4  385. Bairro 
Divino Salsador. tonta público o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°0610 0I'202 1. cujo objeto é O REGISTRO 
DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO DE LIVRO DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL DE 2 AS ANOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MERUOCA-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, que realizar. 
se-à no dia II 11,202 1, ás 09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08.00 as 14.00 
horas ou nos sittos wm ss.bll org.bç e bitos Iicitacocs.icc cc gov br Menioca-Ce, 21 de outubro de 2021. Clauber Vinicius Ricardo Coelho - Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Menioca 

Estado do Cem - Prefeitura Municipal de Quis,adá - Aviso de Liciiaçào' A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
a disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°08.008 202I-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de material esportiso. pan atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Ensino, junto à Secretaria da Educação de Quitada-Ce. Datas e Fioranos: 1 Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00niin do dia 26 10:2021.2. Fim 
do recebimento de propostas às 08hs0ømin do dia 1&11202 1 3 Abertura e Julgamento das propostas das 08hs01min às 09h59mtn do dia lO II 2021:4 
Inicio da sessão de disputa de preços: as O9lts00mnims do dia 10:)1,2021. rnamorcs intonnaçóes na sala da Comissão de Licitação, situada a Trav. Jose Jorge 
Manias. n, 1' andar, Campo Velho. Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no site: wvw.;ceçe.cos.br. Qulxadá-CE, 2* de outubro de 2021 JOSÉ IVAN DE 
PAIVA jUNIOR - Pregoeiro. 

Energias Eólicas do Nordeste S.A. 'Toma público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente- SEMACE a Reno'açào da Licença de 
Operação .104242021 para as 04 (quatro) linhas de transmissão. sendo um circuito 33,5 KV. composta por 03 (três) linhas, que interligam os Parques 
Eõlieos de GUAJIRI). MUNDAU E FLEIXEIRAS Ia SE 34.5'230 KV de TRAIR]. uma linha partindo do Parque Eôlico Guajirit até a SE 34.5:230 KV de 
l'nin. com 10.6 km, e duas linhas paralelas partindo do Parque Eólico Fleixemr&s 1 até a SE 34.5:230 KV de l'rain. cada uma com 8.9 km: e um circuito de 
230 KV. que parte da SE 34,5-230KV Trairi até a primeira torre de circulo duplo da LT 230 KV FAlSA- PECEM II. que corresponde ao 'értiee VO 2 dessa 
LT. conm extensão de 14.55 km. no municipio de Eram, no catado doCeará, localizada no municipiode Train. no Sitio Estrela S-N Sitio Estrela, CEP: 62690 
000, Trairm - CE com salidade de 4 anos Foi determinado o cumpnmenio das exigências contidas nas Nonos e Instruções de I.icenciamcnlo da SEMACE 

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

t'iso de interposicão dc Recursos ('uncurrémicia n°2021.08.25.2.0 Presmdcnme da Comissão Pennanenme de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazcmro 
do Norie.CE. no uso de suas atribuições legais morna público para conhecimento dos interessados que a empresa PLANNA EMPREENDIMENTOS E 
ASFALTO LIMITADA ingressou com recurso adminisiratiso junto aojulgamcnto da fase de habilitação do Certame Licitatóno modalidade Concorrência 

n5  2021 08.25.2. As demais licitantes participantes ficam desde ja convocadas a apresentarem as suas contrarrazàcs. se assim desejarem. no prazo previsto 
na Lei Federal n°8.666193. Maiores informa -ões na sede da Prcíéitura Municipal. 'rto à Praça Dirceu Figueiredo, sn' -Centro. Cl:P: 63.010.147. Juazeiro 
do Norte CE, no horário de 08:00 as 14.00 horas ou pelo telefone (88) 3566-1010. Juazeirodo Norte CE. 2]de outubro de 2021. Leltonde Souza Cardoso 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA - AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÀO ELETRÔNICO N° 2021.10.08.2.0 
Pregoeiro Oficial do Município de Altaneira. Estado do Ceara, toma publico, que estará realizando, na sede da Prefeitura. atras és da plataforma eletrônica 
hmtps:nblleompras.corn, por intermédio da Bolsade Licitações do Brasil (BLL).cenanse licitatõno. na modalidade Pregáoif 2021.10.08.2. do tipo eleirõnico. 
cujo objeto é a Aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura. Esporte e Tunsmno de Altaneira CE. com  

abertura marcada para o dia 08 & Novembro de 2021. a partir das 09.00 horas. O inicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrera a partir do dia 
26 de Outubro de 2021 - às 09:00 horas Maiores informações e entrega de edimait no endereço eletrônico: https: bllcompras.com. por intermédio da Bolsa 

de Licitações do Brasil (BLL). Informações poderio sem obtidas ainda pelo telefone (88) 992062200. Altaneira/CE. IS de outubro de 2021. Damião 
Stalaquias de Sonsa Junior - Pregoeiro Oficial do Stunlcípio. 


