PREFEITURA DE

UIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 15.001/2021-PE
ORIGEM DA LICITAÇÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DA
PRAÇA JOSÉ DE BARROS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MATERIAL INCLUSO, DE
RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ-CE.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, por empreitada por preço global
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br "Acesso Identificado no link -licitações".
1.INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 13hs00min do dia 25/11/2021
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 13hs00min do dia 07/12/2021
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 13hs01min ás 13hs59min do dia
07/12/2021
4.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 14hs00min do dia 07/12/2021
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 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, 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 ou nomeado, 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;
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9.AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido
de definir o objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento
convocatório, decidir sobre impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os
recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposição de
recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e promover a celebração do
contrato;
10.PMI: Prefeitura Municipal de Quixadá;
11.DOE: Diário Oficial do Estado;
12.ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade
conveniada com o Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a
partir de 06 de janeiro de 2021.
1 -DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA
JOSÉ DE BARROS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MATERIAL INCLUSO, DE
RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO CULTURAL 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 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 ORO - 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.
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b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação.
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão eletrônico.
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 penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá;
c)Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação;
d)Reunidos sob forma de consórcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação;
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)Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
i)De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90, seus incisos
e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações;
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema
de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL.
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, 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 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;
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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 credenciamentopor
..
corretora, a relação completa daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, \ISSÃO rL.E1
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 emitida pela
entidade;
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos
custos de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos
ou 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 5.7.1, com firma reconhecida, operador devidamente
credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no site: www.bllcompras.org.br;
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão,
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil - BLL por ele indicada, junto à respectiva 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,
obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico
e na documentação relativa ao certame;
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os
seguintes termos:
a)Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
b)Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 70 da Lei n° 10.520/2002, que
satisfaz plenamente todas as exigências habilitatónas previstas no certame, em obediência ao
disposto no art. 40, VII da Lei n° 10.520/2002.
c)A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório e seus anexos.
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal
cabível.
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f) 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 fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.
3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
3.7.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
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. 50 da Lei n° 8.666/93).
3.7.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
3.7.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
3.7.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de
outro licitante.
3.7.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
4 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
4.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
4.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
4.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
4.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
4.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
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4.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
4.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
4.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor mensal para o item 1 e valor da diária para o item 2.
4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
4.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
4.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$
0,01 (um centavo).
4.13. 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.
4.14. 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.
4.15. 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.
4.16. 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.
4.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
4.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
4.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
4.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
4.21. 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.
4.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para
divulgação.
4.23. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
4.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.25. 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.
4.26. 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.
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4.27. 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.
4.28. 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.
4.29. 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.
4.30. 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).
4.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 31, § 21, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens e serviços:
4.31.1. no pais;
4.31.2. por empresas brasileiras;
4.31.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
4.31.4. 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.
4.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
4.33. 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.
4.34. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
4.35. O 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.
4.36. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
4.37. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
4.37.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7 0 e no § 91 do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
4.37.2. 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.
4.37.3. 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.
4.37.4. 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;
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4.37.5. 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;
4.37.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via email, no prazo de 24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta.
4.37.7. O 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.
4.37.8. 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.
4.37.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso;
4.37.10. 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 "cha(' a nova data e horário para a sua
continuidade.
4.37.11. 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.
4.37.12. 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.
4.37.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
4.37.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
4.37.15. 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:/Icertidoesapf,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.
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.
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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.
5-13-Ressalvado o disposto no presente edital, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, com posterior
encaminhamento do original ou cópia autenticada por cartório competente no prazo máximo de 02
(dois) dias, contados a partir do 1° dia útil subseqüente à data de convocação para apresentação
dos documentos. No caso de cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá
corresponder uma autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha,
todos perfeitamente legíveis, em envelope colado tendo no frontispício os seguintes dizeres:
AO PREGOEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 15.001/2021-PE
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE:
5.13.1- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso
do documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem
validade.
5.13.2 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com
regularidade permita a sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a
autenticidade deste através de consulta junto ao respectivo site.
5.13.3 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos
exigidos neste instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais
com o objeto da licitação.
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu
funcionamento paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser
inabilitada, apresentar, o referido documento, constando o termo final de seu período de validade
coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de
ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à Comissão nas condições de autenticação
do item 5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitação.
5.13.5 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação
até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13.1.
5.13.6 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a
empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
5.13.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se
da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos
que são válidos para matriz e todas as filiais.
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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.
b)EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - COMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
d)NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS:
decreto de autorização expedido pelo órgão competente;
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
f) CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou
do(s) sócio(s), quando se tratar de sociedade;
5.14.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA:
a)Fazenda Federal (CNPJ);
b)Fazenda Estadual ou Municipal (FIO ou ISS);
5.14.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Provas de regularidade, 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 domicilio da licitante) - Caso o
licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
c)a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da Lei;
d)Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT;
OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada
o prazo de 30 (trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.
5.14.3.1 - 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-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previtas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo
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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:
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.
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.
5.144.4- 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 doLivro Diário e das folhas nos quais se acha
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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 requisitos constantes neste edital,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital. Contendo o carimbo ou impresso identificador
do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível
identificar quem assinou;
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.
6.0 - ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE 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 via e-mail, 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 via e-mail;
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.
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7.0- 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, excetuandose 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 o 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 exeqüibilídade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores
ofertados.
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios
para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preço.
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de
preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso 1 deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
do item 7.9.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também
todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusão;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será
realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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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 trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fui ndamentadamente,
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.
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão,
encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto
Federal n°. 10.024/2019).
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatóno.
7.23.1 - 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.
7.24 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.
7.25 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
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7.26 - 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.
7.27 - 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.
7.28 - 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.
7.29 - 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 as suas decisões.
7.30 - 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.
7.31 - 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 ao
Pregoeiro.
7.32 - 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.
7.33 - 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.
7.34 - 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.
7.35- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
7.35.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ('chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.
8.0. 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.
9.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada, 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.
10.0- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
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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.
11.0 - DA FISCALIZAÇÃO
11.1 - 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.
11.2 - A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Município de
Quixadá.
11,3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser
prontamente atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Município de Quixadá.
12.0- DO PAGAMENTO
12.1 - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais
e Municipais.
12.2 - Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e
a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Fundação Cultural
de Quixadá , com endereço à Rua José Jucá, 343, Centro - CEP: 63.900-085, inscrito no CNPJ sob
10.867.683/0001-32.
no
12.3 - O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens
anteriores, observadas as disposições editalíssimas e desta ata.
12.4 - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
12.5 - Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma
fiscal/fatura.
nota
única
12.6 - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas,
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
13.0 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
13.1 - 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:
13.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame.
13.1.2 - Cometer fraude fiscal.
13.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
13.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa.
13.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
13,1.6 - Comportar-se de modo inidôneo.
1 3.1 .7-Cometer fraude na entrega do produto, e
13.1.8 - Descumprir prazos.
13.2 - 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.
13.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a
advertências, suspensões e declaração de inidortçidade para licitar ou contratar com a
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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.
13.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
13.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento,
momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.
13.6 - 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.
13.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadà, será
aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior.
13.8 - As sanções previstas no item 13.7 poderão ser aplicadas à Contratada que:
13.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
13.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude
de atos ilícitos praticados.
13.9 - 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.
13.10 - 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 1.988.
14.0- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
14.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
14.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail:
licitacao@quixada.ce.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de
Licitação, Trav. José Jorge, s/n, Bairro Campo Velho, CEP n° 63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado
ao Pregoeiro Oficial.
14.3 - 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.
14.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
14.5-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.
14.6-0 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.
14.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
14.7.1-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
15.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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15.1 - 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.
15.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação;
15.3 - 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.
15.4 - 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.
15.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
15.6 - 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.
15.7 - 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.
15.8 - 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 licitatório;
15.9 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não
será devolvida ao proponente;
15.10 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n°
10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas
posteriores alterações;
15.11 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação.
16.0- DO FORO
16.1 - O Foro, designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo
Contratual, será o da Cidade de Quixadá - Ceará.
Quixadá - Ce, 24 de novembro de 2021.
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ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA
1.OBJETO:
1.1. Contratação de serviço para realização da decoração natalina da Praça José de Barros com
montagem, desmontagem e material incluso, de responsabilidade da Fundação Cultural de
Quixadá-Ce.
2.JUSTIFICATIVA
Com o objetivo de garantir o direito do convívio social e proporcionar momentos de
confraternização e espírito natalino a crianças, adolescentes, jovens, idosos e suas famílias do
município de Quixadá.
• Compreender o processo histórico da festa de natal;
• Fomentar a população o espírito de solidariedade, fraternidade e amor; como forma de contribuir
para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitário.
Proporcionar lazer e convivência durante o período natalino
• Garantir o momento festivo de união e integração de toda a população
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
LOTE 1
ITEM

1.1

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOSÉ
DE BARROS
ESPECIFICAÇÃO:
05 folhas de bromaza 12 mm
•
06 folhas de bromaza 04mm
•
05 metalon 30/50mm (6 metros)
•
• 12 metalon 20/20 1.2mm (6 metros),
• 10 cano ferro 21/2" 6 metros
30 cano ferro 5/86" leve 6 metros
•
•
20 disco de corte,
• 01 disco para makita,
02 disco para policorte,
•
15 lixa para madeira,
•
•
10 lixa de ferro
• 05 latex latão cores variadas
• 10 cola branca de 1 litro
5kg de prego de ripa
•
2kg de prego de caibro
•
•
20 ferro de construção /2 12,5mm
3pcde cabo pp 2x1 mm
•
•
3pcde cabo pp2x2,Smm
•
lpcde cabo 6mm
•
Olpcde cabo lomm
Scx de mangueira de led de 1 O
•
20cx de fita mangueira de led chata lOOm
•
05 cx de cascata de Ied de lOm
•
lOcx com 20 und de pisca pisca de led
•
•
Spcde tubo de led Gl00m
•

2pc fio paralelo 2x1 ,5mm

•
•
•
•
•

2pc fio paralelo 2x2,5mm
6pc fio paralelo 2x1 ,Omm
2 dijuntor trifásico
11 disjuntor monofásico
5 fita auto fusão,19mm x 5 metros

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO
R$

SERV

1

55.921,11
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ESTIMADO
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•
70 fita isolante comum 50 m
•
20 lâmpadas bola cores variadas
•
20 soquete com rabicho
•
50pc abraçadeira de nylon
•
2 refletor de led 100w
•
5 martelos
•
5 alicates
•
1 rolo para pintura
•
7 luvas
•
l00mde cabo deaço
• 6kg de arame
•
60m de tecidos natalino
•
10 cola bastão de 1 k
•
01 árvore de natal de 09 metros
•
02 rolos mangueira de Ied azul 1 00
•
02 rolos mangueira de Ied azul lOOm
• 06 rolos de mangueira de Ied branca lOOm
Profissional para executar o serviço.
SERVIÇO DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DA CASA DO
PAPAI NOEL: COM SEGUINTES ESPECIFICAÇÃO:
• A DECORAÇÃO DEVE COMPLETAR OS
MÓVEIS, ENFEITES, TAPETES, QUADROS,
TOALHAS, ETC.
•
MANTER UM PADRÃO ESTÉTICO ÚNICO, COM
AMBIENTES DE ACORDO COM A TEMÁTICA.
•
SALA DE VISITA: UM CONJUNTO DE SOFÁ
VERMELHO, COM UMA MESA DE APOIO,
CENTRO,
QUADROS
DECORATIVOS,
LAREIRA, 03 CORTINAS, 03 GUIRLANDAS,
ARRANJOS NATALINOS, 16M DE CASCATAS
DE 400 LÂMPADAS ENVOLTAS AS PAREDES
RECOBERTAS COM TECIDOS NATALINOS.
LUSTRES DE ACORDO COM A TEMÁTICA.
• PAREDES DECORADAS COM TECIDOS
NATALINOS, ACABAMENTO COM FESTÃO,
ROSAS BICO DE PAPAGAIO VERMELHAS E
DOURADAS, CAMA DE CASAL RECOBERTA
COM COLCHAS DE MOTIVOS NATALINOS, 02
CRIADOS MUDOS COM 02 ABAJUS, PORTA SERV
37433 33
1
RETRATOS E ARRANJOS, 01 BAÚ GRANDE, 01
CABIDE, 02 CADEIRAS DE APOIO, ENFEITES
DECORATIVOS, 12 ALMOFADAS, 20M DE
CASCATAS, RELÓGIO DE PAREDE, LUSTRES
ADORNADOS COM LUZES E ENFEITES
NATALINOS, EQUIPAMENTOS ANTIGOS QUE
LEMBRE ÉPOCAS PASSADAS, TAPETES E
CARPETES.
•
SALA DE JANTAR DO PAPAI NOEL: QUADROS
ENFEITANDO AS PAREDES, CORTINAS E
DIVISÓRIAS, MESA COM 08 CADEIRAS, POSTA
COM APARELHO DE JANTAR, TAÇAS,
TALHERES E CASTIÇAIS. CRISTALEIRA COM
CRISTAIS, 01 ARVORE DE NATAL ENFEITADA
COM MOTIVOS NATALINOS E PISCA PISCAS,
GUIRLANDA, ARRANJO NATALINO NO
CENTRO DA MESA, LUSTRES DE MESA, 16M
DE CASCATAS ADORNANDO AS PAREDES.
FRENTE: EM FRENTE À CASA DO PAPAI NOEL DEVERÁ
SER DECORADA COM FACHADA DE IDENTICAÇÃO E
DECORAÇÃO NATALINA,
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$
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4. DO LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1. A realização do serviço será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante,
devendo os mesmos ser executados após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, junto á
sede da Fundação Cultural de Quixadá, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Serviço,
sendo realizado imediatamente.
5.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente contrato obrigar-se-á:
5.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato;
5.1.2. Responsabilizar-se pelo objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos
pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento;
5.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos
na execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á
Previdência Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral;
5.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato;
5.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado, nos limites da lei;
5.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
5.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão
ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
6.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1. A contratante obrigar-se-á:
6.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e
o cumprimento dos prazos;
6.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste
contrato;
6.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;
6.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como
zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais;
6.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locais onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as
informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
7.DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais
e Municipais.
7.2. Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Fundação Cultural
de Quixadá, com endereço à Rua José Jucá, 343, Centro - CEP: 63.900-085, inscrito no CNPJ sob
n110.867.683/0001-32.
7.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens
anteriores, observadas as disposições editalíssimas e desta ata.
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
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contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma
fiscal/fatura.
única
nota
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE" às certidões apresentadas, para
verificação de todas as condições de regularidade fiscal.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1501 - Fundação Cultural de
Quixadá

PROJETOS ATIVIDADES

CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA

13.122.0603.2.074 3.3.90.39.00 - Outros
Manutenção das Atividades da Serviços, de Terceiros
Fundação Cultural de Quixadá
- Pessoa Jurídica

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

FONTE DE
RECURSOS

1001000000—
Recurso
Ordinário
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 15.00112021.PE

COMISSÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ- CEARÁ
Comissão de Pregão
Objeto: Contratação de serviço para realização da decoração natalina da Praça José de Barros
com montagem, desmontagem e material incluso, de responsabilidade da Fundação Cultural de
Quixadá-Ce.
LOTE 1
ITEM

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOSÉ
DE BARROS
ESPECIFICAÇÃO:
• 05 folhas de bromaza 12 mm
• 06 folhas de bromaza 04mm
• 05 metalon 30/50mm (6 metros)
• 12 metalon 20/20 1.2mm (6 metros),
•
10 cano ferro 2.1/2" 6 metros
•
30 cano ferro 5/86" leve 6 metros
•
20 disco de corte,
•
01 disco para makita,
• 02 disco para policorte,
•
15 lixa para madeira,
•
lO lixa deferro
• 05 latex latão cores variadas
• 10 cola branca de 1 litro
5kg de prego de ripa
•
• 2kg de prego de caibro
•
20 ferro de construção 1/2 12,5mm
3pc de cabo pp 2x1mm
•
•
3pc de cabo pp 2x2,5mm
•
lpcde cabo 6mm
• 01 p de cabo lOmm
5cx de mangueira de led de 1 O
•
•
20cx de fita mangueira de led chata 1 OOm
•
05 cx de cascata de led de 1 Om
lOcx com 20 und de pisca pisca de led
•
• 5pc de tubo de led G 1 00
• 2pc fio paralelo 2x1 ,5mm
2pc fio paralelo 2x2,5mm
•
6pc fio paralelo 2x1 ,Omm
•
2 dijuntor trifâsico
•
•
11 disjuntor monofásico
5 fita auto fusão,19mm x 5 metros
•
• 70 fita isolante comum 50 m
20 lâmpadas bola cores variadas
•
20 soquete com rabicho
•
50pc abraçadeira de nylon
•
•
2 refletor de led 100w
5 martelos
•
5 alicates
•
• 1 rolo para pintura
•
7 luvas
•
l0ümde cabo deaço
• 6k9 de arame
• 60m de tecidos natalino

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO

SERV

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

VALOR
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•
10 cola bastão de 1 k
•
01 árvore de natal de 09 metros
• 02 rolos mangueira de Ied azul 100m
• 02 rolos mangueira de Ied azul 100m
• 06 rolos de mangueira de led branca 100m
Profissional para executar o serviço.
SERVIÇO DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DA CASA DO
PAPAI NOEL: COM SEGUINTES ESPECIFICAÇÃO:
•
A DECORAÇÃO DEVE COMPLETAR OS
MÓVEIS, ENFEITES, TAPETES, QUADROS,
TOALHAS, ETC.
•
MANTER UM PADRÃO ESTÉTICO ÚNICO, COM
AMBIENTES DE ACORDO COM A TEMÁTICA.
•
SALA DE VISITA: UM CONJUNTO DE SOFÁ
VERMELHO, COM UMA MESA DE APOIO,
CENTRO,
QUADROS
DECORATIVOS,
LAREIRA, 03 CORTINAS, 03 GUIRLANDAS,
ARRANJOS NATALINOS, 16M DE CASCATAS
DE 400 LÂMPADAS ENVOLTAS AS PAREDES
RECOBERTAS COM TECIDOS NATALINOS,
LUSTRES DE ACORDO COM A TEMÁTICA,
• PAREDES DECORADAS COM TECIDOS
NATALINOS, ACABAMENTO COM FESTÃO,
ROSAS BICO DE PAPAGAIO VERMELHAS E
DOURADAS, CAMA DE CASAL RECOBERTA
COM COLCHAS DE MOTIVOS NATALINOS, 02
CRIADOS MUDOS COM 02 ABAJUS, PORTA
RETRATOS E ARRANJOS, 01 BAÚ GRANDE, 01
CABIDE, 02 CADEIRAS DE APOIO, ENFEITES
DECORATIVOS, 12 ALMOFADAS, 20M DE
CASCATAS, RELÓGIO DE PAREDE, LUSTRES
ADORNADOS COM LUZES E ENFEITES
NATALINOS. EQUIPAMENTOS ANTIGOS QUE
LEMBRE ÉPOCAS PASSADAS. TAPETES E
CARPETES.
•
SALA DE JANTAR DO PAPAI NOEL: QUADROS
ENFEITANDO AS PAREDES, CORTINAS E
DIVISÓRIAS, MESA COM 08 CADEIRAS, POSTA
COM APARELHO DE JANTAR, TAÇAS,
TALHERES E CASTIÇAIS. CRISTALEIRA COM
CRISTAIS, 01 ARVORE DE NATAL ENFEITADA
COM MOTIVOS NATALINOS E PISCA PISCAS,
GUIRLANDA, ARRANJO NATALINO NO
CENTRO DA MESA, LUSTRES DE MESA, 16M
DE CASCATAS ADORNANDO AS PAREDES.
FRENTE: EM FRENTE À CASA DO PAPAI NOEL DEVERÁ
SER DECORADA COM FACHADA DE IDENTICAÇÃO E
DECORAÇÃO NATALINA.

SERV

VALOR GLOBAL DO LOTE 1 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

Assinatura
Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (art. 30, §
Decreto Federal n°. 10. 02412019).

Trav. José Jorge, SIN
Campo Velho, 63907-010 - 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 QUIXADA, Estado do Ceará, que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27110/1999, publicada no DOU de 28/1011999, e
ao inciso )(XXIII, 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 QUIXADA, 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),

20.

de

DECLARANTE

Jdrge, S/N
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ANEXO IV— MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°
CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM,
DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUIXADÁ, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DA
E DO
OUTRO LADO
PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
Pelo presente instrumento que entre si fazem o Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito
público interno, através da Secretaria de
com sede na Rua
, n.°
Bairro
, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
, neste ato representada pelo(a) Ordenador(a)
de Despesas da Secretaria de
, o Sr(a).
, inscrita no CPF n° xxx.xxx.xxxxx, doravante denominados de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa
, estabelecida
na
, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, neste ato representada pelo(a) Sr(a)
portador (a) do CPF/MF n°
, apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o
presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, demais alterações e atualizada pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos
do Pregão Eletrônico n° 15.001/2021-PE, e resultado da licitação, devidamente homologada pelo
Ordenador da Secretaria de
com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte
integrante deste contrato independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES, VALOR:
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviço para realização da decoração
natalina da Praça José de Barros com montagem, desmontagem e material incluso, de
responsabilidade da Fundação Cultural de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no
Termo de Referencia, constante no Anexo 1 do edital e da proposta adjudicada.
2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR:
LOTE
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

VALOR TOTAL DO LOTE _R$

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICOFINANCEIRO:
), a ser pago em conformidade
3.10 valor global da presente avença é de R$
(
com a entrega no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas
pelo Gestor da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada,
observadas as condições da proposta e o seguinte.
3.2. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste em hipótese alguma, salvo os casos
expressamente previstos na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou
previsíveis porem de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso frtuito ou fato do príncipe, configurando álea
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econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde
reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio economico-financeiro inicial
do contrato, na forma do artigo 65, II "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante,
estão incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas
com produtos, equipamento e mão de obras.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:
4.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, tendo
validade de 06 (seis) meses ou quando for realizado o serviço (o que ocorrer primeiro), podendo ser
alterado nos casos e formas previstos na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e alterações
posteriores.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. A realização dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante,
devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, junto
á sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de
serviço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias;
5.2. O recebimento dos serviços será efetuado nos seguintes termos:
5.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a
especificação;
5.2.2. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela
solicitação e conseqüentemente aceitação.
CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão
á conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento, na Dotação Orçamentária
n°:
. Elemento de Despesa n°
. Fonte de
Recursos:
CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais,
Estaduais e Municipais.
7.2. Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Fundação Cultural
de Quixadá, com endereço à Rua José Jucá, 343, Centro - CEP: 63.900-085, inscrito no CNPJ sob
n° 10.867.683/0001-32
7.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens
anteriores, observadas as disposições editalíssimas e desta ata.
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma
única nota fiscal/fatura.
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para
verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente contrato obrigar-se -a:
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato;
8.1.2. Responsabilizar-se pelo objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos
pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento;
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos
na execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á
Previdência Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral;
8.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato;
8.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado, nos limites da lei;
8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
8.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão
ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
CLAUSULAS NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
9.1. A contratante obrigar-se-á:
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do serviço e o
cumprimento dos prazos;
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução dos serviços objeto
deste contrato;
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como
zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais;
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locais onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as
informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
CLAUSULA DECIMA - DAS SANÇÕES:
10.1- 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:
10.1.1. Ensejar retardamento da realização do certame.
10.1.2. Cometer fraude fiscal.
10.1.3. Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
10.1.4. Apresentar documento ou declaração falsa.
10.1.5. Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo.
10.1.7. Cometer fraude na entrega do produto, e
10.1.8. Descumprir prazos.
10.2. 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.
10.3. 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, ontados da data de sua convocação.
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b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do
produto, sobre o 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.
10.4. As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
10.5. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento,
momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.
10.6. 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.
10.7. 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.
10.8. As sanções previstas no item 10.7 poderão ser aplicadas à Contratada que:
10.8.1. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
10.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude
de atos ilícitos praticados.
10.9. 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.
10.10. 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 1.988.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, por conveniência
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas:
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará automaticamente
em quebra de contrato, ensejando rescisão administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666/93,
reconhecidos desde já os direitos da administração, com relação as normas contratuais e as
previstas em Lei ou regulamento dispostas no presente Instrumento;
11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial
ou extrajudicial, nos casos de:
11.3.1. Omissão de pagamento pela contratante;
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes;
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com
30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes;
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir
prejudicada poderá reincidi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a
antecedência definida no subitem anterior.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1, do art. 65, da Lei de Licitações.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a).
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretário(a) Municipal de )0000(, de acordo com
o estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO:
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14.1 O foro da Comarca de Quixadá é o competente para dirimir questões decorrentes da execução
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993, alterada e consolidada.
Declaram as partes que este contrato correspondente á manifestação final, completa e exclusiva de
acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas
firmadas. Quixadá - Ce.

Quixadá-CE, de de

xxxxxxxxxxxxxx
Razão Social

xxxxxxxxxxxxxx
Ordenador(a) de Despesas da
Secretaria da

CONTRATADA

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
1.
CPF N°:
2.
CPF N°:
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S/N
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AVISO DE LICITAÇÃO

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados,
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 15.001/2021-PE, do tipo menor preço por lote,
cujo objeto é Contratação de serviço para realização da decoração natalina da Praça José de
Barros com montagem, desmontagem e material incluso, de responsabilidade da Fundação
Cultural de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das
13hs00min do dia 25/11/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: às 13hs00min do dia
.07/12/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 13hs01min ás 13h59min do dia
07/12/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 14hs00min do dia 07/12/2021, 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 ás 11:30 e no site:www,tce.ce.gov.br.

Quixadá-CE, 24 de novembro de 2021.

OSÉ IVA IE PAIVA JÚNIIR
Pregoeiro

PUBLICAR, para circular no dia 25/11/2021, nos seguintes veículos de comunicação:
• JORNAL O POVO
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ.
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 15.00112021-PE, cujo objeto é
Contratação de serviço para realização da decoração natalina da Praça José de Barros com
montagem, desmontagem e material incluso, de responsabilidade da Fundação Cultural de
Quixadá-Ce, foi afixado no dia 24 de novembro de 2021 no flanelógrafo desta Prefeitura
Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor.

Quixadá/CE, 24 de novembro de 2021

José Ivan . - aiva Júnior
Pregoeiro

Trav. José Jorge, SIN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE

Ceará, 25 de Novembro de 2021

Diário Oficial dos MunJ.ipicalo Estado do Ceará
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ANO XII IN° 2834

Publicado por:
Art. 60. O Fundo Municipal de Assistência Social será gerido pela /
Tiago Souza de Moura
Secretaria Municipal de Assistência Social ou pelo órgão municipal
Código ldentificador:B7B 1 8CCB
que vier a assumir a gestão da Política Municipal de Assistência ia
Social, sendo a aplicação dos recursos desse Fundo orientada e .
fiscalizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.
/
ESTADO DO CEARÁ
COMiSSA
Parágrafo Único. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência
o ÇEFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
.JjCflPÇ
Social será parte integrante do orçamento da Secretaria Municipal de
Assistência Social ou do órgão municipal que vier a assumir a gestão
FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ
da Política Municipal de Assistência Social.
AVISO DE LICITAÇÃO
Art. 61. O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS serão
aplicados:
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de
1 - no financiamento integral ou parcial de programas, projetos,
Licitação - A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma
serviços e benefícios socioassistenciais ofertados pela Secretaria
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na
Municipal de Assistência Social ou pelo órgão municipal que vier a
modalidade Pregão Eletrônico n° 15.001/2021-PE, do tipo menor
assumir a gestão da Política Municipal de Assistência Social;
preço por lote, cujo objeto é Contratação de serviço para realização da
II - em parcerias entre o Poder Público e entidades ou organizações
decoração
natalina da Praça José de Barros com montagem,
socioassistenciais para a execução de serviços, programas e projetos
desmontagem e material incluso, de responsabilidade da Fundação
socioassistenciais específicos;
Cultural de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento
111 - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros
das propostas: das 13hs00min do dia 25/11/2021; 2. Fim do
insumos necessários ao desenvolvimento das ações socioassitenciais;
recebimento de propostas: às 13hs00min do dia 07/12/2021; 3.
IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis
Abertura e Julgamento das propostas: das 13hs01min ás 13h59min do
para execução dos serviços socioassistenciais;
dia 07/12/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: às
V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão,
14hs00min do dia 07/12/2021, maiores informações na sala da
planejamento, administração e controle das ações socioassistenciais;
Comissão
de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1°
VI - Custeio dos benefícios eventuais, nos moldes da Lei Orgânica de
andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no
ssistência Social e demais atos normativos que venham a tratar sobre
site:www.tce.ce.gov.br.
o assunto;
VII - Pagamento de profissionais que vierem a integrar as equipes de
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR
referência, responsáveis pela organização e oferta dos serviços
Pregoeiro
socioassistenciais, nos moldes das diretrizes oriundas do Conselho
Publicado por:
Nacional de Assistência Social e do Ministério responsável pela
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Política Nacional de Assistência Social.
Código Identificador:67C767 1 F
Art. 62. O repasse de recursos para as entidades e/ou organizações
socioassistenciais, devidamentes inscritas no Conselho Municipal de
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assistência Social, será efetivado por meio do Fundo Municipal de
AVISO DE LICITAÇÃO
Assistência Social, observando as diretrizes previstas na Lei N°
13.019 de 31 de Julho de 2014 e demais atos que venha a tratar sobre
Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão
a temática.
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra
Art. 63. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão
revogando-se as disposições em contrário.
Eletrônico n° 16.011/2021-PE, do tipo menor preço por lote, cujo
objeto é Contratação de serviços para realização do Projeto Natal de
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI, ESTADO
Luz "O natal da família", com montagem, desmontagem e material
DO CEARÁ, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
incluso, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social
do município de Quixadá no Ceará. Datas e Horários: 1. Início de
FRANCISCO EDSON VERIA TO DA SILVA
recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 25/11/2021; 2. Fim
Prefeito Municipal
do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 07/12/2021; 3.
Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs0 imin às 08h59min do
Publicado por:
dia 07/12/2021; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às
Noélio Nonato Alves
09hs00min do dia 07/12/2021, maiores informações na sala da
Código Identificador:97ECCAD8
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1°
andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no
ESTADO DO CEARÁ
site:www.tce.ce.gov.br.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QU1TE1UANÓPOLIS
JOSÉ IVAN DE PAI VÁ JÚNIOR.
Pregoeiro.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Publicado por:
AVISO DE LICITAÇÃO
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:8679724E
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUITERIANÓPOLIS - AVISO DE LICITAÇÃO - O Pregoeiro
toma público que se encontra a disposição dos interessados o Pregão
ESTADO DO CEARÁ
Eletrônico N'049/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES,
FARDAMENTOS, MOCHILAS E SQUEEZE DE INTERESSE DA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
AVISO DE LICITAÇÃO
QUITERIANÓPOLIS - CE, com previsão para abertura do processo
dia 08/12/2021 às 09h. O edital estará disponível através dos sites
AVISO DE LICITACÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°
e
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/
http://bll.org.br/,
2021.11.24.2. A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, torna
http://quiterianopolis.ce.gov.br/. Maiores Informações no telefone
público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão
(88) 3657-1064.
Eletrônico. Objeto: contratação de empresa especializada na
realização de diversos exames laboratoriais, por intermédio da
Quiterianópolis - CE, 24 de novembro de 2021.
Secretaria de Saúde do Município de Quixelô/CE. Início de
acolhimento das propostas: 26 de novembro de 2021 às 17:00 horas,
TIAGO SOUZA DE MOURA
Abertura das propostas: 08 de dezembro de 2021 às 09:00 horas,
Pregoeiro.
www.diariomunicipal.com.br/aprece
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS -AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00 1.24.1
SEMA - A Comissão de Pregão comunica aos interessados que estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica N° 001.24.11.
SEMA, cujo Objeto é a Aquisição de equipamentos diversos, destinados a melhorar a gestão de resíduos sólidos, de acordo com o Convê
N° 017/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Russas e o Ministério do Meio Ambiente - MMA, de acordo com as especificações e
quantidades constantes no Termo de Referência. Tipo: Menor Preco Dor Lote cuja Sessão de Disputa ocorrerá no dia 08 de Dezembro de 2021 às 09h
no Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. O Edital estará à disposição dos interessados após esta publicação no Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes
e na Plataforma: www.licitacoes-e.com.br, e no horário de 08h às 12h na Comissão de Licitação (endereço: na Travessa João Nogueira da Costa, Altos, N°
01). Russas-CE,24 de Novembro de 2021. Roberta Carlos Gonçalves Bezerra - Pregoeira Oficial.
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Estado do Ceará—Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte —Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico n°. 17.11.02/2021-SEMS. objeto:
contratação de prestação de serviços de laboratório de próteses dentárias, para confecção das próteses, suprindo assim a demanda do município de Tabuleiro
do Norte/Ce, para reabilitação protética através de laboratórios regionais de próteses dentárias (LRPD). jj: Menor Preço Por lote. A comissão de pregão
comunica aos interessados que a entrega das propostas: a partir desta data, no sítio www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 08 de dezembro
de 2021 as 08h30mjn (horário de Brasília) no sítio www.licitacoes-e.com.br. Formali.zacão de lances: 08 de dezembro de 2021 as 09hOOmin(horário de
Brasília). Informações gerais: o edital poderá ser obtido através do sítio referido acima. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso
ao sítio www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes. Maiores informações através do e-mail licitacaotabuleiro@
gmail.com. Leydiane Vieira Chagas - Pregoeira.
*5*
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá —Aviso de Licitação -A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 16.011/2021-PE, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Contratação de
serviços para realização do Projeto Natal de Luz "O natal da família", com montagem, desmontagem e material incluso, de responsabilidade da Secretaria de
Desenvolvimento Social do município de Quixadá no Ceará. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 25/11/2021; 2.
Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 07/12/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs0lmin às 08h59min do dia 07/12/2021;
4. início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 07/12/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge
Matias, sln, 1° andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. Quixadá-CE, 23 de novembro de 2021. JOSÉ IVAN DE
PAIVA JUNIOR - Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará— Prefeitura Municipal de Quixadá—Aviso de Licitação -A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 15.001/2021-PE, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Contratação de
serviço para realização da decoração natalina da Praça José de Barros com montagem, desmontagem e material incluso, de responsabilidade da Fundação
Cultural de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 13hs00min do dia 25/11/2021; 2. Fim do recebimento de propostas:
às 13hs00min do dia 07/12/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das l3hs0lmin ás 13h59min do dia 07/12/2021; 4. Início da sessão de disputa de
preços: às 14hs00min do dia 07/12/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, sln, 1 andar, Campo
Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. Quixadá-CE, 24 de novembro de 2021. JOSE IVAN DE PAIVA JUNIOR—Pregoeiro.
5*5 *** *5*

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA - AVISO DE JULGAMENTO FINAL - TOMADA DE PREÇOS
N° 2021.10.29.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para
conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da fase de habilitação e proposta de preços referente ao Certame Licitatóno, na modalidade
Tomada de Preços n° 2021.10.29.1, sendo o seguinte: Empresas Vencedora: GEOSET - SOLUÇOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA, com proposta
totalizando o valor global de R$ 191.250,00 (cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais), estando tais preços compatíveis com o orçamento da
Prefeitura. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Deputado Furtado Leite, n° 272 - Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00
às 12:00h. Esclarecimentos: Fone (88) 9.9206-2200. Altaneira/CE, 24 de novembro de 2021. Iraneide Pereira de Pinho - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Município de São Gonçalo do Amarante - Tomada de Preços N°. 027.2021 — TP. A Comissão Permanente de Licitação do Município
de São Gonçalo do Amarante/CE, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 13 de dezembro de 2021, às 09h00min (nove
horas), estará realizando Licitação, na modalidade Tomada de Preços N°. 027.2021 - TP, critério de julgamento menor preço, com fins a execução dos
serviços de reforma e ampliação do Colégio Cedi Maria Hercilia, Localidade do Cágado, Município de São Gonçalo do Amarante/Ce. A cópia do Edital e
seus anexos encontra-se a disposição dos interessados no seguinte endereço: Rua Ivete Alcântara, 120, São Gonçalo do Amarante/CE, sempre de segundafeira à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min, ou ainda pelos sítios eletrônicos: www.tce.ce.gov.br e www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br.São Gonçalo
do Amarante/CE, 24 de Novembro de 2021. Anderson Augusto da Silva Rocha - Presidente
*5* *5*

*5*

ESTADO DO CEARÁ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA -EXTRATO DE CONTRATO N° SE-PEOO2/21C - PREGÃO
ELETRÔNICO N° SE-PE002/21 -ORIGEM:Pregão Eletrônico N° SE-PEOO2/2 1. CONTRATANTE: Secretaria de Educação. CONTRATADA: VIVA
COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME, CNPJ: 20.346.800/0001-76. OBJETO: Contratação de pessoa fisica ou jurídica para
a execução de serviços de transporte escolar do Município de Monsenhor Tabosa - CE. VALOR TOTAL: R$ 421.897,35 (Quatrocentos e Vinte e Um
Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0401.12.361.1203.2.010 - Ensino Fundamental
e 0401.12.362.1210.2.014 - Ensino Médio - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00. VIGÊNCIA: de 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de
2021. ASSINA PELA CONTRATADA: Vicente de Paulo Vasconcelos Freire. ASSINA PELA CONTRATANTE: Marcos Martins de Pinho.
*5* *** *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Edital de Credenciamento N°003/2021 - FMS. O Município de Barbalha, pessoa jurídica de
direito público interno, através do Fundo Municipal de Saude - FMS, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.740.887/0001-70 unidade orçamentária
e gestora de recursos relativos as ações e serviços públicos de Saúde Municipal, por meio da Secretária Adjunta de Saúde, Sra. Sheyla Martins Alves
Francelino, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará recebendo até o dia 06/12/2021 entre às 08h00 e às 12h00, os pedidos para o
Credenciamento de Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços médicos veterinários clínicos e cirúrgicos de animais de pequeno e médio porte (animais
errantes), de forma a complementar o serviço público destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tudo nos termos e condições
constantes do Edital que obedece a critérios estabelecidos nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 8.883/94 (artigo 25, eaput), Lei Federal n°
8.080/90 e Decreto n° 7.508/2011 sem prejuízo das demais normas pertinentes. Barbalha, 24 de Novembro de 2021. Sheyla Martins Alves Francelino Secretária Adjunta de Saúde.
*5* *5* *5*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N°2021.11.22.01. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Caucaia - Ceará, toma público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 08 de dezembro de 2021, às 08:30h (Oito horas e trinta minutos),
através de endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet), estará realizando Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de
julgamento menor preço por item, tombado sob o n° 2021.11.22.01, com fins ao Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de ar comprimido
com acondicionamento em cilindro destinado ao Hospital e Maternidade Santa Terezinha, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Caucaial
Ce, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Correia n° 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE. Maiores informações no
endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Caucaia/CE, 24 de novembro de 2021. Ingrid
Gomes Moreira - A Pregoeira.
*5* *5* 5*5
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