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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.012!2021-PERP 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DA SAÚDE 
OBJETO: Registro de preço para Mura e eventual aquisição de protetor solar, destinado à proteção 
solares, para os agentes comunitários de saúde, possibilitando o desenvolvimento de suas atividades do 
de Quixadá, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por item. 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no link -licitações". 

1. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00mln do dia 08/11/2021 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08hs00min do dia 19/11/2021 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min às 08hs59min do dia 19/11/2021 
4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 19/11/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ—CE toma público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portada n° 09.03.004/2021 de 09 de março de 2021, juntado 
ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima indicado, as 
PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes à licitação objeto deste instrumento, 
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as 
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal no 7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado 
pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da 
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.40612002) e as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, 
siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 
2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica e econômico financeira e 

Ø 	
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 juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a 
Administração Pública: 
7. PREGOEIRO: Servidor(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará 
os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução 
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando 
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação 
ao edital e recursos contra seus atos; 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo, 
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão: 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de definir o 
objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre 
impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o 
objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e 
promover a celebração do contrato; 
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadá; 
11. DOE: Diário Oficial do Estado; 
12. ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade conveniada com o 
Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 
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13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras: 
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de compromisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas. conforme as disposições contidas no instrumento convocatôrio e propostas apresentadas; 
15. ÕRGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente: 
16. ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 
17. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão á ata de registro de preços. 

1 . DO OBJETO 
1.1 - Registro de preço para futura e eventual aquisição de protetor solar, desúnado a proteção dos raios solares, 
para os agentes comunitários de saúde, possibilitando o desenvolvimento de suas atividades do municipio de 
Qurxadá, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do municipio de Quixadá-Ce. 

12- Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 
ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO; 
ANEXO lI - MODELO DE CARTA PROPOSTA; 
ANEXO III - MINUTA DE DECLARAÇÕES; 
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

2-DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
21 - Poderão participar desta licitação pessoa juridica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações. anônima e limitada) e de sociedades simples, 
associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 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 intransferivel do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrõnico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41) 
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site 
www.bllcompras.org.br. acesso "corretoras 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site 
da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto á respectiva CRO - Central Regional de Operações da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando á corretora associada, por meio de seu operador devidamente 
credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes especificos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
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2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido -- 
aplicadas, por força da Lei nc  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 Inidõneas 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; 
Ü Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; 
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 Pais; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas. no que couberem, ao disposto no artigo 90, seus incisos e parágrafos, 
da Lei Federal n° 6.666193 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. 
2.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo"Licitações* constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL; www.bllcompras,org.br  
2.9 - As empresas, pessoas fisicas ou juridicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 21.4 a', com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br:  
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para 
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil 
BLL; 
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site 
www.bll.orgcompras.org.br- acesso corretoras" até no minimo 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 emita pela entidade; 
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2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 50 , inciso III. da Lei no. 10.52012002; 
2.17 - As corretoras que participarem corno 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 juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato. 
previsto no subitem 2.1.4 a', com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br; 
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou 
através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
á respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento: 

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horános limites previstos para a abertura da proposta. atentando 
também para a data e horário do inicio da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasilia - DE e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame: 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação  exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
3.4- O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta. que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias: 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 71  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 0, 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 prejuizo de qualquer sanção criminal cabivel. 
f) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substitui-la. 
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta. salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
h) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, ás normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item. 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, 
equipamentos. ferramentas e utensilios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 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: 
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a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última tolha 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° 8.666193). 
3.1.3.1- 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 vicios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Também será desclassificada a proposta que identifique 
o licitante. 
4.3- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8- O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
4.9- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos. sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto,  em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4.13- A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de duração da 
sessão pública. 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrera 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
4.15- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-a 
automaticamente. 
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4.16- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
4.17- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar 
4,18- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. vedada a identificação do licitante. 
4.19- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21-O Cnténo de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23- Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123. de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538, de 2015. 
4.24- Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 

fl 	só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 31. § 

21. da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1- no pais: 
4.29.2- por empresas brasileiras: 
4.29.1 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; 
4.29.4- por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
4.31- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33- 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 á confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
4.34- Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
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4.35.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e á compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 71  e no § 91  do art 26 do Decreto n.° 
10.024/20 19. 
4.35.2- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequivel. 
4.35.3- Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatódo da licitação não tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou á totalidade da 
remuneração. 
4.35.4- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas. devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita; 
4.35.5- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorrência será registrada em ata; 
4.35.6- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas), sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8- Dentre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes. a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ultenor envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 
4.35.9- Os licitantes deverão colocar á disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização 
de testes e fornecer, sem õnus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso; 
4.35.10- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no chaf a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 
4.35.12- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar á subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35.14- Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.35.15- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

5- DA HABILITAÇÃO 
5.1- Como condição previa 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 Juridica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu .gov.br/).  
5,3- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
juridica da qual seja sócio majoritário. 	 \ 
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5.4- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas 
5.5- A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6- O licitante será convocado para manifestação previamente á sua desclassificação. 
5.7- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8- No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5,9- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÕNICO N° 10.012/2021-PERP 
ÕRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a 
exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo se. 
5.13.2 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.3 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à 
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13, para que seja apensado ao processo de licitação. 
S. 13,4 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13. 
5.13.5 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 
nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
5.13.6 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja. se  da matnz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 

5.14 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
5.14.1- HABILITAÇÃO JURIDICA: 
a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede. 
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b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitio 
www.portaIdoempreendedor.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 PAIS: 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 (1CMS/FIC); 

5.14.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de reqularidade, em plena validade para com: 
a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida 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 domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei: 
d) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT; 
OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.  
5.14.3.1 . 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 previstas no art. 81, da Lei no 6.666/93, sendo facultado a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação. 

5.14.4-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, estando às informações sujeitas â conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem corno as 
demais informações: 
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a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado:  
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos: 
d) período de execução: 	 COMISSÃO DF 

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. 
5.14.43. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item 5.14.4.2. instrumento de nota fiscalicontrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 
5.14.4.4- Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio. poderão 
promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante: 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria Geral do 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabiveis, conforme a legislação vigente. 

5.14.5- RELATIVA Á QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1-Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa juridica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
5.14.5.2 - 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° 11.10112005. 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 exercicio social, já exigiveis 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 indices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 
proposta, na forma do artigo 31, inciso 1, da Lei 8.66693 e alterações posteriores; 
5.14.5.4- No caso de sociedade por ações. o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em 
jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial: 
5.14.5.5- No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura 
e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - constando ainda, no 
balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado no Conselho 
Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa: 
5.14.5.6- No caso de empresa recêm-constituida (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de 
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial . constando no Balanço o 
número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado 
por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa. 

5.14.6 - 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 possivel identificar quem assinou: 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal. declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possivel identificar quem assinou: 
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e) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legat, 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 possivel 
identificar quem assinou: 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal. declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabiveis. de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste 
edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou. 

6- ORIENTAÇÕES SOBRE AFASE DE HABILITAÇÃO: 
6.1- Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJJCPF, ressalvando-se 
aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os 
estabelecimentos-sede e filiais - da licitante. 
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem 
acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado. 
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente no sistema, não sendo admitido 
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer 
adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados quando 
solicitado; 
6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas neste 
edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) 
dias anteriores à data de abertura da sessão. 
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificação, sendo o licitante 
obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sob pena de, não o 
fazendo, ser inabilitada 

7 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leitões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01 
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo Pregoeiro 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as 
especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-á 
posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação exclusivamente daquelas que 
tenham atendido ás exigências deste edital. 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 - No caso de desconexão com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao Pregoeiro, quando 
possivel, sua atuação no certame, sem prejuizos dos atos realizados: 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor: 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do 
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere á 
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem'çrescente dos valores ofertados. 
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7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123. de 14 de 
dezembro de 2006. e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 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 á contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na 
ordem classificatõria, para o exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena 
de preclusão; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 

Mil 	primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate. poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os 
presentes á sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda ás exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este. para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 
7 13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto á intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
717- Uma vez admitido o recurso. o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis á defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 
1.19 - 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, domicilio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio; 
c) O fato, o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
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7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, 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. 
723 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatório. 
7.24 . Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e!ou adjudicação, a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25- O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatõrios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-à conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.brflicitacoesi  - Portal de Licitações dos Municipios do Estado do Ceará. bem 
como no flanelõgrafo do municipio, e ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
7.29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.30 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsidios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retomará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a 
ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabiveis. 

, 	7 34 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta 
licitação realizar-se-à no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o 
Pregoeiro definir outra data. e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma adotada inicialmente. 
7.35 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43. §1° da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
736.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chafl, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatóno. 

8- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer às 
disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

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

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos especificos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 20 do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n98.666. de 21 de junho de 1993, preceitua. 'Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábir. 

12. DILIGÈNCIA: 
121. Em qualquer fase do procedimento Iicatôho, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade supenor, poderá promover 
diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de 
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta. 
12.2. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Municipio, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 

Ø 	
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aphcável, deverão obedecer às 
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o municipio de Quixadá-CE convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital. 
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo municipio de Quixadá-CE. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado á 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora. 
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 1° classificado para cada item da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-à mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 
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13.3. Incumbirá á administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57, 58 e 65 
da Lei n.° 8.666/93. 
13.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 10  do art. 65 da Lei n°8.666. de 1993. (Art. 12, § 10  do Decreto 7.892)2013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7 A Ata de Registro de Preços não obriga o Municipio a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, 
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-CE e ficarão á disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 
13.10. O Municipio monitorará. pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
13.11. O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado a época do registro - equação econõmico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à 
media daqueles apurados pelo Município para determinado item. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Municipio poderá convocar os demais 

Ø 	
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 1° colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela, 

14— DA FISCALIZAÇÃO 
14.1 - A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por intermédio de 
servidor designado pelo Secretário de Pasta do Município de Quixadá. 
14.2 - A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Município de Quixadá. 
14.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser prontamente 
atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Municipio de Quixadá. 

15-DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICIPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fomecimento/ordens de compra expedidas, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
15.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de 
Quixadá-Ce. 
15,10 MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
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15.4 Caso constatada alguma irregulandade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
15.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura 
15.6. Por ocasião do pagamento. será efetuada consulta'ON-LINE" ás certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
16.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. o licitante que: 
16.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
16.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 

n 	16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo. 
16.1.7 - Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadã-CE, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuizo das sanções legais 
na esfera civel e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 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. 

S 	16.4 As multas previstas nas alineas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará á CONTRATADA. 
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Municipio de Quixadã serão aplicadas à 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimpléncia acarretar prejuizos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, á suspensão prevista no item anterior. 
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas á Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilicitos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa sem prévio 
assentimento do órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as consequentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 
16.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para 
apuração dos fatos. garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório. 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
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17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao©quixada.ce.gov.br, ou por 
petição dingida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação. Rua José Jorge Matias. s!n. Bairro Campo Velho. 
CEP n°63.907-010. Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
17.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
17.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
17.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatõrio deverão ser enviados ao Pregoeiro. até 
03 (três) dias úteis anteriores á data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital. 
17.6 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias (deis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
18.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta'. oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) prática fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução de contrato: 
c) 'prática conluiada': esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em niveis artificiais e 
não-competitivos; 
d) 'prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente. ás pessoas ou sua 
propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo licitatõrio ou afetar a execução do contrato, 

n 	e) 'prática obstrutiva": 
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do 
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 
prevista neste subitem; 
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 

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

20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 - 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. 
20,2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
20.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão ás normas nele contidas. 
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20.4 - 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 
20.5 - 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. 
20.6 - 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. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o 
do vencimento. SÓ se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
20.8 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licatôrio; 
20.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.52012002, do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n°8.666/93, com suas posteriores alterações; 
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

21 - DO FORO 
21.1 - O Foro, designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo Contratual, será 
o da Cidade de Quixadá - Ceará. 

Quixadã-Ce. 04 de novembro de 2021. 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 
Rubrica 

COMISSÃO c 
ClT*fl3 

1. OBJETO 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de 
protetor solar, destinado á proteção dos raios solares, para os agentes comunitários de saúde, possibilitando o 
desenvolvimento de suas atividades do municipio de Quixadá. de responsabilidade da Secretaria da Saúde do 
municipio de Quixadá-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 
2.1. A presente contratação tem por finalidade a distribuição dos protetores solares FPS 60. aos Agentes 
Comunitários de Saüde. com  o intuito de protegê-los das exposições dos raios solares em suas atividades diárias, 
visitas na sede e nas localidades, do municipio de Quixadá-Ce. 

3. DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE PREGÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 

, 	3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens de que trata a Decreto Federal n°. 10.024, de 20 
de setembro de 2019, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as 
especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão. 
3.2. Os bens, objeto da presente licitação, caractenzarn-se como de natureza comum, tendo em vista que são 
geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de 
compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. 
3.3. O uso do Sistema de Registro de Preços se justifica por ser mais conveniente a Administração Municipal, 
devido á entrega parcelada do objeto, conforme disposto do inciso 11 do art. 3° do Decreto Federal n.° 7.89212013. 

4. ESPECIFICAÇÃO 
4.1. A aquisição ora solicitado, será realizado por fornecedor especializado, devendo o mesmo obedecer todas as 
normas necessárias á sua contratação, como também atender todos os critérios, conforme tabela abaixo. 

ITEM 

ITEM 1 

DESCRIÇÃO 

PROTETOR SOLAR FPS 60 - Ultra resistente a água, com no 
minimo 2 horas de proteção à prova d'água e ao suor: proteção 
eficaz contra raios solares UV-A e uV-B: textura leve (oU tree) que 
deixa a pele respirar. Com  vitamina E, que deixa a pele bem 
hidrata. Embalagem com 120q/8.  

UND QTD 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

UNO 2.000 14,30 28,600,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 1 R$ 	28.600,00 

S. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
5.1. A Ata de Registro de Preços vigorará a partir da assinatura por 12 (doze) meses Podendo ser adilivado, nos 
termos expressamente previstos na Lei 8.666/93. 
5.2. O contrato terá vigência até 31 (trinta e um) de dezembro de 2021, contados da data da assinatura deste 
termo de contrato. Podendo ser aditivado, nos termos expressamente previstos na Lei 8.666)93. 

6. DAS POSSIBILIDADES DE REALINHAMENTO E ADITIVOS 
6.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos e supressões 
necessárias relativas ao objeto contratado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, conforme disposto no § 10  do ari. 65, da Lei n°8.666/93 e suas alterações posteriores. 

7. DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 
7.1. A execução do contrato, se iniciará com a data da assinatura do contrato, de acordo com o Termo de 
Referência e as cláusulas contratuais. 
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8. DA FORMA DE PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta, 
8.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de 
Quixadá-Ce. 
8.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
8.4. 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. 
8.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscaUfatura. 
8.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionara CONTRATADA todas condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, de acordo com que estabelece a Lei n° 8.666/93. 
9.2. Fiscalizar e verificar se os materiais estão atendendo satisfatoriamente a necessidade pública para qual foram 
requeridos. 
9.3. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição. diligenciando nos casos 
que exigem providências corretivas. 
9.4. Providenciar os pagamentos a CONTRATADA mediante apresentação da Nota Fiscal, de acordo com o que 
estabelece o Termo de Referência e as cláusulas contratuais. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente Contrato obrigar-se -a: 
10.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
10.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer 
danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
10.1.3. 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 às contribuições devidas á Previdência Social, obrigações 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
10.1.4. 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; 
10.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato; 
10.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 
objeto contratado, nos limites da lei; 
10.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vicios, defeitos ou incorreções; 
10.1.8. 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, 

11. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. Em atenção ao artigo 67 da Lei Federal N° 8.666/93. a execução do presente Termo de Contrato será 
fiscalizada por servidor devidamente designado para esta tarefa, o qual manterá anotações e ressalvas acerca da 
correção ou incorreção do fornecimento do objeto, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou 
defeitos observados. ao  qual compete ainda: 
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11.1.1 Receber provisória e/ou definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual pàdei..eet realizado o 
pagamento, ou rejeitá-lo, se executado em desacordo com o termo de referência. 
11.1.2. Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o caso, as justificativas 
para a tomada de decisão pela autoridade competente. 
11.1.3. Entregar à Contratante, o objeto conforme constante na proposta adjudicada; 
11.1.4. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto à execução do objeto 
desta licitação; 
111 5. Fornecer condições que possibilitem a execução do objeto licitado, a partir da data da assinatura do 
contrato; 

12. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
121. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos especificos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
12.2. Com  base no art. 70, § 2° do Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 

ON 	de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n9  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária. que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábir. 

13. GESTOR DO CONTRATO 
13.1, O Gestor do Contrato será exercido por servidor nomeado pela Secretaria contratante, o qual deverá exercer 
em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n°8.666/93, alterada e consolidada. 

14. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
14.1. Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a administração pública poderá, sem prévia manifestação do 
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco iminente, como forma de prevenir 
a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação. 

s 

Trav. Jos)brgQQ1atias, SiN 
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ANEXO II. PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÕNICO N° 10.01212021-PERP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIX&DÁ.CE 
Comissão de Pregão 

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de protetor solar, destinado à proteção dos raios 
solares, para os agentes comunitários de saúde, possibilitando o desenvolvimento de suas atividades do município 
de Quixadá, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 

ITEM 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND CITO  
UNITÁRIO R$ 

VALORTD TOTAL R$ 

VALOR TOTAL DO ITEM 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 2021. 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (art. 30, § 5° do Decreto Federal 
n°. 10.024/2019) 

Trav. José 7~qe afias, SIN 

Campo Velho, 639073'lA - Quixada-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 Municipio de Quixadá Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/1011999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
ON 	processo licitatário, junto ao Municipio de Quixadá Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos 

deste edital e seus anexos; 

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitatõho, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências postedores, nos termos do art. 
32, §21, da Lei n.° 8.666/93. 

d) que, sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parãmetros e elementos do produto a ser 
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei. 

(CE). 	 de 	  20 

0 
	DECLARANTE 

Trav. Jose Jorge Matias, SN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12021 SRP 

e 

r 
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Aos XX dias do mês de XXXX de 2021, o município de Quixadã. inscrito no CNPJ N° 	/ 	- 	com 
sede à 	  através da Secretaria Municipal de 	 sendo facultado seu 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666193, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.02412019. de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9.488. de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 
10.012/2021 para a inclusão no Sistema de Registro de Preços. e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM: 
registrar os preços para Registro de preço para futura e eventual aquisição de protetor solar, destinado à proteção 
dos raios solares, para os agentes comunitários de saúde, possibilitando o desenvolvimento de suas atividades do 
municipio de Quixadá, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, por um periodo de 
12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por Item. oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para 
os Item n° 	foi classificada em 10  lugar o licitante vencedor 	  representada pelo Senhor Sr. 
	 inscrito no CPF n°. 	. que entre si, justo e avançado a presente ata, devidamente precedida da 
licitação, realizada na modalidade PREGÃO, conforme o Processo n° 10.012/2021 pelas cláusulas e condições a 
saber 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de protetor solar, destinado 
á proteção dos raios solares, para os agentes comunitários de saúde, possibilitando o desenvolvimento de suas 
atividades do municipio de Quixadà, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do municipio de Quixadã-Ce. de 
acordo com as exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referência e nesta Minuta da Ata de 
Registro de Preço. por um periodo de 12 meses. 

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

medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 

objeto, quando necessário. 
k) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 
1) Notificar, por escrito, á CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 
ITENS, fixando prazo para sua correção. 
m) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratante observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

Subcláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empen o. no prazo máximo de 46 (quarenta e oito) horas. 
contado da convocação. 

Trav. José Jàrg M tias, 5  
Campo Velho, 63907-01 - Quixada-CE 
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b) indicar, no mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do CPF, 
c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada. 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do municipio de Quixadá para a CONTRATADA do quantitativo 
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável. 
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas à pessoal, 
f) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do municipio de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo município de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender. 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
1) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão, 
j) comunicar ao municipio de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes á ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
k) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: 
Subcláusula Primeira - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO. na  proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de 
compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
Subclàusula Segunda - Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do 
município de Quixadá-Ce 
Subclãusula Terceira - O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
Subcláusula Quarta Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
Subcláusula Quinta - Para cada Ordem de Compra'Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
Subcláusula Sexta - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE' às certidões apresentadas, 
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

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

Trav. José Jorge MÇ%as, S.N 

Campo Velho, 63901't6.½Quixada-CE 



*t QUIXADA 
w 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacão 

PREFEITURA DE 	r 

FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições 
Subclãusula Quarta O município de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subclãusula Quinta - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuádos do registro, a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não 
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme art. 10 § 
30  do Decreto n° 9.488. de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
ar! 10  § 0 do Decreto n°9488. de 30 de agosto de 2018). 

CLÁUSULA QUINTA —OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: 
5 1 Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma 
correta; 
5.2. Consultar previamente a administração do município de Quixadá, objetivando a obtenção das informações 
necessárias à aquisição pretendida; 
5.3. Verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando o município de 
Quixadá eventuais desvantagens verificadas; 
5.4. Encaminhar a administração do municipio de Quixadá cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias corTidos, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; e 
5.5. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata, 
informando a administração do municipio de Quixadá qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular. 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
6.1. A Ata de Registro de Preços vigorará a partir da data de sua assinatura por 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria da Saúde 
competindo-lhe: 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos 
PRODUTOS registrado; 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever 
os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados: 
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho: 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar 
novas certidões ou documentos vencidos, 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades: 
Ç consultar o fomecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro órgão da 
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata: 
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos pkinticipantes possiveis alterações ocomdas. 

Trav. José Jorge Mias, SN 

Campo Velho, 6390-Ô113,-.-\Quixadã-CE 
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Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser 
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
8 1, Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS. o quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do 
representante legal são os constantes do Modelo de Proposta e Anexo 1 desta ata de registro de preços: 
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n9  
8.666. de 1993. 
§ 19 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 
§ 22 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

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

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 49 Não havendo êxito nas negociações, o õrgão gerenciador deverá proceder á revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONAS DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
9.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para 
futuro fornecimento, terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
Subcláusula única - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o municipio de Quixadá não 
será obrigada a contratar o fornecimento disposto na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à contratante, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a 

rN 

	

	preferência de fornecimento em igualdade de condições. O município de Quixadá poderá ainda, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à contratada, neste caso, o contraditório e 
ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
10.1. O municipio de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro 
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem 
de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Primeira - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os pedidos 
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a fornecimento for de uma só vez e não houver obrigações 
futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de fornecimento nas hipóteses que se fizerem 
necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Segunda - A Administração não emitirá qualquer Pedido de fornecimento sem a prévia existência do 
respectivo credito orçamentário. 
Subcláusula Terceira - O extrato do contrato, quando realizado, será, em qualquer hipótese, publicado na 
imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da fornecimento ao licitante ou, quando foro 
caso, da assinatura da Ata de Registro de Preço de fornecimento. 
Subcláusula Quarta - O Pedido de fornecimento será formalizado por intermédio de: 
a) Nota de empenho e autorização de fornecimento se o fornecimento for de uma só vez; ou Ata de Registro de 
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações futuras; \ 
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b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da 
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior à do seu vencimento: 
c) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar o fornecimento adicional a 
órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitatório, será indicado o segundo classificado, e assim 
sucessivamente 
Subcláusula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo previsto no 
Termo de Referência, no periodo de 12 meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DO RECEBIMENTO: 
Os ITENS serão: 
a) Recebidas provisoriamente, por intermédio de um responsável a ser designado pela Secretaria requisitante 
para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes na Ordem 
de FORNECIMENTO: 
b) Recebidas definitivamente, após comprovação da compatibilidade dos itens com as especificações e 
conseqüente aceitação, impretehvelmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de 
fornecimento: 
e) Rejeitadas, quando em desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referência do Edital convocatório. 
Subclúsula Primeira Ainda que os itens sejam recebidas em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a 
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos mesmos. 
Subcláusula Segunda - Os itens deverão ser prestados com validade minima de 60 (sessenta) dias, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES: 
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços. a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência: 
D) Multa de 0.5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente: 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento. recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial: 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o municipio de Quixadá pelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea V. Referida penalidade 
é de competência do município de Quixadá. 
fl As penalidades previstas nas alineas V e e poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. tenha praticado ato 
ilicito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilicitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municipios e, será excluida do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 0 da Lei 10.520/2000, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos. garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem: 
1-convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital. 
2- Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços: 
3- Não mantiver a proposta, injustificadamente: 
4- Comportar-se de modo inidôneo: 
5- Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame: 
6- Cometer fraude fiscal: 
7- Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita ás penalidades tratadas na 
condição anterior: 

Trav. José Jor e Mhtias, S'N 
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1. Pelo fornecimento desconforme como especificado e aceito. 
2- Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejeitado pelo municipio de Quixadá. 	COMISMO rc 
3-Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão. 
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às deitrats 
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8666/93. 
Subcláusula Terceira Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo municipio de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alinea 	a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alinea g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
as de multa, elencadas nas alíneas 'b e c da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
131. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos, salvo os casos 
expressamente previstos na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

t 	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
A pedido: 
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior; 
b) Seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material: 
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n° 
8.666/93; 
Subcláusula Primeira - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da Ata. 
Subcláusula Segunda - A solicitação do fornecedor para o cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pelo municipio de Quixadá, facultando-se a esta, aplicação das penalidades previstas na Ata. 
Subcláusula Terceira - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor 
relativas ao Registro. 
14.2. Por iniciativa do município de Quixadá: 
a) A CONTRATADA não aceitar reduzir o preço registrado. na  hipótese deste se tomar superior àqueles praticados 
no mercado: 
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços: 
c) Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado; 
d) Quando o fornecedor der causa á rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 6.666/93. 

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

- Por iniciativa da Administração; 
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666(93; 
b) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 
Subcláusula Primeira A comunicação do cancelamento do preço registrado. nos casos previstos nos subitem 
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 
Subcláusula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço da contratada, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação, 

o 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: 
16,1 O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante 
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao municipio de 
Quixadá, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e 
parágrafos, da Lei 8.666193 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
tècnicas, vicios redibitónos e, na ocorréncia destas, não implica em co-responsabilidade da municipio de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n°8.666/93). • Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do município de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta- O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o 
recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da 
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com  base no art. 70, § 21 do 
Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art, 15 da Lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária. que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábir. 
Subcláusula Única - As despesas do exercicio subseqüente correrão à conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

0 	CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO: 
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do 
fornecedor, assegurará ao municipio de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de 
recebimento. 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, 
constituem motivos para a rescisão da contratação: 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao 
municipio de Quixadá; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do 
municipio de Quixadá. 
Subcláusula Terceira . Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão. cisão ou incorporação, será 
admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o 
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
Subcláusula Quarta - O municipio de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79. inciso 1, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e 
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONAS DA PUBLICAÇÃO: 
19.1. O municipio de Quixadá providenciará a publicação resuçnida desta Ata trimestralmente, nos termos do art. 15. 
§ 2 da Lei n°8.666. de 21 de junho de 1993. 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacâo 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
20.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os chamados casos omissos, 
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Pregão, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os principios da Teoria 
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO FORO: 
21.1. As questões decorrentes da utilização desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no município de Quixadá, Seção Judiciária do Estado do Estado de Ceará. 
E, por estarem de acordo, lavrou—se este termo, em 02 (dois) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e 
assinadas pelas partes contratantes, abaixo assinadas e arquivado neste Município, conforme dispõe o artigo 60, da 
Lei n 8.666/93. 

Quixadá-Ce de _____ de 2021. 

SIGNATÁRIOS: 

órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	 CPF: 	  
	 CPF: 	  

Trav. José Jorge Matias, SIN 

Campo Velho, 63907-0W' Quíxadá-CE 
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SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 	 

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 	 

Trav. José Jorge M$as, S/N 
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

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

4 

iibdca '" 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

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

QUANTITATIVOS, 

• Rubrica ' 
COMISSÃO c 

!CITAÇÃO 

Quixadã-Ce 	de 	de 2021. 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no 	  celebrada entre o 
município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por Rem, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n° 10.01212021-PERP. 

ITEM 

LICITANTE VENCEDOR: 	 CNPJ N° 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND CITO 
 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL

TD 
R$ 

VALOR TOTAL DO lTEM - 

Trav4e, S/N 
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CONTRATO N° 	 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

3.. 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
	  E DO OUTRO LADO, A 

	

EMPRESA 	  PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Municipio de Quixadá, pessoa juridica de direito público interno, através da Secretaria da 	 com 
sede à Rua 	 n° $ Centro, inscrito no CNPJÍMF sob o n.° 	 neste ato representada pelo 
Ordenador de Despesas da Secretaria da 	 Sr. 	  inscrita no CPF ri0  
	  doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  
estabelecida na 	  inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	 . neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). 	  portador(a) do CPF n° 	 , apenas 
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 
11. O presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019, na Lei n° 10.520, de 17 
de julho de 2002. da Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538. de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidianamente. a 
Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do 
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do 
Pregão Eletrônico n° 10.012/2021-PERP, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu 
Ordenador de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO: 
21. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de protetor solar, destinado à proteção dos raios 
solares, para os agentes comunitários de saúde, possibilitando o desenvolvimento de suas atividades do 
município de Quixadá, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do municipio de Quixadá-Ce, tudo 
conforme especificações contidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital e da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA. DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 
emissão da ordem de compra, em atendimento ás necessidades do órgão contratante, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 
100 12)2021-PERP. 

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

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

Trav. Josy,Jne, SN 

Campo Velho, 6S907-(10 - Quixadá-CE 
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comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário á conferên 
dos bens. 

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias corridos, contados 
da data da entrega dos bens, no local e endereço indicado peia SECRETARIA DE 	  
Nos moldes do termo de Referência - Anexo Ido edital. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher rio comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a 
assinatura e o número do CPF, emitido pela SECRETARIA DE 	 , do servidor do 
CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 
1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo o contrato, sem prejuizo das penalidades cabiveis; 
2. Na hipótese de substituição. a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado. 
3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuizo das penalidades cabiveis. 
4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez verificado o 
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

CLÁUSULA QUINTA- DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
5.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do municipio de Quixadá-Ce. 
5.10 MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de credito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
5.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

-- Rubrica 
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5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma únk 
nota fiscaYfatura. 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE" às certidões apresentadas, pa 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal, 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
6.1. O contrato terá vigência até 	 , contados da data da assinatura deste termo de 
contrato. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666193, dentro do ano orçamentário. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a 
alteração do OBJETO. 
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço compensação ou penalização financeira 
prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA SETIMA— DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
7.1. O valor do presente contrato é de R$ 	. ( 	) e onerará recursos orçamentários na 
Dotação Orçamentária: 	 . No Elemento de Despesas: 	 . Fonte de Recursos: 

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

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

j. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação. 
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

li 
Trav. Jo 	rg , SN 

Campo Velho, 6 907-01 - Quixada-CE 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 	 íis.j  Àtt-.  ' l. 
9.1. Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições des'- 	. 	, 
contrato, cabe ao CONTRATANTE: 	 ° 	Rubrica 	" 

a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução COMISSÃO C' 
'CITAC". contratual. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
111. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
1121. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666. de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
11,4. A venficação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autondade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme ocaso. 
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 11  

e 20  do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponivel. 
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 

Trav. J 	rg , S.'N 
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11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pel 
Contratada, incluindo o descumpnmento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condiÇ 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para como 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
11.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à 
execução do fornecimento alocada. 
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vicios redibitõrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do município de Quixadá, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, fisica ou juridica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 70  da Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2.002. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o caput' desta cláusula, serão conduzidos 
no âmbito do órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo 
órgão, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Sem prejuizo da aplicação da penalidade de que trata o 'caput" desta cláusula, poderão ser aplicadas as 
multas conforme legislação vigente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o parágrafo segundo desta cláusula, serão 
conduzidos no âmbito da Unidade Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade 
competente da mesma Unidade, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
13.1 Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqúéncias previstas nos 
artigos 77 a 80, e 86 a 88. da Lei Federal n°8.666/93. 

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

Trav. Jose Joige, SN 

Campo VelhoC6-3O7O- - Quixadá-CE 
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇOES FINAIS 
14.1. Fica ajustado, ainda, que: 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
a) o Edital Pregão Eletrôno n°10.01 2/2021-PERP e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do município de Quixadâ. 
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

COMISSÃO C' 
'CITA(f, 

Secretario(a) de 	 Razão Social 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPFN°: 

	

2. 	  
CPF N°: 

Trav. Jo,&,J_ootçe, SIN 

Campo Velho, «3907-ba - Quixadá-CE 
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ITEM 

ANEXO IDO CONTRATO 

    

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNI). QTD. 
VALOR. 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL DO ITEM - 

Trav.,di&4akge, $111 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 	 COMISSÃO e' 

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° 10.01212021-PERP, do tipo menor preço por 
item, cujo objeto é o Registro de preço para fritura e eventual aquisição de protetor solar, 
destinado a proteção dos raios solares, para os agentes comunitários de saúde, possibilitando o 
desenvolvimento de suas atividades do município de Quixadá, de responsabilidade da Secretaria 
da Saúde do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das 
propostas: das 08hs00min do dia 08/11/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 

Ø 
08hs00min do dia 19/11/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 
08h59min do dia 19/11/2021; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: ás 09hs00min do dia 
19/11/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge, 
s/n, 10  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 04 de novembro de 2021. 

PUBLICAR, para circular no dia 0811112021, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA SAÚDE. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico no 10.01212021-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preço para futura e eventual aquisição de protetor solar, destinado a proteção dos 
raios solares, para os agentes comunitários de saúde, possibilitando o desenvolvimento de suas 
atividades do município de Quixadá, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do município 
de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 04 de novembro de 2021 no flanelógrafo desta Prefeitura 
Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

QuixadálCE, 04 de novembro de 2021. 

Trav. José Jorge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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FERREIRA. que mantinha vínculo temporário com a administração. 
cometeu as infrações capituladas no mencionado PAD - Senidor 
Fantasma, razão pela qual decido pela imediata responsabilização 
civil e penal do(a)indiciado(a), bem como do gestor que co9cc 
Ato. 

Fls.j • tu  

\COM 
NLICITACÃ 

Ptsblicaao'por: 
Jaula Alves Tavares 

Código Idendflcador:I 15292BA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
JULGAMENTO PAD- PORT. N 023/201612016 

JULGAMENTO 
Processo Administrativo Disciplinar n0023/2016 
Acusado (a): Luciana Kelly de Sonsa 
Portaria: 12.09.009/2016 
Considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar 
n°023/2016. instaurado pela Portaria ii° 12.09.00912016. 
Considerando que esta autoridade julgadora poderá utilizar-se da 
motivação por preferência (per reia:ionen), sendo compatível com o 
que dispõe o An. 93. inciso IX. da Constituição da República 
(precedentes do STF e STJ). 
Acolho o Parecer n° 22.09.00612021 e adotado seus fundamentos para 
acolher no todo o Relatório Final da Comissão Processante para diante 
das razões expostas na citada manifestação juridica reconhecer que 
o(a) indiciado(a) LUCIANA KELLY DE SOUSA. que mantinha 
vinculo temporário com a administração, cometeu as infrações 
capituladas no mencionado PAD - Servidor Fantasma, razão pela qual 
decido pela imediata responsabilizaçlo civil e penal do(a)indiciado(a). 
bem como do gestor que concedeu o Ato. 

Quixadá, 22 de setembro de 2021. 

ROBERTA GLICYA DE SÁ FELIX 
Secretária de Administração 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identlfleador:CB9AB89A 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
JULGAMENTO PAD - PORT. N 07812016 

JULGAMENTO 
Processo Administrativo Disciplinar n°078/2016 
Acusado (a): Matlim Cordulino Dutra Júnior 
Portaria: 25.10.007/2016 
Considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar 
n°023/2016. instaurado pela Portaria n° 12.09.009f20 16. 
Considerando que esta autoridade julgadora poderá utilizar-se da 
motivação por preferência (per relaüonem). sendo compativcl com o 
que dispõe o Art. 93, inciso IX, da Constituição da República 
(precedentes do 5W e STJ). 
Acolho o Parecer is° 22.09.006/2021 e adotado seus fundamentos pata 
acolher no todo o Relatório Final da Comissão Processante para diante 
das razões expostas na citada manifestação juridica reconhecer que 
o(a) indiciado(a) MARTIM CORDULINO DUTRA JUNIOR, que 
mantinha vinculo temporário com a administração, cometeu as 
infrações capituladas no mencionado PAI) - Servidor Fantasma, razão 
pela qual decido pela imediata responsabilização civil e penal 
do(a)indictado(a). bem como do gestor que concedeu o Ato. 

Quixadá. 22 de setembro de 2021. 

ROBERTA GLICYA DE SÃ FELIX 
Secretária de Administração 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Ideatlflcador:858AC57D 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
JULGAMENTO PAD - PORT. N 059/2016 

LGAMENTO 
Administrativo Disciplinar n°05912016 

curado (a): Carlos Eduardo Ribeiro Comes 
Portaria: 19.10.009/2016 
Considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar 
n°023/2016, instaurado pela Portaria ti0  12.09.009/2016. 
Considerando que esta autoridade julgadora poderá utilizar-se da 
motivação por preferência (per re/azionem), sendo compativel com o 
que dispõe o Art. 93. inciso IX, da Constituição da República 
(precedentes do STF e 5V). 
Acolho o Parecer n° 22.09.00612021 e adotado seus fundamentos para 
acolher no todo o Relatório Final da Comissão Processante para diante 
das razões expostas na citada manifestação juridica reconhecer que 
o(a) indiciado(a) CARLOS EDUARDO RIBEIRO GOMS, que 
mantinha vinculo temporário com a administração, cometeu as 
infrações capituladas no mencionado PAD - Servidor Fantasma, razão 
pela qual decido pela imediata responsabilização civil e penal 
do(a)indiciado(a). bem como do gestor que concedeu o Ato. 

Quixadá, 22 de setembro de 2021. 

ROBERTA GLICYA DE SÁ FELIX 
Secretária de Administração 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código ldentlflcador:DB5004A9 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Municipio de 
Quixa& através da Secretaria Municipal de Educação, toma público 
o extrato dos Contratos resultantes do PREGÃO ELETRÔNICO N° 
08.002/2021-PERP: n 08.0021202I-06SME - Valor global: RS 
206.798.09. Contratada: Marinho Soares Comércio e Serviços LTDA, 
através de seu representante legal. o Sr. Leandro José Vieira Soares: 
n 08.00212021-07SME - Valor global: RS 7.32 1.59. Contratada: 
ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletronico Eireli, 
através de seu representante legal, o Sr. C'mstavo Luiz Wanderley 
Costa; n° 08.002/2021.OSSME - Valor Global: RS 2.273.00. 
Contratada: MKR Comércio de Equipamentos Eireli EPP. através de 
sua representante legal, a Sra. Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski:.? 
08.002/202149SME - Valor global: RS 90.113.35. Contratada: 
Distribuidora de Produtos Agreste Meridional LTDA, através de sua 
representante legal, a Sra. Raissa Rabelo Ferreira. Unidade 
Administrativa: Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: 
aquisição de material permanente e informática, destinado a 
atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de 
Educação Básica e da Secretaria da Educação de Quixadá/Ce. 
Prazo de vigência do Contrato: até 31 de dezembro de 2021. Data da 
assinatura do Contrato: 26 e 28 de Outubro de 2021. Assina pela 
contratante: Secretária Municipal de Educação, a Sra. Verúzia Jardim 
de Queiroz. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código ldentlflcador:CEEA9D3B 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá, - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do municipio de Quixadá toma público que se encontra 
á disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n I0.012/2021-PERP. do tipo menor preço por item, cujo 
objeto é o Registro de preço para fatura e eventual aquisição de 
protetor solar, destinado a proteção dos raios solares, para os agentes 

Quixadá. 22 de setembro de 2021. 

ROBERTA GLICYA DE £4' FELIX 
Secretária de Administração 
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comunitários de saúde, possibilitando o desenvolvimento de suas 
atividades do município de Quixadã. de responsabilidade da 
Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. 
Inicio de recebimento das propostas: OShsOOmin do dia 08111/2021; 2. 
Fim do recebimento de propostas: O8hsüomin do dia 19/1 1/2021: 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das O8hsOlmin ás 08h59min do 
dia 19/11/202!; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: O9hsoOmin 
do dia 19/11/2021. maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada á Trav. José Jorge. sln. 1*  andar. Campo Velho. 
Quixadá-Ce. das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

iosÉ IV4N DE PAIVA JÚNIOR. 
Pregoeiro. 

CONSIDERANDO que a afetação de bem público consiste 
estabelecer unia finalidade pública ao imóvel público ' 
afetação; 	

'f'r  ot , Q / 
CONSIDERANDO que afetação consiste na destituição conferida ao 
bem público, transformando-o em bem de uso comum do povo, uso 
especial ou em bem dominical, que pode ser feita por ato 
administrativo; 

CONSIDERANDO que a E.E.F. João Vicente Alves, localizada na 
Vila Antonico. necessita de equipamento público para o 
desenvolvimento das atividades Visitas e recreativas dos seus alunos: 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identlflcador:641 IF30I 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QWXELÓ 

CONSIDERANDO que o Ginásio Poliesportivo Périeles Gomes de 
Araújo. atualmente sob a administração da Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo. Desporto e Juventude apresenta condições 
adequadas para atender à citada demanda da E.E.F. João Vicente 
Alvos, 

DECRETA 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITACÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N  

S2021.11.05.1.  A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL torna público, que será realizado Certame Licitatório na 
modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA, tombada sob tf 
2021.11.05.1. Obieto: Contratação de serviços de engenharia pala a 
execução das obras de pavimentação cru paralelepípedo em diversas 
localidades na Zona Rural do Município de Quixelõ/CE, nos moldes 
do Plano de Trabalho n° 031548/2021 - Convênio n° 
914478/202IIMDR. celebrado coma União, através do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Data e horário da abertura: Dia 09 de 
Dezembro de 2021, às 09h00min. Em virtude do estado de calamidade 
pública diante da pandemia de Covid- 19. o recebimento dos envelopes 
será feito de forma organizada, sendo permitida a entrada de apenas 
um representante por vez para efetuar a entrega, com o intuito de 
evitar aglomerações, assim como também o recebimento para 
protocolos só serão aceitos nas mesmas condições, isto é, um por vez 
e sé até às 08h30min do dia supra. Os interessados poderão ler e obter 
o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação 
através do endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. ou na Sala da 
CPL. sito na Rua Pedro Gomes de Araújo. SIN. Centro, no horário de 
08:00 is 12:00 horas ou ainda pelo Telefone: (88) 3579.12 10. 

Quixelõ/CE, 05 de novembro de 2021. 

'FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 
Presidcnta da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código ldentiflcador:07ECI A39 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N 065, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

DECRETO N 065. DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE 
AFETAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 
PÉR1CLES GOMES DE ARAÚJO. LOCALIZADO 
NA VILA ANTONICO. DESTINADO 
PRECIPUAMENTE 	ÁS 	ATIVIDADES 
CURRICULARES E EXTRACURRICULARES DA 
E.E.F JOÃO VICENTE ALVES, VINCULADO À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
QUIXELÕ/CE. E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QVIXELÔ. Estado do Ceará. 
José Mil Vieira Júnior, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislações em 
vigor. 

Art. 1 - Fica instituído gravame de afetação ao Ginásio Poliesportivo 
Põricles Gemes de Araujo, localizado na Vila Antonico, atualmente 
vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo. Desporto e 
Juventude. 

Parágrafo único - Em razão do presente gravame fica estabelecido 
que o imóvel descrito no caput deste artigo deve ser utilizado 
precipuamente para as atividades fisicas e recreativas da E.E.F. João 
Vicente Alves, passando a ser administrado pela Secretaria Municipal 
de Educação, que nele poderá realizar as ações/alterações necessárias 
ao bom funcionamento do citado equipamento público. 

Art. 2 - Este Decreto entrará cru vigor na data de sua publicação, 
revogando o as disposições em contrário. 

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

Prefeitura Municipal de QuixelõJCE, aos 03 de novembro de 2021. 

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Tiago Andeison Nogueira de Oliveira 
Código Identlfleador:DADO2EI A 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N 064, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

DECRETO N 064, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE 
AFETAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO 
À IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE APOIO DE 
REFORÇO ESCOLAR DA E.E.I.F. JOAQUIM 
GOMES DA SILVA (SÍTIO MULUNGU), 
VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE QUIXELÕ/CE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÓ. Estado do Ceará, 
José Adil Vieira Júnior, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislações em 
vigor, 

CONSIDERANDO que a afetação de bem público consiste cm se 
estabelecer uma finalidade pública ao imóvel público passível de 
afetação; 

CONSIDERANDO que afetação consiste na destituição contenda ao 
bem público, transformando-o em bem de uso comum do povo, uso 
especial ou em bem dominical, que pode ser feita por ato 
administrativo; 
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0 Orqoecro do Muaano.o de Moqrdtot, torna pablco para conMometO dos 
mt.r.nado que encontra.,. Adena para CadasiTaicwato de PTOPOIa*Ç de Preços e 
documentaçao para a iiceaçào co. modalidade Prega. (Jelrónico MI 0511 0212021. Que 
cera miando no d'a 22 de Nowvntqo de 2021. 1314~. jHOrVO de muNa) rio 
90,181 WWW.MCOIISPrM.011 ti, CO&Orn%e e,oec.f ando no 64dM on, o wgu.rte oteto 
coectrataflo de prescaçio de serviços de adnu,nntraço e (4 oc.aactnOo nfornT.V.ijado 
W. 1 ornec.,r*nSo de contuoti,le lubr,ticaisIe,. ali avós de redes de e.IaaeIecr.*riion 
crrdenc'ados pela contratada. cor,,  ,enotaatac2o • operaçâo de sistema alorrr,awada e 
integrado para geSISO da 'rota, coe, oecaolng.a de cartao elarónico coa. riu9  (1.00  Srnartl 
Ou ca~ coas,  taqa magnética junto as dias.. Secsesnt do Muincipu de 
Morv,n~. o Qual encontra-te na iri 	 ao Corrwsslo de rzita30. no endereço 
eietróncco Joana.  bern como site muaicgioS tce.cego'a bt/hcctatoei/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRNHOS 	O, COMISSÃO rJ 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 

AVISO 01 LICITAÇÃO 	 s.,TITArT.0_./ 	EXTRAIO DE DISflNSA DE LIOTAÇÃO 

9,5610 ELITRONICO MI 511.02/1021  
Dispersa N' D (1'3/20fl ContraTante SecreTaria de (dstaça t il?,,: 226 321l47. 
Contratador: 01 Mar-a Roçere Susa ltodmcgues CPO 733 116:83 ,S No 987.00, 02 - 
lintel. Perecia ii. O'veea (Oh  7€I,693413'44 85 55960 Oh asi arcas Bandeira 
(P7 0001099,56 85 7061 lo, 0.1 	6.-aro  CransTun 1.ilsi,,.iiu. r- n.olarsda - Cfl' 

067.157 1391 95 t4 10. 05 Ao'err 01m40 de As-ocas 	191'..,' .05.11349 8$ 
7.08610, 06 Ar'tón,o i,ar.kttn  de Mossa cor 194 rils tio 157 if- 7 06610 07 
tuc"rsar.o Latos'. de %osja c94 017 522 0/184 85 11 1   :-. Os a,',,nia Liga de 
Moura Alies V. 1  '6 1)1 VIA,  *5 81:85 119 Ocaso .cj tA,r:os ls Saira (Oh 
020 283 354 co aS 84:85 ao Cesar Rodrlgset de Mour,, 1,1 9e0691 55390 R$ 
1529,00, II ' Aa:,wi,a las Graças cc Moua Oln'e,ra cr, IC4 480 99t 641$? 475,65, 12 

macuSa Costa o. 'siba CPr 3G 091 1)3-34 RS 1 ~45 	 Mecnos temi-eva 
Frna,u ' CP}. 8% C4.aJ1-OO 8$ 7 31/.88, )4 Antonia Iran,- !s;.I,c-s Ir' Sri_ia Silva (PC 
do78021(0391 n$S59rS. IS irac,Soares Sotia r*laSe,rr,- Cri', t11030313 348$ 
1547.31. 16 - n'marca de icsades Almeida Pesvo.a - CPP 5/I5 es: 4,1 58 AS 4268,00 
lundllr,entaçla apI - Ar). 24 IncnC,  XII da Ir- rece.T %" 3*4. e suas Anti-ações 
Posceridie. Oortn Aquas-cio de $nesos 	toscos a.' ¼c.cstua Ean',Ies e do 
rniwtendedor 1~ Rural, dssrnado ao ateret.nielTtci ao I'rscr,o" a Naciona' de 
Atanscntac90 Is<o;w/rIIAE. 08 rcsoors.bItdadD da Sen rir',- 30 í'T-4aç40. deste 
M,atc'pio adv,rr.T do pco(edunsea.r. ir  C°,ac,ada Pttilrca' 	' (r,I?'/iI pci nucio de 
Dispensa de [cIcio UoIatÕes O,çãnisaca'at sob -as .,brrL Isiatit 1  Cito 1) 3e' 3310 
2 151 - Alicnenta lo, Essolai lua Ldc(asuo inimMuI,I / 0904 12 3a 'i' 811'' 1 1"i - AT.ssent.ç.o 

Mocr,eir.o. te, 5 de noyemteo a. 2021 
10566 LUiS 0* ROCHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 

EXtRATO DE CONTRATO 

Resultante da lornada a. PIflO% iu• SI.T9012/;0/: OBJETO é Recoperaçio dia, estradas 
vc,na,O no Mun.Ci9l0 de Nova Rira ,.cocilo'nte Conirato de Repas. Id 
907141/2O2OJMO4JCAIXA DOTACÃO ORÇAMENTARIA 070126 782 0017 1.021 ELEMENTO 
DL DLSP(SA 44 90 51 00(41 % 51 89 PRAZO até 180 (cento e o,trniaI dia,, com Vigência 
• parir de 29 de Out.*tO de 2021 ali de Atei de 2022- COeJTRAWJT( Sea~ de 
ln(r.esrnicura e Urbanismo. ASSINA PELA CCNTRATANTC rrar.cnco aetier,ei'I do Carmo de 
Carro Ordenado, de Despesas. CONIRAFAIM CON%IS$ CON!RUTOAA DE A(OUAGLM 
&TDA VALOR 8$ 1 664 696.91 (Um Milha., Sentemos e Se'wnI. e Quatro W. Seciceacas 
• Noventa e Seis Reais e Noventa e Do.' Crt.votP ASSINA PELA CONTRATADA Ana Vai.. 
Oacundo ANes Reoresentantr Legal Nova lonas CL. 19 de Ouci.too de 1022. r,,rsr&o 
Ielt.non do Carmo de Castro - Ordenado. de Despesas da S.cretècia de Inteaessrutu,aa 
U.tan,%mo 

- 

RESULTADO PC JULGAMENTO 
cONcORR(NCIA PUIlICA III 540005/2021 

O Mun.cipio de Nova Russa' CI tina publico o Reuiitado do loIgain.n:c' das 
Propostas de Preços Apresentadas para (Incoerência PtCI,ca N. SI C000Sj :02%, csqo 
oeJLTO ursa sobe. a Pas.eneotaçJo aslaloca na estrada vicinal  wae 11. a Sede ao DnOr,co 
de Lago. de 53o Pediu. no Murricipo dr Nova Russas Ceara. cotem. COnTraIO de 
Reparo. 5e 90679€/2020/100*ICAIXA PROPOSTAS CIASSIFICAJIAS 01 CALCAS 6 OURIANI 
tNGtNPtAAIA LIDA. ICNfl, 02.380 232/0001 4$;, 03 CONSTRUTORA IMPACTO CO&4(RC4 1 
SERVIÇOS (IRELI (CNPJ 00613 68/000l-fl) e 05 COPA 6IÕGÇNNARLA tine. :CNPI. 
02200911/000145) PROPOSTA D(SCLASSIFICAOA CONSTRUTORA 1 & 1 LIDA, L~I 
41614619/0001 35)  VENCIDORA CALCAS & FURLANI rplcspcloAmA. (0.01 
02180 232/0001-681. pelo VALOR 51,01*6 de AS 4 875 710.59 Quatro Mtc6es, Occociustos 

Setenta o Circo Mil. Sa'eccato. e Trinta e Quatro Ara" o Caou.rrta e Nove Ceøta-eci,I 
Cita aberto o prato ritual' no, termo, do sri 109. mc, 1. aldea b'. da te' n' 1.06619) 
O inteiro ci'oe desce resultado •stâ disoartl "Os sejiantes Sisius tletrtn'cos 
osccps //It'tacoe, Ice.ce go'. 6v/a • cbtIpsjfn-. noverossa. t40v b'iSc,tatao psp 

Jota R.AI,afrCE. 27 de Outuceo de 2021 
IVONA 60(0(5 SIRNIJIDO DE MAGAO IMITINS 
Prrt4eriIe da Comi-não Pertrwoe,We de tiectaçéo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÚS 

- 

AVISO DE ADIAMENTO 
PUGÃO ELflRÓIICO nos 202L10.14.OI-PERP 

A Pre4rloara MISr4C.QIJ de Pacapas.0, torro. p.'ob!co ara a,I.ressavkio. 0,1 O 

Pregko (IesrÕn,co Nt  2021 ID 34 01.9(10. crittrio de iulgsnwnto mnOr prflO QOC riSl. 
modo abelo de disputa. co.,. Mi de Registro de Pr.ços para estalas e russ,ra•, 
aquit.çóes. visando a aquisição de gereros al,mee,iicos para a Programa de Al.memcti.çln 
(scoW destinado as Escolas e Centros de Educação infanta da Rede Municipal de tntvsc 
de Sei-rei.,.. de Educação do Murs,ccp.o de Paci,iiíCE. ror impugnado e qst si 
auest.oesansentos traIdos ITrçocthracn em rrio'$fcaçõe, ao Termo de Refevinc'a Go edital 
em epigrafe e, conforme pe.n.epra aiteraçlo ao edital Ima, adiada a aterwea 00 CCI )m. 
para o dii lide novembro de 2025 às Bulha. d.spor.rai na Sair da Coinissio, Nicaldala 
na Rua 5~. nt € A1101. (amovo. ruo bise do Tribunal de Coata! do Estado do (cara- 
TCE, 	atrases 	do 	Portal 	de 	Licitiebes 	dos 	Msanit.pio' 
Pcrtp //crouncioios.rc. 'no'. b./Iiotacoes. 	no 	S.C. 	do 	Mur.c'p.o 	lIs 	Paca,u-s 
rlttps'//w.p.caiuo co 40v be/ e ruo 5.51 da Balsa IeaS,ieea 04 Mercador,,, 
nw bbn,nel combi Maiores ,ntoinuçôes 0*5) 334*.tD/i. na bomério de .tenilir.seiitti 
ao putêco de 0$00, as 1200 

Paclju-s CC, 5 de novta'bvo de 1011 
MARIA GIRLOrNITI 10965 

Pregoe ira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato 012  001.2021.07.29 39.7P.ADM . Io.nuøa de Preços ' yo2:11719 ;o 
Contratante Prefeitura Mritieal de Per-TiicO%Te ContraTada t'rs'"SA',l (T,.sl,a'',,.-,  
A$agte de Maquinal INDA Data de assinatura do  
Validade do Contrato. 90 (novenlal dias Valor Glosa' 15 '.16 2L 1 
quarenta e oito mi canto e rate e seis reasevoatrec,rocr+T.risl lrsvm1rTL 
Tomada de Preços Obieto contratação de sei-alças par. rara-ç.'o dvi ob. rB 
pavimentação asfâloia rios trecho, das Rua-o urancrico io's da SJv.. Rija Aderl,rrr pirivilri 
e Rija  Dep  José Gornes da Se, na loIsa Urbana do Mssn.cio'o de- PPITDLOSIO PTSTI de 
esicuçio 90 (noventa) d'as. Origessi dos Recs,00s Ploorci Dotaçk 06.01 - 
15451 0285.1.006. Elemento de Despesa 4.4905100 Astarsu pela contratante. Mguel 
Gemes Mana, Neto. Seccetaruo de Inkaesrruturae De,ee.orcse,To urbano. Atuaa pela 
contatada CONSTRAM Canitruções • Alugar, de Ma,a,na, LTOA, lote 110 ANais Darias 
Neto - Procurador, Pentecoste (CII OS de nos'.irbeO de 1023 num.. CagI. Beserr. de 

'nc'da Presidente da CP'T, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 

11V5O DC OIAMAOA PUBLICA II' 2021.11.04-5S 

O Pr,udeesie da CPÉ do ).btõnp'o de Potengi comuaca aos 'iceressados 4iie  no 
dia 23 de,  i-ioseqnbro de 2072. és 09fl estima rni'nrdo processo selelissi na ,,aoilakdarae 
Clsrad. Pouca ni  20211104 si. i5* Iori.s. Presencial cujo toseto e a seielao 08 cmii oade 
privada, vier,. Pies Iacrassv% quaatitiada magia pietetda qudAcar--,e como o-$a,craçlo 'otual 
rio imbuo desta Muacipio. para Noy.ac contrato de gestão pata a rr.r-tução de saraiço 
concolernentar Tecnco e.aeoazado levo gcronoame.lto dciii nados A enolen,easuçdc' da 
op..aoonaluaçlo dor serosos das Unidades de Saude vestsnadas a Secretaria Munc.pal de 
Saude de PoeemgnCt O edtal coasplrto estará a diposação dos ,,lecesados aos a.., sc_ 
após esta publicação no baiano de 06s As 12001' e de 130)' as 3600v, rio ende'ecr 'la 
Prefeitura Na Jota Edenilson Rocha 1' 135 lavro Centro - Botei'g' . Ceaca e no sue-
rittps//TiCitcOeS Ke cego'. be/ 

Lscolar Ensino rua., -anTa, / 090 12 304 1410 1153 ' Ai.......te -------a' 41 Id.ac..çao 
de Jovens e AdoTas E erIseoto de Despesas 3 590 20.CO Mi:, 'a se C-,"sorruo. Data de 
Aswsatir'a dos o-'ntrat,l, ' 0s/11/1t2: rcl*rcsa doa creio a,' '1' 12.12021 Poro. Comarca 
do Msur'opao do rnr.rtama 'Cc Macia. latoaria Matias bez,- ia , SPc'eticrsu de Éduc.vçào 
0511112021 

AViSO 01 D$SflNSA DE LICITAÇÃO,  

A Sc:-a'Tara de Ediac,aco do Musico-O de 0',,flTamj 	uso de seus 
atriboiçóes IeEar,. ,os-  acordo (0151  isue Tete'wrsa a Oisoer.a iii t.:T,isi,.. reis baie no 
Alt 24 vooso o 'ti : reCe,ai Is• 1644, de 21 de ar.? -ti' liii '-'ias .Iteeaç.it 
pO.teriOie,. co' - ,l.rar,do tudo -3ur consta do prewntr- o, cai-',,.' ,NJrran,str asno de 
Dispensa de Lns.:rsao O4 003a12511 aSnado Au cNatli.rLa .'s,3irir' (5 102/2021 sem 
Rardicao . Dnpe-"-i dc T-c'taçao pira • Aqairiçao de réne: 	.i'',r-r'n,;i. iSa Avicultura 
Fanusiar e do rrr.prrei-.dedca Ta'l-rua-  lura:, d#,t,isdo asT dtr',i' n'ai,: do Programa 
Nacional de AJir'ontatao ticou-POAL. de ,e.ronsab-'.laoc ri Sto."Jaia 08 Edsica(ao. 
deste Mur.cpro. o/ar -'eia de Div.trsa 0 L.c.ta10 Vator 1 'O.] ratircua'.' 85 5952839 
(cinquer.ca e nova' vii qonlenros r sete e oito reais e saIr 'Tia ,' no,' :,',ta,o'ol. 

k'AR'A R(X5INA -11- 11  PT,EL/A 

ktfluRAhKINoM%c WOCAM 
EXTRATO DC CONTRATO 

Panos' O Mun'c.;iO os 5.,- nau 1T'ase- Cl SecreTaria O 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XIII N°2501 FORTALEZA, 08 DE NOVEMBRO DE 2021 	 - E 

e,) 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amestrada - Aviso de Licitação. O Secretário de Administração. Planejamento e Finanças da 

 
ml 
çeiJk  

de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados quem próximo dia 23 de novembro de 2021, às 09h30mtn. estari abrindo Iicttacjo'l-? 'E 
modalidade Pregão Presencial n 04.11.01:2021.06. para o seguinte objeto: contratação de serviços especializados em tecnologia para locação de siÏt,M '3 
de acesso remoto. incluindo suporte técnico para atender a Secretaria de Administração. Planejamento e Finanças do Município de Arrancada. o qual 
encontra-se na integra na Sede da CPL, rio horário de ShøOmin às l2hOOmm e no sito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, rio endereço eletrônico: 
hstp rnunicipios.tce.cc.gov.br'licitacocs. AmoistadsfCE, 05 de Novembro de 2021. Rodolfo Montenegro Campos - Secretário de Administração. 
Planejamento e flnanças. 

o 

e 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação -A Comissão de Licitações do municipio de Quixadã torna público que se enconira 
á disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° I0.0I2/2021-PERP do tipo menor preço por item cujo objeto é o Registro 
de preço para [tinira e eventual aquisição de protetor solar, destinado a proteção dos raios solares, para os agentes comunitários de saúde, possibilitando o 
desenvolvimento de suas atividades do murncipiode Outxad& de responsabilidade da Secretaria da Saude do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 

Inicio de recebimento das propostas: 08hs00min do dia 0911,2011; 2. Fim do recebimento de propostas: 08hso0min do dia 19/11(2021; 3. Abertura e 
Julgamento das propostas: das o8hsotminásø8h59mindodia 19/11/2021:4. Inicio da "são de disputa depreços: O9hsoomindodia 19/It/2021.maiores 
tnformaçõcs na sala da Comissão de Licitação, situada ãTnv. José Jorge. s/n, I' andar. Campo Velho. Quixadá'Cc. das 07:30 ás 11:30eno ate: wwwice. 
cc.gov.br. Quiadí.CE, 04 de novembro de 2021. josÉ IVAN DE PAIVAJtJNIOR - Pregoeiro. 

....... 

ESTADO DO CEARÁ. PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUI(J. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO TOMADA DE 
PREÇOS N 07.003/20214P. RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. O Município de Banabuiõ. através da Secretana 
de lnfraestruiura. mediante a Comissão Central de Licitação e Pregões. toma público pan conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento 
das propostas de preços apresentadas ao certame de que trata a Tomada de Preços n 07.003/2021-TP. Após análise das propostas a Comissão Central de 
Licitação e Pregões decidiu por declarar DESCLASSIFICADA as empresas: a SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - ME. CNPJ N. 03.85t573.000l-

91, por dcsaiender o iam 422.4 do Edital e CONSTRUTORA MOREIRA E MEIO LTDA- EPP, CNPJ N°  I0.633415/0001'09. por dc,atcndcr o 
item 4.2.2.3 do Edital Ato continuo o Presidente declara VENCEDORA a cmprcsa subsequente sendo: RG2 TERRAPLANAGEM LTDA. CNPJ N° 
l0.417.58410001-59. com  valor global de RS 721.96*92 (Setecentos e vinte e um mil e novecentos e aesseata e oito reMa e noventa e dois centavos). 
Fica aberto o prazo recursal de que trata o ais. 109. inc. 1. alínea "b" da Lei 8.66693 a contar da data da intimação desta decisão. BanabuiúiCE, 04 de 
novembro de 2021. Paulo Roberto da Silva Lopes - Presidente da Conússão de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE - CE - AVISO DE LICITAÇÃO - pREGÃo ELETRÓNICO W 04.009:2021 -PERP. O Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Maranguape/CE. torna público para conhecimento dos interessados que. no próximo dia 24 de novembro de 2021. às 9b. na  sede 
da Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura de Maranguape, localizada na Rua Treze de Maio. 226 . Centro - MaranguapeCeara. estará 
realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico. Tipo Menor Preço por liem. cujo objeto è o Registro de Preços visando a aquisição de materiais 
(máscara facial c cocem dispenser para álcool em gei), para subsidiar as ações e medidas de controle ao coronavirus (COVID.19). de interesse tia Sçcrctana 
de Educaçlo do Municipio de Maranguapc/CE. O Edital poderá ser obtido no site do BBM atravtsdo endereço cictr&ucohttp:,/sww.bbmnctllcitacocs.coni 
br ou licitacocs tce.cc.go.br. O recebimento das propostas atrasés do stte do RUM dar-se-á até ás 09h001nin do dia 24/11:2021. Inicio do Cadastramcnto das 
Propostas: 08:112021. às 08:00h. Inicia da Disputa de Lances as 10h00tnin do dia 24/11.2021 (horário de Brasilia). Solicitações de esclarecimento acerca 
do edital de'.erão ser enviadas ao endereço eletrônico: lieitaeao.mpeí4gniail.com. JOSÉ ESTELITA DE AQLJINO FILHO S PREGOEIRO OFICIAL da 
Prefeitura Municipal de Mazanguac em 05 de novembro de 2021. 

ESTADO DO CEARÁ -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI -EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÓNICO N 12.002/2021-

PE - OBJETO: Contratação de serviços de locação de Stands móveis e mobiliário para o Festival de Gastronomia e Cultura 2021 promovido através da 
Secretária de Tunsmo e Cultura do Municipio de Aracati: CONTRATADA: FAZ EVENTOS. LOCAÇÕES  E TURISMO LIRELI, inscrita no CNPJ N 

21.452.937.0001.78. VALOR GLOBAL: P5 83386,00 (Oitenta eTrés Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais), TERMOCONTRATUAL N'202l 1029001: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12010412200352.107 - Participação. Promoção e Realização de E',cntos; FONTE DE RECURSO: 1990000000 - 
Outros Recursos Vinculados; CLASSIFICAÇÃO ECONÕMICA: 3.390.39.00 - Outros Sciv.l'erc. Pessoa Juridica ASSINA PELA CONTRATANTE: 
Sr. Luan Augusto Mota de Almeida. ASSINA PELA CONTRATADA: Sra. Cheila do Nascimento Morais. Luan Augusto Mola de Almeida - Secretário 
de '[lirismo e Cultura. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS N°51-
TP012I2021 - A Secretaria de lnfrarstrutura e Urbanismo do Município de Nova Rum-CE ionta público o Extraio do Contraio resultante da Tomada de 
Preços N°  Sl-TPOIZ/2021. OBJETO: é Recuperação das estradas vicinais ao Município de Nova Russas. eonfomseContratode Repasse N°. 90714112020 

)4L)jCA1(àL DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0701.26.782 00471021. ELEMENTO DE DESPESA: 44,90.M.00144.9051 99. PRAZO: até 180 
(cento e oitenta) dias, com Vigência a partir de 29 de Outubro de 2021 a 28 de Abril de 2022. CONTRATANTE: Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo. 
ASSINA PELA CONTRATANTE: Francisco Jefíerson do Carmo de Castro - Ordenador de Despesas. CONTRATADA: CONJASF CONTRL1'ORA 
DE AÇUDAGEM LTDA. VALOR: R$ 1,664496,92 (Um Milhão. Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil. Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dota 
Centavos). ASSINA PELA CONTRATADA: Ana Marta Facundo Alvos - Representante Legal. Nova Rtassas-CE. 29 de Outubro de 2021. Francisco 

Jetfersoa do Carmo de Castra - Ordenador de Despesas da Secretaria de liifraestrutara e Urbanismo. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAJÉ - AVISO DE CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES - TOMADA DE 

PREÇOS N° 2I05.01/2021-TP -O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Aearaú-CE referente a Tomada de Preços 
N° 2105.0I/2021-TP. cujo OBJETO & a Contratado de serviços de restaurações de estradas 'icinais dos Trechos: Juritianha - Minndiba - Lagoa Dantas; 
Minndiba - Aroeira no Municipio de AcaravCE. conforme Projeto Básico, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. vem Convocar as 
Empresas Classificadas Remancseeutes no referido processo para assinatura do contrato, haja vista que a empresa sagrada vencedora descumpriu o item 
8 1 do edital. Fica estabelecido o Prazo de 05 (cinco) dias, para se fazer presente na Sede da Prefeitura Municipal de Acaraú. Rua Major Coelho. N° 185. 
Centro, CEP: 62580-000. Aeanú-CE, para assinar o contrato. Acaraú-CE. OS de Novembro de 2021. Tiago Fonteles Soiaza - Presidente CPI- PL 

Estada Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Criar. Secretaria de Educação e Cultura- Avise de Pregão Presencial N°04/2021 -SEDUC. A Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de Cruz comunica aos interessados que no dia 23 de Novembro de 2021. as 08h30mtn. citara recebendo proposta de preços e 
documentação de habilitação para o Pregão Presencial n°04/2021 - SEDUC - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de letras c brasões 
destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. A Abertura e exame das propostas co inicio da disputa por 
lances ocorrem as 08h30min do dia 23 de Novembro de 2021.0 edital poderá ser obtido junto a Pregoeira. na  sede da Comissão de Licitação, a Praça dos 

Três Poderes sie - Bairro Aningas enos aires: www.cnaz.cc.gov.brewww.tce.cegov.bt. Cruz.CE,O4de Novembro de 2021. Assunção Naara Silva de 

MeIo - Pregoeira- 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim. A Comissão de Licitação da Prefeitura do Municipio de Fortim - CE. toma público. para conhecimento 
dos interessados que no próximo dia 09 de dezembro de 2021 ás 09b:30min, na Sede da Prefeitura (Setor de Licitação). estaca realizando Lieitaçào. na  

modalidade Concorrência Publica, tombado sob o n°0411 .0l,2021-SMDU/CP. com  o seguinte objeto: contratação de empresa especializada Pará  execução 
de pavimentação com piso iniertravado tipo ttjolinho. em vias e alçadas de diversas naas no Municipio de Fortim: através da Sccrctana de I)escnvol' urnento 
Urbano O Edital estará  disposição na Sala daCPL,nos dias úteis no  horário deoSh0ominas 14h00niin e nos site,: https:r/licitacoes.tcc.ce.gov.br . https: 

www fonim.ce.gov.br , Aurelita Manias da Silva Urna - Presidente da CPI. 


