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EDITAL DO PREGÃO ELETRÕNICO N° 08.009/2021-PE 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÕNIBUS DESTINADO 
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO DA REDE FEDERAL 
ENSINO - CAMPUS QUIXADÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, por empreitada por preço global 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcornpras.org.br  "Acesso Identificado no link -licitações". 

lINICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 11/11/2021 
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 24/11/2021 
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 24/11/2021 
4.INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 24111/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ - CE torna público, para conhecimento dos interessados, que 
o Pregoeiro. José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 09.03.004/2021 de 09 de março de 
2021, juntado ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e 
local acima indicado, as PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes á 
licitação objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação 
do objeto desta licitação, observadas as normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto 
10.024 de 20 de Setembro de 2019. da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 
123. de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538. de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 
147, de ide agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e 
as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e 
abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 
2. LICITANTE: Pessoa juridica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação juridica, qualificação técnica, econômico financeira 
e regulandade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa juridica vencedora da licitação, á qual será adjudicado o seu objeto: 
5. CONTRATANTE: O Municipio 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 ou nomeado, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que 
realizará os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação. 
abertura, condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço, adjudicação, quando não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da 
equipe de apoio e recebimento de impugnação ao edital e recursos contra seus atos: 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal. formada por, 
no minimo, 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 
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Pregoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado jW2  
licitação por meio eletrônico e promover a celebração do contrato: 
10. PMI: Prefeitura Municipal de Quixadá: 
11. DOE: Diário Oficial do Estado: 
12. ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, enbdadc 
conveniada com o Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir 
de 06 de janeiro de 2021 

,x 	? 
a 

COMISSÃO C / / 

1 - DO OBJETO 
1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÕNIBUS DESTINADO AO 
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO DA REDE FEDERAL DE 
ENSINO - CAMPUS QUIDÃ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE QUIXADÀJCE. 

1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 
ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA 
ANEXO III - MINUTA DE DECLARAÇÕES 
ANEXO IV- MINUTA DE CONTRATO 

2 - DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias 
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações. anônima e limitada) e de 
sociedades simples, associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas 
neste 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, compativeis com o objeto da licitação e previamente credenciadas perante a Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do pregão, mediante atribuição de 
chave de identificação e de senha pessoal e intransferivel do representante credenciado ou operador da 
corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante: 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo 
número (41) 3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação 
completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - 
poderá ser obtida no site www.bllcompras.org.br, acesso 'corretoras. 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL. provedora do sistema, através de corretora de mercadorias 
associada ou diretamente no site da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto à respectiva 
CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 
devidamente credenciado junto á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. poderes especificos de 
sua representação no pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico. 
23 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
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a) Que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar ' com a Administração Pública, è 
acordo com o Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas 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: 
fl 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°8.666/93 e suas posteriores atualizações: 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, 
2.8 Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos para o aplicativo Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL: w.blIcomprasorg.br  
2.9 - As empresas, pessoas juridicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a'. com firma reconhecida, operador devidamente 
credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada 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 - Ë 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 Leitões do Brasil - BLL, podem 
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. 

2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidõnea ou cumprindo pena de suspensão, que lhès7 
tenham sido aplicadas, por forca da Lei n 8666/93 e suas alterações posteriores, 1,4 
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2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa ëtI' 

Licitações e Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico. o equivalente aos custos pelá 
utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade; 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos 
de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tanfação 
pela prestação de serviços, nos termos do artigo 50 . inciso III, da Lei n°. 10.52012002; 
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão 
negociar livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento 
de mandato, previsto no subitem 5.7.1, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadonas associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
www.bllcompras.org.br:  
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente ou através de corretora de mercadonas associada á 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 horários limites previstos para a abertura da proposta, 
atentando também para a data e horário do inicio da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão. 
obrigatoriamente, o horário de Brasilia - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame: 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço. até 
a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os 
seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 10.52012002, que satisfaz 
plenamente todas as exigências habilitatónas previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40 . 
VII da Lei n° 10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico. que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas na legislação de regéncia, 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, 
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assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornece 
1. 

todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessários, em quantidades e quaIidade 
adequadas a perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras. 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal, 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
3.7.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.7.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada, 
3.7.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (ad. 5° da Lei n°8.666/93). 
3.7.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros: no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
3.7.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação. 
3.7.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro 
licitante. 
3.7.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponiveis na internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
4.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
4.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
4.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
4.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário. 
levado a efeito na fase de aceitação. 
4.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
4.7. O sistema disponibitizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
4.9. O lance devera ser ofertado pelo valor global do lote. 
4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
4.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

e, 
1 
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412. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances-
intermediários quanto em relação á proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 001 
centavo). 
4.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
4.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa'aberto",em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e. após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de 
duração da sessão pública 
4.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 
4.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 
4.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio. justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
4.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
4.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes. no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.23. O Critério de julgamento adotado será o menor preço. conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
4.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.25. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto á Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo á comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538, de 
2015. 
4.26. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
4.27 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.29. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens antenores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.30. A ordem de apresentação pelos licitantes è utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
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4.31 Havendo eventual empate entre propostasou lances, o critério de desempate será aquele previs, 
no art. 30, § ?, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e -
serviços: 
4.31.1.nopais: 
4.312 por empresas brasileiras; 
4.31.3, por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; 
4.31.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 
4.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
4.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.34. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

• licitantes. 
4.35. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
4.36. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

4.37. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4.37.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto á adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  e no § 90  
do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019. 
4.37.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequivel. 
4.37.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insurnos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

• minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
4.37.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
4.37.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 
4.37.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 
no prazo de 24h (vinte e quatro horas) ,sob pena de não aceitação da proposta. 
4.37.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.37.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
4.37.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao 
seu perfeito manuseio, quando for o caso; 
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43710. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou 1a4 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoei- 	MUJL 
suspenderá a sessão, informando no 'char a nova data e horário para a sua continuidade. 	 zoMissÂo e ) 
4.37.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 	- 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
4.37.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar á subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.37.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
4.37.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar á subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.37.15. Encerrada a análise quanto á aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

5- DA HABILITAÇÃO 
5.1-Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https:I/certidoes-
apf.apps.tcu.gov.brl). 
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
5.5-A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

• 5.7-Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
5-13-Ressalvado o disposto no presente edital, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, com posterior encaminhamento 
do original ou cópia autenticada por cartório competente no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a 
partir do 1° dia útil subseqüente á data de convocação, para apresentação dos documentos. No caso de 
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cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá corresponder uma autenticação, aind?_3 
que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis, em envelope coladOc.1U0 

M ' tendo no frontispício os seguintes dizeres: 	
OMISSÂQ ('5 1 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.009/2021-PE 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13.1- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do 
documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.2 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade 
permita a sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste 
através de consulta junto ao respectivo site. 

• 5.13.3 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos 
neste instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da 
licitação. 
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu 
funcionamento paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser 
inabilitada, apresentar, o referido documento, constando o termo final de seu período de validade 
coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser 
inabilitada supervenientemente, enviar o documento à Comissão nas condições de autenticação do item 
5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.5 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13.1. 
5.13.6 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, 
acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou 
a proposta ou o lance subsequente. 
5.13.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da 
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são 
válidos para matriz e todas as filiais. 

5.14. DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
5.14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de empresa mercantil 

da Junta Comercial: devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência apresentar o registro 

da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz: 

b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, em vigor devidamente 

registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da 

Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz; 

c) INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas- no 

Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, 

no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das 
Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz; 

d) DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF, de Sócio - Admiqistrador ou do titular da empresa. 
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5.14.2 - RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso. relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; 
e) Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União 
(CND). emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF n° 1.751 de 2 
de outubro de 2014; 
d) A comprovação de regulandade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão 
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual, 
e) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão 
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal: 
1) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. através de 
Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
5.14.2.1 - 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; 
5.14.2.2- 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 periodo, 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 12312006 e suas alterações posteriores; 
5.14.2.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a 
convocação dos licitantes remanescentes. na  ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a 
revogação da licitação. 

5.14.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.3.1. Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de serviços executados, 
obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou 
privada, usuária do serviço 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 fisica identificada pelo nome 
e cargo exercido na entidade, estando ás informações sujeitas á conferência pelo Pregoeiro ou quem 
este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome. CNPJ e endereço completo da pessoa juridica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o serviço; 
c) descrição dos serviços: 
d) periodo de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
O identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
5.14.3.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução 
ou entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referência deste edital, conforme 
ocaso. 
5.14.3.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 5.14.3.2., instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de serviço 
respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
5.14.3.4. 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: 
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II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado á 
Geral do Municipio para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente 

5.14.4-RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 
5.14.4.1-Certidão negativa de faléncia. recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa juridica (artigo 31 da Lei n°8.666193) em data não superior a 30 (trinta) dias 
5 14.4.2 - Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o 
acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso 
da licitante em recuperação extrajudicial. deverá apresentar a homologação judicial do plano de 
recuperação. 
5.14.4.3- 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 8.666/93 e alterações postenores: 
514.4.4- 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: 
5.14.4.5- 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; 
5.14.4.6- No caso de empresa recém-constituida (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o 
balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - 
constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na 
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e 
pelo titular ou representante legal da empresa. 

5.14.5 - 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, pehgosas 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 parãmetros 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; 
c). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as 
penas da Lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal. 
bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral 
das obngações objeto da licitação Sugerimos o modelo constante no edital. em papel da própria 
empresa. contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por 
pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou; 
d). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os 
devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação 
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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 S  
identificador do CNPJIMF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja :-zMIsgoe 
possivel identificar quem assinou.  

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

7.0 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado 
até 01 (um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preãmbulo deste 
edital. No horário e data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno 
conhecimento e atendimento ás exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não 
estejam contempladas pela regularidade perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 
Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo 
Pregoeiro com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas 
com as especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de 
preços, que dar-se-á posteriormente, decidindo motivadamente a respeito. e procedendo a classificação 
exclusivamente daquelas que tenham atendido às exigências deste edital. 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 . No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retomando ao 
Pregoeiro, quando possivel, sua atuação no certame, sem prejuizos dos atos realizados: 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 
participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão: 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for ocaso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor: 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na 
exclusão do mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para 
efeito de ordenação das propostas. 
7.8 . Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que 
se refere à exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123. 
de 14 de dezembro de 2006. e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para 
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
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7.91 - 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 a& 
melhor preço. 
79.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-à da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de 
preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado: 
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 
deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7,91 
deste Edital, na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco 
minutos cada, sob pena de preclusão; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio 
para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor 
de referencia definido pela administração pública. 
7,11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e 
os presentes à sessão serão comunicados, 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizara análise dos 
documentos de habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração 
de um que atenda ao edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja 
obtido preço melhor, sendo o mesmo declarado vencedor do certame, 
7,13- Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso. será concedido o prazo de trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisâo(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso. fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo. apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrõnico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou 
impressora eletrõnica, 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 
comprobatõrios) 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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7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na,  momissÃOC' 
Invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7 23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do 
certame á licitante vencedora e homologará o procedimento licitatõrio. 
7.23.1 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação. a sessão 
será suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados 
consultarem o sistema. 
7.24 - O acesso á fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.25 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
7.26 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não 
serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.27 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-à conhecimento as licitantes, no 
endereço eletrônico http:/Imunicipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municipios do 
Estado do Ceará, bem como no fianelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema 
promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na 
peça recursal. 
7.28 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e 
marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.29 - Ao Pregoeiro podera, 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 as suas decisões. 
7.30 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata 
divulgada no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances 
apresentados e demais informações relativas á sessão pública do pregão. 
7.31 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente 
situação regular. no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da 
homologação e da adjudicação através do ato de rescisão e retomará os autos do processo ao Pregoeiro. 
7.32 - 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 prejuizo da aplicação das sanções cabiveis. 
7.33 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas 
esta licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo. no 
entanto, o Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma 
adotada inicialmente. 
7.34 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43. §11  da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.35- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.35 .1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chaí), e-mail, ou, ainda. fac-simile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatõrio. 

8.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

7 21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhara os$ 
autos devidamente fundamentado á autoridade competente. (Art. 13. IV do Decreto Federal n° 
10.024/2019). 
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8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666193, deverá 
às disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo IV - Minuta de Contrato. 
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9.0- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer 
às disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo IV - Minuta de Contrato. 

10.0- 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. 

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

12.0- DO PAGAMENTO 
12.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contato, ou através de servidor devidamente 
designado. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome da Unidade Gestora Contratante, e 
acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal: 
c) Certificado de regularidade do FGTS-CRF: e 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
12.2. Não será efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendências de liquidação de 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual. 
12.3. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, e mediante pedido da mesma, serão devidos pela CONTRATANTE encargos 
moratônos à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de 
juros simples. 
12.4. O valor dos encargos será calculado pela formula: EM r  1 x N x VP, onde: EM = Encargos 
moratórios. Devidos: N = Números de dias entre a data prevista para os pagamentos e a do efetivo 
pagamento: 1 = indice de compensação financeira = 0,00016438: e VP = Valor da prestação em atraso. 

13.0-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002,0 licitante/adjudicatário que: 
13.1.1. Não assinar o termo de contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta: 
13.1.2. Apresentar documentação falsa: 
13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame: 
13.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto: 
13.1.5. Não mantiver a proposta; 
13.1.6. Cometer fraude fiscal: 
13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo: 
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13.2. Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto á condições 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer' 	 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  
13.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções. 
13.3.1. Multa de 10%  (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) tem(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante: 
13.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com Município de Quixadã, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos; 
13.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurara o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n°8.666, de 1993, e subsidiahamente na Lei n°9.784. de 1999. 
13.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, observado o Principio 
da Proporcionalidade. 
13.7. As penalidades serão obrigatonamente registradas na Comissão de Cadastro de Fornecedores 
13.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no presente edital e 
anexos. 

14.0 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
14.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
14.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrõnica, pelo e-mail: licitacaoquixada.ce.gov.br, 
ou por petição dingida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge Matias Lobo. 
s/n. Bairro Campo Velho, CEP n°63.907-010. Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
14.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
14.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
14.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro. até 03 (três) dias úteis anteriores á data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
14.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido. e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos. 
14.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
14.7.1-A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
14.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

15.0 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 . As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 
15.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação: 
15.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na 
aceitação plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas. 
15.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública de Pregão. 
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15.5 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoç$.'r .  O 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 	 - 
15.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 	.9.i 
de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,  

devendo anulá-la por ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
15.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura 
Municipal de Quixadá, 
15.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive 
Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, 
por si ou por interposta pessoa, do presente processo licitatório; 
15.9 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não será 
devolvida ao proponente; 
15.10 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 
10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666193, com suas posteriores 
alterações; 
15.11 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá - Ce, 09 de novembro de 2021. 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 	 ?. - 
1 1. O presente termo de referência tem por objeto, a Contratação de serviço de locação de veículo tipO :or4J55Âo n / 
ônibus destinado ao transporte de alunos do Ensino Técnico e Universitário da Rede Federal de Ensino - ' 
Campus Quixadá, de responsabilidade da Secretaria da Educação do município de Quixadá/Ce. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Como entidade pública que presta serviços para educação, a Secretaria Municipal da Educação de 
Quixadá, assume o papel de forma a assegurar os princípios da educação escolar pública, pela sua 
gratuidade e qualidade. Desse modo, viabiliza a presença do aluno na escola e assume 
responsabilidades estabelecendo parcerias com outros órgãos. E o que vem fazendo alguns anos com 
instituições de ensino superior da Rede Publica Federal de Ensino, firmando termos de compromisso que 
preveem obrigações para as duas partes, visando sempre à garantia da educação de qualidade. Desse 
modo, a Secretaria da Educação, objetiva a contratação de empresa para serviço de transporte de alunos 
do Ensino Técnico e Universitário da Rede Federal de Ensino - Campus Quixadá. Com  efeito, essa 
entidade pública, assume compromisso na condução dos alunos as unidades de ensino federal de 
maneira assegurar seu translado e a garantia à educação nos níveis superior e técnico. A solicitação do 
serviço se dará por meio de processo administrativo legal, obedecendo ao que determina os principios 
constitucionais da Administração Pública, referendados pela Lei n° 8.666/93 de modo a assegurar e 
garantir o menor preço, não trazendo dispêndio acima do preço de mercado ao erário público. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE 
3.1. A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer 
todas as normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios, conforme 
tabela abaixo: 

LOTE 1 

TEM DESCRIÇÃO INTENERARIO 

HORA DE 
SAIDA 

UND QTD 

VALOR 
UNIT. 

ESTIMADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

R$ 
PRAÇA 

uí 
IFCE 

LOCAÇÃO 	DE 	VEÍCULO 	TIPO 

ÔNIBUS - LINHA I - Especificações: 

Locação de veículos tipo õnibus com 
motorista, com capacidade mínima 
de 32 (trinta e dois) passageiros e 

com 	manutenção 	preventiva 	e 

corretiva, 	 devidamente 

regularizados com docum documentações. 
impostos e seguros de acordo com 

as 	Normas 	do 	CONTRAN, 

quilometragem livre e com todos os 

componentes 	de 	segurança 

obrigatórios e em perfeito estado 

de conservação. Ano no mínimo 

2018. 	Abastecimento 	de 
combustível 	por 	conta 	da 

CONTRATANTE. 

Praça José 	de 
Barros, 	Rua 
Basilio Emiliano 

Pinto. Rua José 
Freitas 	de Freitas 

 
 

Queiroz. 	Av. 

José Freitas de 

Queiroz 	IFCE 

Campus 
Quixadá. 

I 	40 

O 

11:40 
17:20 
18:00 

18:40 

07:00 
07:40 
08:10 

14:40 

18:20 
19:00 

Mês 12 10.933,333 131.199,996 

Trav.J eïge, 5114
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2 

LOCAÇÃO 	DE 	VEÍCULO 	TIPO 
ÔNIBUS - LINHA II - Especificações: 
Locação de veículos tipo ônibus com 
motorista, com capacidade mínima 
de 32 (trinta e dois) passageiros e 
com 	manutenção 	preventiva 	e 
corretiva, 	 devidamente 
regularizados com documentações, 
impostos e seguros de acordo com 
as 	Normas 	do 	CONTRAN, 
quilometragem livre e com todos os 
componentes 	de 	segurança 
obrigatórios e em perfeito estado 
de conservação. Ano no mínimo 
2018. 	Abastecimento 	de 
combustível 	por 	conta 	da 
CONTRATANTE. 

Praça José de 
Barros, 	Rua 
Basilio Emiliano 
Pinto, Rua José 
Freitas 	de 
Queiroz, 	Av. 
José Freitas de 
Queiroz - IFCE 
Campus 
Quixadá. 

06:50 
07.30 
08:00 
11:20 
12:00 
13:15 
17:40 

19:00 
21:00 

18:2018:40 

07:10 
07:50 
08:20 
11:00 

13:35 
17:20 
18:00 

21:20 
21:40 

Mês 12 10.933,333 

.30 

131.199.996 

3 

LOCAÇÃO 	DE 	VEÍCULO 	TIPO 
ÔNIBUS 	- 	LINHA 	III 	- 
Especificações: Locação de veículos 
tipo 	ônibus com 	motorista, 	com 
capacidade mínima de 32 (trinta e 
dois) 	passageiros 	e 	com 
manutenção preventiva e corretiva, 
devidamente 	regularizados 	com 
documentações, impostos e seguros 
de 	acordo 	com 	as 	Normas do 
CONTRAN, quilometragem livre e 
com 	todos os 	componentes de 
segurança 	obrigatórios 	e 	em 
perfeito 	estado 	de 	conservação. 
Ano 	no 	mínimo 	2018. 
Abastecimento de combustível por 
conta da CONTRATANTE. 

Praça José de 
Barros, 	Rua 
Basilio Emiliano 
Pinto, Rua José 
Freitas 	de 
Queiroz, 	Av. 

José Freitas de 
Queiroz - IFCE 
Campus 

á. 
18:10

Q i d 

18:30  

07:10 
07:40 
08.20 
11:00 
12:30 

17:30 
13:2017:50 

07:30 
08:00 
08:40 
11:30 Mês 12 10.933,333 131.199,996 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 393.599,99 

4. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas regularmente estabelecidas no Pais que 
atuem no ramo pertinente ao objeto licitado e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas 

contidas neste Termo de Referência. 
4.2. Não poderão participar da licitação empresas que se encontrem sob processo de recuperação 
judicial ou extrajudicial, falência, concordata, dissolução, liquidação ou estejam suspensas para licitar e 
contratar e/ou declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Publica. 
4.3. Não poderão participar desta licitação as pessoas físicas ou jurídicas nos seguintes casos: 
4.3.1. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro 
sejam funcionários ou empregados públicos da entidade contratante ou responsável pela licitação; 

Estrangeiras não autorizadas a comercializar no pais; e 
4.3.2. Cujo Estatuto ou Contrato Social, não inclua no objetivo social da empresa, atividade compatível 

com o objeto do certame. 

S. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA 
5.1. A proposta devera ser enviada com validade de no minimo 60 (Sessenta) dias, contados a partir da 
data de envio da mesma no sistema. Ressalte-se queesta proposta não poderá softer alteração, salvo 
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nos casos previstos no art 65 da Lei n° 8.66611993. desde que haja interesse da Administração, com a 
apresentação das devidas justificativas. 
5.2. Os precos ofertados deverão estar incluidos todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, 
transportes e demais despesas necessárias à execução do objeto desta licitação e em atendimento 
integral as especificações contidas neste Termo de Referência. 
5.3. A Proposta de preços deverá ser elaborada nas condições do edital. 

6. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
6.1. O horário de saida deve respeitar o que está expresso nesse Termo de Referência, 
6.2. A contratada se obriga a prestar o serviço nos itinerários definidos, eventualmente possa sofrer 
alteração, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades de transporte de alunos durante o 
ano letivo e a vigência do contrato. Na hipótese de ocorrer o aumento ou diminuição significativa do 
itinerário não haverá realinhamento de preços: 
6.3. O Ano de uso do veículo deverá ser conforme as especificações contidas no item 3 deste Termo. 
6.4. Todos os condutores deverão ter idade superior a 21 anos e que sasfaça os requisitos exigidos no 
artigo 138. do CTB. ser habilitado na categoria D ou E, não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravissima, nem ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, e que tenha sido 
aprovado em curso especializado, nos termos de Regulamentação do COTRAN. 
6.5. A contratada devera disponibilizar veiculos automotores que atendam a todos os itens de segurança 
e as normas exigidas pelo Código de Transito Brasileiro, obedecendo todas as legislações federais, 
estaduais e municipais referentes ao transporte de passageiros. 
6.6. Os serviços serão executados impreterivelmente de Segunda-feira a Sexta-feira, exceto feriado ou 
dias que não houver aula Quando solicitado previamente o CONTRATADO deverá manter os veiculos a 
disposição aos Sábados e Domingos. 
6.7. Serão incorporadas no contrato, através de termos aditivos, todas as modificações que se fizerem 
necessárias, tais como prazos e normas gerais para a execução dos serviços. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Executar o objeto em conformidade com as condições do edital e seus anexos, no contrato e nas 
demais comunicações legais: 
7.2. Apresentar durante a execução do contrato, o objeto dentro das normas e condições do edital, no 
contrato e na proposta contratada: 
7.3. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

fl 	
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 
7.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e comerciais da execução do 
contrato, inclusive a sua inadimpléncia referente a esses encargos, não transfere a Administração Publica 
a responsabilidade por seu pagamento. nem poderá onerar o objeto do contrato: 
7.5. Arcar com todos os ônus ou obrigações decorrentes da legislação tributaria, fiscal, comercial, 
trabalhista, civil e criminal relativas à execução do serviço ora contratado, inclusive no tocante a seus 
dirigentes, preposto e empregado: 
7.6. Responder integralmente e em qualquer caso, por todos os danos e prejuizos de qualquer natureza, 
causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes da má execução do serviço objeto deste contrato: 
7.7 A contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, mantendo no local do serviço a supervisão necessária, 
tendo um representante ou preposto com poderes para tratar com o Municipio: 
7.8. Designar o Coordenador do Contrato para participar de reuniões com a CONTRATANTE e coordenar 
todas as atividades necessárias à execução do objeto do presente Contrato: 
7.9 Responsabilizar-se integralmente pelo treinamento e aperfeiçoamento da mão-de-obra empregada 
na execução do contrato: 
7.10. Promover cursos de aperfeiçoamento elou reciclagem para Condutores de Veiculos, ministrado por 
órgão credenciado pelo DETRAN-CE, quando houver a necessidade; 
7.11. Cumprir fielmente os horários determinados na p anilha descritiva dos itens, os quais atenderão aos 
turnos da manha, tarde e/ou noite: 

fl 
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712. Manter os veiculos sempre em condições para o atendimento do disposto no contrato e elit' F;s 

conformidade com as exigências do Código de Transito Brasileiro, as resoluções do CONTR.AN  e ad 
novas disposições que venham a ser editadas, especialmente quanto à segurança: 	 . 

7.13. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em 
desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua 
notificação, e no caso da necessidade de substituição imediata do veiculo para que os alunos não fiquem 
prejudicados, o prazo máximo de 02 (duas) horas. 
7.14. Disponibilizar veiculos automotores em número suficiente para a execução do contrato, sendo 
admitida a sublocação dos mesmos nas seguintes condições: 
7.14.1 Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para a execução do contrato original, 
contudo, em qualquer situação. a CONTRATADA é a única e integral responsável pelo cumprimento 
global do contrato 
7.14.2. Em hipótese nenhuma, haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os 
subcontratados. 
7.14.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratações por razões 
técnicas ou administração, visando unicamente o perfeito cumprimento do contrato. 
7.15. Apanhar os alunos nos locais determinados pela Contratante. 
7.16. Tratar com cortesia e urbanidade os alunos e os agentes de fiscalização da CONTRATANTE. 
7.17. Manter o veiculo sempre limpo. 
7.18. Arcar com todas as despesas de manutenção preventiva e'ou corretiva dos veiculos, 
7.19. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, 
cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante. 
7.20. Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados a Contratante, aos alunos ou a 
terceiros, por dolo ou culpa. 
7.21. Submeter seu veiculo as vistorias técnicas determinadas pela CONTRATANTE, respeitando o 
Código de Transito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN. 
7.22. Permitir aos encarregados de fiscalização o livre acesso, em qualquer época, aos bens destinados 
ao serviço contratado, 
7.23. Zelar pela integridade dos bens vinculados a prestação do serviço. 
7.24. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuizos que venham dolosa ou 
culposamente prejudicar o Municipio, quando a execução dos serviços. 
7.25. O Municipio se reserva o direito de alterar horário e itinerário dos serviços, quando da ocorrência de 
fatos supervenientes e suficientes que justifiquem tal conduta, durante a vigência do Contrato, sendo que 
tais mudanças serão comunicadas com antecedência miriima de 02 (dois) dias: 
7.26. Substituir o veiculo, a qualquer tempo, caso se faca necessário, por motivo de acidentes, reparos 
mecânicos, má conservação, sem condições de segurança. higiene ou limpeza. A CONTRATANTE 
poderá inspecionar regularmente os veiculos e, se constatar alguma irregularidade, notificará a 
Contratada. 
7.27. A substituição do veiculo. quando solicitado por escrito pela CONTRATANTE, devera ocorrer no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da notificação e no caso da necessidade de 
substituição imediata do veiculo para que os alunos não fiquem prejudicados, o prazo máximo de 02 
(duas) horas. 
7.28. Proibir a oferta de carona nos veiculos utilizados para o Transporte Universitário, salvo quando 
houver autorização expressa da contratante para atender a eventual convocação da escola para os pais 
ou responsáveis. 
7.29. Garantir a regularidade do pagamento de seus colaboradores, bem como garantir a qualidade e 
pontualidade dos serviços, a fim de que no periodo entre a efetuação dos serviços e concretização do 
pagamento do contrato não tenha paralisação do transporte e, consequentemente, prejuizo ao ano letivo 
dos alunos transportados. 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.1 Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto dsta licitação, expedida por entidade pública ou 

Trav. Jose Jo'kqe, S  
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execuçã 
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 á conferência 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome. CNPJ e endereço completo da pessoa juridica tomadora dos serviços e emitente do atestado, 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento: 
c) descrição dos fornecimentos: 
d) periodo de execução: 
e) local e data da emissão do atestado: 

identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
8.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou 
entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referência deste edital, conforme o 
caso. 
8.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 8.2, instrumento de nota fiscaUcontrato de prestação de fornecimento 
respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
8.4- 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 á Procuradoria 
Geral do Municipio para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às 
sanções administrativas cabiveis, conforme a legislação vigente. 

9. DEVERES DO CONTRATANTE 
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
clausulas contratuais e os termos de sua proposta, 
9.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços, fixando prazo para sua correção. 
9.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 
CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato 
9.4. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da CONTRATADA 
não cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com 
quaisquer prejuizos que tal ato acarretar a Administração. 

10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERÉNCIAMENTO 
10.1. Durante a fase de execução do Contrato, a fiscalização e o acompanhamento serão exercidos pelo 
Gestor de Contratos da Secretaria da Educação, ou através de servidor, devidamente designado para 
este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei 8.66611993, doravante denominado 
simplesmente Gestor do Contrato. 
10.2, O Gestor do Contrato poderá recusar quaisquer serviços quando entender que os componentes 
empregados não sejam os especificados, ou quando entender que o serviço foi executado de forma 
irregular. 
10.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral 
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 
10.4. Os serviços deverão ser executados de imediato, considerando-se que as atividades normais deste 
Municipio, não poderão sofrer paralisações de quais quer espécies. 

11. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
11.1. Contrato decorrente do processo licitatõrio terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que haja 
condições e seja vantajoso para esta Municipalidade, de acordo com o inciso II do ari. 57. da Lei n° 
8.666! 1993 e suas alterações posteriores. 
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12. DO PAGAMENTO 	 (&fts._)DX- ) 
12.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente em até 30 (trinta) dias comidos após a apresentação __---4--- q 
da Nota Fiscal/Fatura. devidamente atestada pelo Gestor do Contato, ou através de servidor devidamente 	 -- 
designado. A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome da Unidade Gestora Contratante, e 
acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 
b) Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal: 
c) Certificado de regularidade do FGTS-CRF: e 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas . CNDT. 
12.2. Não será efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendências de liquidação de 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
12.3. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, e mediante pedido da mesma, serão devidos pela CONTRATANTE encargos 
moratõrios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de 
juros simples. 
12.4. O valor dos encargos será calculado pela formula: EM = 1 x N x VP. onde: EM = Encargos 
moratôrios. Devidos: N r  Números de dias entre a data prevista para os pagamentos e a do efetivo 
pagamento: 1 = indice de compensação financeira = 0.00016.438: e VP r  Valor da prestação em atraso. 

13. DO REAJUSTE 
13.1. Poderá haver reequilibrio econõmico-financeiro do instrumento contratual a ser firmado, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado. ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe. 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do artigo 65. inciso II, alinea d' 
da Lei n° 8.666/1993. 
13.2. Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos 
componentes dos custos do Contrato. devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada pelo 
CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade, 

14. DAS SANÇÕES 
14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002,0 licitante/adjudicatário que: 
14.1.1. Não assinar o termo de contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta: 
14.1.2. Apresentar documentação falsa: 
14.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame: 
14.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto: 
14.1.5. Não mantiver a proposta: 
14.1.6. Cometer fraude fiscal: 
14.1.7. Comportar-se de modo inidõneo: 
14.2. Considera-se comportamento nidóneo. entre outros, a declaração falsa quanto á condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
14.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções. 
14.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 
14.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com Município de Quixadá. pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos: 
144. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-à em processo administrativo que 
assegurara o contraditório e a ampla defesa ao licitanteladjudicatãrio, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°9.784, de 1999. 

Trav. Jo4e Jice, S N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEÍTURA DE 	. 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

14.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a da conduta 
	 o 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, observado o Principi6 	 
da Proporcionalidade.  
14.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Comissão de Cadastro de Fornecedores 
14.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no presente Termo de  
Referência. 

15. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
15.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço por lote, 
observado as especificações e parâmetros definidos neste termo. A modalidade será realizado através de 
Pregão Eletrônico. 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão a conta de 
recursos especificos consignados no vigente Orçamento Municipal, inerentes a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 080112.364.0108.2.034 -ELEMENTO DE DESPESAS - 3.3.90.39.00. 
FONTE DE RECURSOS: 1111000000 - Receita de Imposto e Trans. da Educação. 

17. DA GERÊNCIA DO CONTRATO 
17.1. A execução do contrato será acompanhada pela Sra. Helma Brito de Oliveira, especialmente 
designado pela Secretaria de Educação, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata 
a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
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ANEXO li - PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.009/2021-PE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CEARÁ 
Comissão de Pregão 

Objeto: Contratação de serviço de locação de veiculo tipo ônibus destinado ao transporte de alunos do 
Ensino Técnico e Universitário da Rede Federal de Ensino - Campus Quixadá, de responsabilidade da 
Secretaria da Educação do municipio de Quixadá/Ce. 

-7

PRAÇA UFCI 

LOTE 1 

ITEM DESCRIÇÃO INTENERÁRIO 

HORA DE 
SAIDA 

UND QTD 

VALOR 
UNIT. 

ESTIMADO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

LOCAÇÃO 	DE 	VEÍCULO 	TIPO 
ÕNISUS - LINHA 1 - Especificações: 
Locação de veículos tipo ônibus com 
motorista, com capacidade mínima 

Praça José de 
de 32 (trinta e dois) passageiros e 

Barros, 	Rua 07:00 
com 	manutenção 	preventiva 	e 

Basílio Emiliano 
06:40  

07:40 
corretiva, 	 devidamente 

Pinto, Rua José 
07:20  

08:10 
regularizados com documentações, 

Freitas 	de 
07:50  

11:20 
Impostos e seguros de acordo com 

Queiroz. 	Av. 
1140  

17:00 
Mês 12 

as 	Normas 	do 	CONTRAN, 
quilometragem livre e com todos os 

José Freitas de 
Queiroz - IFCE 

17:20  
1800 

14:40 
18:20 

componentes 	de 	segurança 
obrigatórios e em perfeito estado 

Campus 
18:40 

19:00 

de conservação. Ano no mínimo 
Quixadá. 

2018. 	Abastecimento 	de 
combustível 	por 	conta 	da 
CONTRATANTE. 
LOCAÇÃO 	DE 	VEÍCULO 	TIPO 
ÕNIBUS - LINHA II - Especificações: 
Locação de veículos tipo ônibus com 
motorista, com capacidade mínima 	

Praça José de 	06:50 	
07:10
07:50 de 32 (trinta e dois) passageiros e 	Barros, 	Rua 	07:30 	
08:20 com 	manutenção 	preventiva 	

e Basílio Emiliano 	08:00 	11: 00 corretiva, 	 devidamente 	
Pinto, Rua José 	11:20 	11:40 regularizados com documentações. 	
Freitas 	de 	12:00 	13:35 	Mês 	12 2 	impostos e seguros de acordo com Queiroz, 
	Av. 	13:15 	

17:20 as 	Normas 	do 	CONTRAN, José Freitas de 	17:40 	18:00 quilometragem livre e com todos os Queiroz - IFCE 	18:20 	18:40 componentes 	de 	segurança Campus 
	19:00 	

21:20 obrigatórios e em perfeito estado 	
Quixadá. 	21:00 	21:40 de conservação. Ano no mínimo 

2018. 	Abastecimento 	de 
combustível 	por 	conta 	da 
CONTRATANTE. 

1, 
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LOCAÇÃO 	DE 	VEÍCULO 	tipo 
ÔNIBUS 	- 	LINHA 	III 	- 
Especificações: Locação de veículos 
tipo ônibus com 	motorista, com 
capacidade mínima de 32 (trinta e 
dois) 	passageiros 	e 	com 
manutenção preventiva e corretiva, 
devidamente 	regularizados 	com 
documentações, impostos e seguros 
de 	acordo 	com 	as 	Normas 	do 
CONTRAN, quilometragem livre e 
com 	todos os 	componentes de 
segurança 	obrigatórios 	e 	em 
perfeito 	estado 	de 	conservação. 
Ano 	no 	mínimo 	2018. 
Abastecimento de combustível por 
conta da CONTRATANTE. 

Praça José de 
Barros. 	Rua 
Basilio Emiliano 
Pinto, Rua José 
Freitas 	de 

, 	. Queiroz 	Av.  
José Freitas de 
Queiroz - IFCE 
Campus 
Quixadá. 

07:10 
07:40 
08:20 
ii:oo 
12:30 
13:20 
17:30 
18:10 

07:30  
08:00  
08:40  
11:30 
13:40  
17:50  
18:30  

Mês 12  

/ 

t RubrA 
OMISO N 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias: 

O Licitante declara que. nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciàrios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros. 
deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento 
licitado, inclusive a margem de lucro. 

Loca e data, 	de 	 de 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (ar. 30. § 5' do 

• Decreto Federal n°. 10.024/2019) 
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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 Iicatório, junto ao Município de QUIXADA, Estado do Ceará, que, em cumprimento 
ao estabelecido na Lei n°9.854, de 27/1011999, publicada no DOU de 28110/1999, e ao inciso XXXIII, do 
artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

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

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

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

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

(CE), 	de 	 20 

DECLARANTE 
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° 	 
a. rC__-j . 

- 	.(uàI_____ 

:cMLs5oc / 
CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 
	 E DO OUTRO LADO 
	  PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

Pelo presente instrumento que entre si fazem o Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público 
interno, através da Secretaria de 	 com sede na Rua 	  n.° -. Bairro _____ 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	 neste ato representada pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da 
Secretaria de 	 o Sr(a). 	 inscrita no CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, doravante 
denominados de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa 	estabelecida na ...........inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 	 neste ato representada pelo(a) Sr(a) 	 portador (a) do CPF/MF n° 
	apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO 
mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n°8.666/93, de 21 de junho de 
1993, demais alterações e atualizada pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do Pregão 
Eletrônico n° 08.009/2021-PE, e resultado da licitação, devidamente homologada pelo Ordenador da 
Secretaria de 	 com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES, VALOR E ROTAS: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviço de locação de veiculo tipo ônibus 
destinado ao transporte de alunos do Ensino Técnico e Universitário da Rede Federal de Ensino - 
Campus Quixadá, de responsabilidade da Secretaria da Educação do município de Quixadá/Ce, tudo 
conforme especificações contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo 1 do edital e da proposta 
adjudicada. 

2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR- ALOR 

LOTE 1 LOTEI 

ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 UNO 	QTD 	UNITÁRIO 	TOTAL R$ 

VALOR 

R$ 

VALOR 

VALOR GLOBAL DO LOTE - R$ 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO: 
3.10 valor global da presente avença é de R$ 	( 	), a ser pago em conformidade com 
a entrega no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo 
Gestor da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, observadas as 
condições da proposta e o seguinte. 
3.2. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do seu 
registro, hipótese na qual poderá ser uülizado o Indice IGP-M da Fundação Getulio Vargas. 

0 
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3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, oit F.1kJ'Ø 
previsiveis porem de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. ' 

ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 	ublJct 	' 
extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada \RSSÃ9 r) 
tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os  

encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilibho economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65. II 
d da Lei Federal n°8.666193, alterada e consolidada. 

3.4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão 
incluidas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas com 
produtos. equipamento e mão de obras. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
4.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, tendo validade 
de 12 (doze) meses, podendo ser alterado nos casos e formas previstos na Lei 8.666 de 21 de Junho de 
1.993 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
5.1. O horário de saida deve respeitar o que está expresso nesse Termo de Referência. 
5.2. A contratada se obriga a prestar o serviço nos itinerários definidos, eventualmente possa sofrer 
alteração, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades de transporte de alunos durante o 
ano letivo e a vigência do contrato. Na hipótese de ocorrer o aumento ou diminuição significativa do 
itinerário não haverá realinhamento de preços: 
5.3. O Ano de uso do veiculo deverá ser conforme as especificações contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do edital. 
5.4. Todos os condutores deverão ter idade superior a 21 anos e que satisfaça os requisitos exigidos no 
artigo 138. do CTB, ser habilitado na categoria D ou E. não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravissima, nem ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, e que tenha sido 
aprovado em curso especializado, nos termos de Regulamentação do COTRAN. 
5.5. A contratada devera disponibilizar veículos automotores que atendam a todos os itens de segurança 
e as normas exigidas pelo Código de Transito Brasileiro, obedecendo todas as legislações federais, 
estaduais e municipais referentes ao transporte de passageiros. 
5.6. Os serviços serão executados impretehvelmente de Segunda-feira a Sexta-feira, exceto feriado ou 
dias que não houver aula. Quando solicitado previamente o CONTRATADO deverá manter os veiculos a 
disposição aos Sábados e Domingos. 
5.7. Serão incorporadas no contrato, através de termos aditivos, todas as modificações que se fizerem 
necessárias, tais como prazos e normas gerais para a execução dos serviços. 

CLAUSULA SEXTA— DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão á 
conta de recursos especificos consignados no respectivo Orçamento. na  Dotação Orçamentária n°: 

- - - -- - 	 - 	.. Elemento de Despesa n°.. 	. Fonte de Recursos: 	 

CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO: 
7.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contato, ou através de servidor devidamente 
designado. A Nota FiscallFatura deverá ser emitida em nome da Unidade Gestora Contratante. e 
acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 
b) Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal; 
c) Certificado de regularidade do FGTS-CRF; e 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas . CNDT. - 

Tr95os'~\4orge, S.N 

Campo Veího, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 

j QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

7.2. Não será efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendências de liquidação de 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
7.3. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, e mediante pedido da mesma, serão devidos pela CONTRATANTE encargos 
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano). capitalizados diariamente em regime de 
juros simples. 
7.4. O valor dos encargos será calculado pela formula: EM r  1 x N x VP, onde: EM r  Encargos moratórios. 
Devidos: N r  Números de dias entre a data prevista para os pagamentos e a do efetivo pagamento: 1 
indice de compensação financeira = 0,00016438: e VP = Valor da prestação em atraso. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. Executar o objeto em conformidade com as condições do edital e seus anexos, no contrato e nas 
demais comunicações legais: 
8.2. Apresentar durante a execução do contrato, o objeto dentro das normas e condições do edital, no 
contrato e na proposta contratada: 
8.3. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 
8.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais da execução do 
contrato, inclusive a sua inadimplência referente a esses encargos. não transfere a Administração Publica 
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato: 
8.5. Arcar com todos os ônus ou obrigações decorrentes da legislação tributaria, fiscal, comercial, 
trabalhista, civil e criminal relativas à execução do serviço ora contratado. inclusive no tocante a seus 
dirigentes, preposto e empregado: 
8.6. Responder integralmente e em qualquer caso, por todos os danos e prejuizos de qualquer natureza, 
causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes da má execução do serviço objeto deste contrato: 
8.7. A contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, mantendo no local do serviço a supervisão necessária, 
tendo um representante ou preposto com poderes para tratar com o Municipio: 
8.8. Designar o Coordenador do Contrato para participar de reuniões com a CONTRATANTE e coordenar 
todas as atividades necessárias á execução do objeto do presente Contrato; 
8.9. Responsabilizar-se integralmente pelo treinamento e aperfeiçoamento da mão-de-obra empregada 
na execução do contrato; 
8.10. Promover cursos de aperfeiçoamento e/ou reciclagem para Condutores de Veiculos, ministrado por 
órgão credenciado pelo DETRAN-CE. quando houver a necessidade; 
8.11. Cumprir fielmente os horários determinados na planilha descritiva dos itens. os quais atenderão aos 
turnos da manha, tarde e/ou noite; 
8.12. Manter os veiculos sempre em condições para o atendimento do disposto no contrato e em 
conformidade com as exigências do Código de Transito Brasileiro, as resoluções do CONTRAN e as 
novas disposições que venham a ser editadas, especialmente quanto à segurança: 
8.13. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em 
desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua 
notificaçâo, e no caso da necessidade de substituição imediata do veiculo para que os alunos não fiquem 
prejudicados, o prazo máximo de 02 (duas) horas. 
8.14. Disponibilizar veiculos automotores em número suficiente para a execução do contrato, sendo 
admitida a sublocação dos mesmos nas seguintes condições: 
8.14.1. Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para a execução do contrato onginal, 
contudo, em qualquer situação, a CONTRATADA é a única e integral responsável pelo cumprimento 
global do contrato 
8.14.2. Em hipótese nenhuma, haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os 
subcontratados. 
8.14.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratações por razões 
técnicas ou administração, visando unicamente o perfeito cumprimento do contrato. 
8.15. Apanhar os alunos nos locais determinados pela Contratante. 

Trav. Jo&rge, SN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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A 
8.16. Tratar com cortesia e urbanidade os alunos e os agentes de fiscalização da CONTRATANTE.  
8.17. Manter o veiculo sempre limpo. 	 'x  
8.18. Arcar com todas as despesas de manutenção preventiva e/ou corretiva dos veículos. 	 icui3ritt 

8.19. Providenciar a subslituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual Mj!59>/ 
cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante. 
8.20. Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados a Contratante, aos alunos ou a 
terceiros, por dolo ou culpa. 
8.21. Submeter seu veiculo as vistorias técnicas determinadas pela CONTRATANTE, respeitando o 
Código de Transito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN. 
8.22. Permitir aos encarregados de fiscalização o livre acesso, em qualquer época, aos bens destinados 
ao serviço contratado. 
8.23. Zelar pela integridade dos bens vinculados a prestação do serviço. 
8.24. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou 
culposamente prejudicar o Município, quando a execução dos serviços. 
8,25. O Município se reserva o direito de alterar horário e itinerário dos serviços, quando da ocorrência de 
fatos supervenientes e suficientes que justifiquem tal conduta, durante a vigência do Contrato, sendo que 
tais mudanças serão comunicadas com antecedência minima de 02 (dois) dias: 
8.26. Substituir o veiculo, a qualquer tempo, caso se faca necessário, por motivo de acidentes, reparos 
mecânicos, má conservação, sem condições de segurança, higiene ou limpeza. A CONTRATANTE 
poderá inspecionar regularmente os veículos e, se constatar alguma irregularidade, notificará a 
Contratada. 
8.27. A substituição do veiculo, quando solicitado por escrito pela CONTRATANTE, devera ocorrer no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da notificação e no caso da necessidade de 
substituição imediata do veiculo para que os alunos não fiquem prejudicados, o prazo máximo de 02 
(duas) horas. 
8.28. Proibir a oferta de carona nos veículos utilizados para o Transporte Universitário, salvo quando 
houver autorização expressa da contratante para atender a eventual convocação da escola para os pais 
ou responsáveis. 
8.29. Garantir a regularidade do pagamento de seus colaboradores, bem como garantir a qualidade e 
pontualidade dos serviços, a fim de que no período entre a efetuação dos serviços e concretização do 
pagamento do contrato não tenha paralisação do transporte e, consequentemente, prejuízo ao ano letivo 
dos alunos transportados. 

• CLÁUSULAS NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
clausulas contratuais e os termos de sua proposta. 
9.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços, fixando prazo para sua correção. 
9.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 
CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 
9.4. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da CONTRATADA 
não cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com 
quaisquer prejuízos que tal ato acarretar a Administração. 

CLÁUSULA DECIMA— DAS SANÇÕES: 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002,0 licitante/adjudicatário que: 
10.1.1. Não assinar o termo de contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
10.1.2. Apresentar documentação falsa; 
10.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
10.1.4. Ensejar  retardamento da execução do objeto; 
10.1.5. Não mantiver a proposta; 
10.1.6. Cometer fraude fiscal; 
10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

o 

Trav. Óosé"4rge, S/N 
Campo Velho, 63907-Ó1O - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	, 

tT4 QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

102. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto â condições deI 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
10.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções. 
10.31. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 
10.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com Município de Quixadá, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos; 
10.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurara o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n°8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°9.784, de 1999. 
10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, observado o Principio 

• da Proporcionalidade. 
10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Comissão de Cadastro de Fornecedores 
10.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no edita] e seus anexos. 

o 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: 
11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, por conveniência 
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas: 
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará automaticamente em 
quebra de contrato, ensejando rescisão administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos 
desde já os direitos da administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou 
regulamento dispostas no presente Instrumento; 
11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela contratante; 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes; 
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 
(trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes; 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir 
prejudicada poderá reincidi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato, conforme o disposto no § 1, do art. 65, da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a). 
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretário(a) Municipal de XXXXX, de acordo com o 
estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO, 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO: 
14.1. O foro da Comarca de Quixadá é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 20  do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 

TravJoJrge, SJN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Declaram as partes que este contrato correspondente à manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas firmadas. 
Quixadá - Ce. 

Quixadá•CE, de de 

 

 

    

xx xx x xx xxx xx xx 
Ordenador(a) de Despesas da 

Secretaria da 	 
CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxx 
Razão Social 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPF N°: 

	

2. 	  
CPF N°: 

Trav 	orge, SIN 
Campo Vel o, 63907-010 - Quixadá-CE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra á disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico no 08.009/2021-PE, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Contratação de serviço de locação de veiculo tipo ônibus destinado ao transporte 
de alunos do Ensino Técnico e Universitário da Rede Federal de Ensino - Campus Quixadá, de 
responsabilidade da Secretaria da Educação do município de QuixadáíCe. Datas e Horários: 1. 
Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 11/11/2021; 2. Fim do recebimento 
de propostas: ás 08hs00min do dia 24/11/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min ás 08h59min do dia 24/11/2021; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: ás 
09hs00min do dia 24/11/2021, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada á 
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, 09 de novembro de 2021. 

sÊ IVAN DkfAVÃ JÚNIOR 

Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 11/11/2021, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 

Trav. José Jorge, S/N 

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

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 08.009/2021-PE, cujo objeto é 
Contratação de serviço de locação de veículo tipo ônibus destinado ao transporte de alunos do 
Ensino Técnico e Universitário da Rede Federal de Ensino - Campus Quixadá, de 
responsabilidade da Secretaria da Educação do município de Quixadá/Ce, foi afixado no dia 09 
de novembro de 2021 no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a 
legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 09 de novembro de 2021 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Municipio, sem a necessidade de encaminhar para a Junta Médica 
Oficial. 
Art. r.Havendo apresentação de novo atestado que venha prolongar 
o afastamento do servidor do trabalho, o mesmo deverá ser submetido 
à Junta Médica Oficial, que emitirá laudo pericial, na forma deste 
Decreto, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
Art. r. Os atestados médicos devem conter: 

- o motivo do afastamento; 
II 'o nome do servidor, 
III - a assinatura do profissional assistente sobre o carimbo, constando 
nome completo e registro no Conselho Profissional, ou subscrito em 
receituário personalizado; 
IV - o tempo de afastamento concedido ao servidor: 
V - o CID (Código Internacional de Doença), caso seja autorizado 
pelo paciente; 
VI - a data da emissão do atestado. 
Art. Y. O requerimento de afastamento do servidor ao trabalho de 
que trata o artigo r deste Decreto deve ser protocolado juntamente 
com o atestado no Departamento de Recursos Humanos da respectiva 
Secretaria a qual o servidor é vinculado. 

§P O servidor ou seu representante será cientificado sobre a data da 
realização da perícia pela Junta Médica Oficial, através da 
Coordcnadoria de Recursos Humanos. 
§2 A ausência injustificada do servidor a perícia mèdica, acarretará 
o indeferimento do pedido de licença. 

M1 IO.As doenças, afecções, sindromes, lesões, perturbações 
' 

	

	mórbidas ou deficiência fisica, devem ser registrados na ficha 
funcional de cada servidor. 
Parágrafo único. Nas cópias de ata, o diagnóstico será lançado por 
seu código alfanumérico constante da Classificação Internacional de 
Doenças (CID). 
Art. 1 I,Os pareceres. emitidos pela Junta, obedecem á legislação em 
vigor e devem ser expressos de acordo com a finalidade da inspeção 
de saúde. 

§ 1* Os pareceres devem restringir-se a aspectos técnicos e não podem 
conter expressões que possam indicar pronunciamento quanto ao 
mérito. 

§ 1° Os pareceres das inspeções de saúde realizadas cm portadores de 
doenças previstas em lei, passiveis de cura ou controle, devem 
especificar o periodo de tempo no qual o inspecionado deverá ser 
submetido à nova inspeção, visando subsidiar a manutenção ou 
supressão de correspondente beneficio. 

§ V A Junta Módica deverá solicitar exames complementares. em 
caso de dúvidas quanto a patologia apresentada. 
Art. 12.Os seguintes pareceres poderão ser emitidos: 

- "Apto para o Serviço Público', quando o inspecionado satisfizer os 
requisitos regulamentares, possuindo boas condições de robustez 

sica, podendo apresentas pequenas lesões, defeitos físicos ou 
doenças, desde que compatíveis como Serviço Público; 
II - "Incapaz temporariamente para o serviço", quando o inspecionado 
puder ser recuperado em curto prazo: 
III - incapaz definitivamente para o exercício de sua função. Convém 
ser readaptado"; 
VI - "Inválido para o Serviço Público, em geral"; 

Art. 13.0 parecer "Apto para o Serviço Público" aplica-se ao 
inspecionado possuidor de perfeitas condições de sanidade física e 
mental, os portadores de doenças ou lesões compatíveis com o 
serviço. 
Art. 14. O parecer "Incapaz. temporariamente, paia o Serviço 
Público" aplica-se ao servidor efetivamente doente ou lesionado. 
passível de recuperação. e que se encontra temporariamente 
impossibilitado de exercer suas atividades profissionais em virtude de 
sua patologia, devendo ser complementado pela expressão "Necessita 
de (.1 dias de afastamento total do serviço para realizar o seu 
tratamento", especificando a data do inicio ou da prorrogação: 
Ari. 15,0 parecer "Incapaz, definitivamente, pata o exercício de sua' 
função. Convém ser readaptado", será aplicado ao servidor 
inspecionado, quando este for julgado incapaz definitivo para o 
exercido da sua função, porém, com condições de ser readaptado para 
outra ('unção. 
An. I6.A Junta Médica deverá emitir o parecer considerando o 
previsto nas presentes normas do decreto. 

q' 

xittwçe ?¼ 
doença ou defeito fisico á data da nomeação, a Junta 
solicitar à autoridade competente que mande instaurar )4n 'tL  
processo administrativo disciplinar, a fim de esclarecer ost 1' 
AM. 18.Os atos desconformes com as previsões do presente 
serão considerados nulos, não gerando efeitos legais e sujeitando o 
servidor ás sanções da legislação pertinente. 
Art. 19.A Junta Oficial deverá entregar o resultado de cada 
laudo/pericia'parecer em prazo máximo de 48 horas após a realização 
do procedimento. 
Art. 20.Todo servidor que agendar intervenção cirúrgica para 
tratamento de doença, sem urgência e que necessite afastar-se do 
trabalho deverá comunicar antecipadamente o Departamento de 
Recursos Humanos e submeter-se a avaliação da Junta Médica 
Oficial. 
Parágrafo único. A junta médica levará em consideração a 
necessidade da intervenção cirúrgica e a quantidade de dias 
inicialmente prevista para afastamento. 

Are, 21.Será considerada falta ao serviço e tratada como tal o dia em 
que o funcionário, não tendo trabalhado, não tiver reconhecido no 
atestado a incapacidade de trabalhar; 
Are. 22.A Junta médica não prescreverá medicação ao servidor 
examinado e o laudo, perícia ou parecer técnico será feito tendo em 
conta a concessão ou não da licença. 
Art. 23.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
revogada as disposições em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá-CE. 29 de Outubro de 2021. 

RICARDO JOSE AAAÚJO SILVEIRA 
Prefeito Municipal de Quixadá 

Publicado por: 
Sairia Alves Tavares 

Código Identlflcador:E2FB3498 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
á disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 08.0092021-PE, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Contratação de serviço de locação de veículo tipo ônibus 
destinado ao transporte de alunos do Ensino Técnico e Universitário 
da Rede Federal de Ensino - Campus Quixadã. de responsabilidade da 
Secretaria da Educação do município de Quixadã/Ce. Datas e 
Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas; das 08hs00min do 
dia 1111112021;2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do 
dia 24/11/2021; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min às 08h59n,in do dia 24/11/2021; 4. Inicio da sessão de 
disputa de preços: ás 09hs00min do dia 24/11/2021. maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge. s/n, 1° andar. Campo Velho. Quixadá-Ce. das 07;30h às 11:30h 
e no site:www.tce.ce.gov.br. 

iosÊ IVAN DE PAIVA JÚNIOR. 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identlflcador:F948DBCI 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ. O Município de 
Quixadá, através da Secretaria de Educação, torna público o extrato 
das Atas de Registro de Preços n° 08.006/2021-A—SRP, N° 
08.006/2021-B—SRP e N 08.006i2021-C—SRP resultantes do Pregão 
Eletrônico 1'? 08,00612021.PERP - Unidade Administrati'a: 
Secretaria da Educação. OBJETO; Registro de preços para f 	 
eventual aquisição de gêneros alimentícios deslindo aos alunos 
da Rede Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da 
Secretaria da Educação de Quisadá-Ce. Prazo de vigõncia das Atas 

www.diariomunicipal.cornbr/aprcce 
	

57 



H 

E .s—:2EQt2 fln- r 
o 

o a° 
t 

a 

a -CO 	o 

- a . 
2 

qt,ts. Sai 

c 

1 

1 2.3 

o 

fl o;0 

2 

0c1t4 tOlt -t 
.uJ 

LJr 1 1 



/r 
DIÁRIO OFICIAL  DA LTNIÃO.s.ção 4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA \C0MISStj ÉIE 

AV5O DE LJCOT&ÃO 	
\9r4ç,0 

P*IGAO ELV,6N1C0 Nt 3t.0$OI/2021 

O Pregoeiro do Mirsiopo. ateaves da Secretaria da Ldticaçlo. Cutura e 
Ju,,entiade. torna publico que se ..rato dsspo3iç3o dos rnterestados. O ediTal do PregSo 
Elaitrõnco sn 110601/2021. Que tem pC. ObfeTo à aqinsaçio de fardamento escolar 
destinados aos aluno. da Retie Publica de (nuno Furdalnental do Muaicip.o Recebaticnto 
das propostas a partir desta publac.çaO até o dia 11/11/2021. 5$ 081,. tarIfo de Brasilia. 
abertura das proposta no siTio ewe bbznnet ccens br O irco da teso de disputa de 
preço.. 11/11/2011 as 09Pi. no ao de Brasma no siTio ewe bbmnet,cor, br, inlornsacões 
gerais O Edital 'potra lar obtido atrases do iCio referido acima e  demais info.'maçôe, 
poderão ser adquiridas no endereço Rua Jinenal Caondlans, ne 222 - Centro - 
Plndoretama/CL Taletonos. 18513375 1427 / 33751691. de segunda a sena feira. da 01 
as 145 Os interessados fnaun desde ia not$Icados da necessidade de acesso ao sitio 
wsnw 50.-soer coei, br paro venfcaçio de informações e alterações supmnenienlfl. 

,OSJL4AR GOMIS SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

AViSO DL LICITAÇÃO 
PflGAO EL(T*ÔeaICO Nt 2021-12.50-3 

lista 1677.7069 	N' 212. tnaintaifeira, li de novembro de 2021 

/ 	

(flATO 0€ ACCISIIO PREÇOS 

Irato da Ata de Regiszro Preços rl 202109270101 . PrfllO Eletrônico nt 
2021.09,27015RP. Obeto Registro de Preços para tiatiara e es-entoa aquisição de material 
permanente equipan'es'slos e acnt050, de informática, pera supre as necenidades das 
d'versas Secretarias do Municupio de  Sabtre/Ct, conforme especificações conitidas no termo 
de referência e edital Da veginca A Asa de Regntro de Preços lera validade ce'lo prazo de 
12 (doze) nseses, contados a partir da data de sua assinatura. Data dia assinatura 29 de 
outubro de 2022 Fundamentação lc$ai: Leis federais n' 1O.524'01 - Le' do Pregão e na 
5666/93 Lei das Licitações Publicas Ermspresa registrada. DX Computadores LIUA - E??. 
CNPI si 282.175/000l-83 . Lote ii - Equipamentos e acesnõr.ot de inftrrnatuca . AS 

741 *50W. fundo Gerat valor global de RS 245,915.54 duzentos e quarenta  e cinco mil 
e no-reçeditos a quinze reais e cesquanta e quatro centavos). Fundo Msanlicgial de tdu.caçao 
valor global de AS 208 292.48 (duzentos e oito mil e duzento, e n'usuFrua e dois reals e 
quarenta a oito centavos): Fiando Misrscupal de Saúde: valo, global de AS 165 120.30 bento 
e sessenta e cisco md e cenTo e vinte reais e trinca centavos) e Fiando Muzsc,pal de 
Atn.sténc.a Social- valor global de AS 129 551.6* (cento e v.Me e nora mil e quinhentos e 
cinquenta e uns reais e intenta e oito caritevos). Signatavios Dorgiras persira da Silva 
Ordenado, de Dasp. do Fundo Geral. M&sica de Alancar Ribeiro - Ordenado,. de Do,p do 

Fundo Municipal de Educação Georpa de Sotia Pere.na Ordenadora de Oe,p do Fundo 
Msescipal de Saude. Domisvalda Perena filia - Qrdan.adorl de Dele do Fundo Muniorpal de 
Assot*ncaa Socaal e 30*0 Rei-selo Frieira rvr--rr. Responsável legal da DX Computadores 
LIDA - EPP 

A Pregoeira Oticial do Municipio da Porte.ê,/Ct torna publico Que lerS 
rra&i1ado Certame Licrtatór.o na modalidade Preflo tietrõnico Dtiaeto Aqunçâo de 
maTeriais de espedente, didallco. higiene e usensj,os de canina destinados a Rede Publica 
da Ensino CO Municeilo - Porteiras/CL. reis atendimento ao Programa Ediacaçio Infantil 
Manutenção Sovas Turmas, conforme Retotuclo 0 16 de 16 de maio de 2013 e Portaria 
nI W. de 7 de luetho de 1021 do Manterio da Educação. contorne especificações 
constantes no Edital Conrocalõrio Inicio de acottiimnwrlto das proposTas Dia 12 de 
nosembro de 2021 a parar das 17-00 horas tncirrammento do aco*minwsto das propostas: 
Dia 25 de novembro de 2021 M MW horas. Inicio da sessão-  Dia 75 de novembro de 2021 
as 09W.,. através do Portal de Compras 'o iate arena 	opote.rin.coems V. Cr. 
Interessados poderão obter o texto integral do ideal atrases do' endereço. aletrõnico, 
swe.porteiraice *0v W. eww hcatacaoporteirao.cons ba e www Ice cego. br  Informações 
peuo telefone 1$81 35573254 (5-21 I), no horário de 0$00 às 12 00trs 

Ponleiras/CE. ID de novembro de 2023 
MARIA MiNE MENDES SANTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÕPOLIS 

AViSO DE LJCE)AÇAO 
PUGAO (LITRÕIIICO N' 48/2021 

O Pregoeiro torna publico que se encontra a disposição dos interessados o 
Pregão Tielrõpaco Nt 046/2021 Objeto Reg.stro de Preços W. Fatures e Eventuais 
Aquisições de nsobihiraos de sala de aula par, a educação infanti do Missicipio de 
Qutenanõpolrt-(F. com  previsão para Abertura do Processo dia 25 de N0s41.tr0 de 2011 
at 09h O EdiTal esteia óspOnh'el aDeres do, Stes tsslpJfbll.Crtbr/ 
https'//hcacacoes Ece.agov br/ r taUp //quiten.vioçolis cc gøV Sr/ Macres Informações no 
Telefone (64)  3657.1064. 

Ou.qer.an000lis CE 20 de P40u'evnfro de 2021 
T'sO 50U7A DE MOURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

EXTRAIO DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Mutsncifio de Onaisadá. atra.. da Secretaria de Educação. torna publico o extrato das 
Mas de Registro de Preços nF  08006/2021A5RP, Nt o100612021-6-SRP e Na 
0$ C06/1021-C-SAP resultantes do Pregão Eletrônico Nt 06006/2011-PIAP Unidade 
Adminntrativa Secrewia da Educação. ObJETO. Registro de prei para Mar.. eventual 
aqulo.çlo de gênaro, aaa,sariticaos destinado aon, abanos da Rede Mi.nicpal de Educação 
Básica, de responsabilidade da Seaetarsa da Edtação de Ousuadã-Ce Prazo de rØnoa 
das Alas de Aegiisro de Preço.: 12 meses contados a peltir de sues assinaturas, valortotal 
da ATA 06006/2021 A-SAP AS 27 005,70 CONTRATADA: Reginaursa Nobre Preze - ME. 
representada pela Sti *egrsauria Nobre Frente: Valor totai da ATA tI' 08/2021-6-51k1` 
AS 371056.34 CO41RAIADA x R de (atIro, representada pela $.' cIfra Abeiro de 
Castro. Valor total da  ATA em 011006/2021.C'SRP AS 11225.00 CONTRATADA kois* 
Distribuidora LTDA. representada pelo SI. (menon dos Santos Barros Assina pela 
contrata..!, Secretaria Mursicipai ar (dt,gaçao, a Sua Verutia lardin, de Quelroz bata das 

Taras di' Ata. de tøg.ttro ti r 'i',c. Cis siTr r.ose"sb'o Ó 2021 

AVISO DE UCITACAO 
nIGAO  ttttftøe.tco  10 

A Com.ssIo  de  Licitações do nvarsCipao de Qusadá Torna pntscO Quer  la irnco"tnlà 
&soosç2o dos interessados, a lotação na rrnodaldade Pregão Eletrônico nt 04009/2021'fl. 
CO, tipo ,nwna preço por loi oajo obàeto  é  Contratação de serviço de locação de veiculo tipo 
ôeiOn destinado ao transporte de Sanas do Ensino Ticnico e Urotersitóno da Rede PedireI de 
Ensino Caniços qiuizada, de raseornabalidade da Secretaria da Ediacação do municiçio de 
Osiradá/Ce Datas e Hakos-  1 Indo de rettbin,cnto dae pmopostas das Otnsin do dia 
11/ll/2021. 2 Fias do recaba,ianito de prota3: ai 06l,Wi do dia 24/11.0021, 3. 
Aáe.tura e Jt4 -rcrltodas propostas. das OgistOIne, àss59e.iin do dia 24/21/2021:4Wuco 
da sessão de dIsputa da preços aa09PO&s%in do dia 24111/7021, mn.ae. mforrnaçõas na saia 
OU Corrnisaão de Licitação. iRuada  a  Trav. José longe. ,/n, li andei. Campo Vetso. OsiaadkC& 
da. 07:30kM 113M . no Se.,ame'er.Oce.calov.be. 

Quianda/Ci. 9 de oep Se 21 
aDSI NMDIRVMJ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE 

EXTRATO DE 111151511111,0 nIÇOS 

Estrato da Ata de Registo Preços n' 202109 2701,03 	Pregão (letrõraco nt. 
202109 27.O1SAP Obleto: Registro de Preços para tutora e eventual aquisição de material 
permanente, equipamentos e aceslônos - informáticA, para turr as necessidades das 
d'versa' Secretarias do Motiopno de Saetre/CE. camfornse esp,citc ações ca'tidas no Termo de 
referencia e Edital. Da vigéncia: a Ata de Registro de Preços Terá vaIdade pelo prazo de 12 
(doze) nse,es, contados. parir, da data de lusa assinaLes Data da Assinatura. 29 de outubro 
o. 2022 riaadamrntaçao Legal lan Federais la' ID 520/01' Lei do Pregão e PCI 666/93 La' 
das Licitações Publica, Empresa Registrada- Mas Eletro a Ma6azr,e LIDA - Ele - CNn 
02347734f000177 Loto- Movei e Acessórios R5M0D943  Lote Vil Flanalógrado e 
Quadro - Ri 10795.18 9un000era1 V.lorGloblldeRS 1224a3,bllcentoetiriteedolsmle 
quatrocentos e planta e trés reais e sessenta. uns centavoif. Fundo Munic.pal de tducaçho' 
valor global de AS 116916.40 (trezentos e trinta e seis mi e roveçenco, e dezoito reais e 
quarenta centavos). Fiando Municipal de Saude valo. gtooai - AS III 224.91 (certo e onze mil 
e duzentos e veste e quatro reais e noventa e uns censavotl e Fundo Municipal de Assistltic,a 
Social: valor global de na 177.a [quarenta e ato md e centoe setenta e sete real e OitenTa 
e nove rentasuosl SugnaWsos Oorgiiaan Penava da Silva' Ordenado. de Desp do Fiando Geral 
Mónica de Alencar Ribeiro - Ordenadona de Deso do Fiando Murscipalde Ediacação. Geoeia de 
Souza Pereira ' Ordenadora de Ceip, do Fundo Mnanioøs de Saúde. Dorvsv,lda Perna riXa 
0rdenadoi de Desp. do Fundo Municipal  de Asaasténcsa Social e Msto.nilsana Aasaançao da 
Sova, Respor.ssvel legal da Mas tletat e Magazaise LIDA ' A??. 

tXtlATO DE R!Ç6TAO PREÇOS 

Estrato da Au de Registro Preços nt 2022 09.2701 02 - Pleno Eletrõruco o' 
W2109 27015AP Cloro Registro de Preços para fluturt, e eventual ao'a-s.ção de material 
pemitsanerite. eqsepan-enlos e acessórios de initormatica, para supre as necessidades das 
d'vens. Secretarias do Municipro de Salilre/Ci, Cont.. especiticaçôes conlidas no termo 
de referência e edital Da vigência A Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 
12 doze) meses contados a partir da data da sua assinatura Data da assnatura 29 de 
outubro de 2022 Fundamentação egal. Leis Federais nt 10520/02 - Lei do Pregão est 
• 666/93 - Lei das Licitações Públicas Empresa registrada l R da Seta Manins Anmarens 

fitE 	CNPJ: 04363432/000100 - Lota TV - Eletroportatets e eietrodomriést.co AS 
320503,00 Lote V - AnSa vauua - AS 133387.00 - cote VI - EqiapansentOt detritos - AS 
5.000.00 Fiando Geral valor global de AS 204.191.00 (cento e quatro mil e canto e 
nojenta e oito feio). Fundo Municipal de Educação ralo' (lotei de AS 146.476.00 (cento 
e quarenta e reis mil e  quatrocentos e natenta a leis reais). Fundo Municipal de Saúde. 
valor global de AS 257.379.00 (cento e cinquenta e nele mal e  trezentos e setenta e  nove 
reaa( e fundo Municipal de Asqistéricia Social: rala global de Ri 50,834.00 (cinquenTa rival 
e oitocentos e trinta. Quatro reais). Snatârios Dor(lsan Pereira da Sdra ' Ordenado. de 
Deip do fundo Geral. Mõmnca Co Aleascar Ribeiro . Ordenadora de Desp do fundo 
Municipal de tduL.aç2o, Georg.a de Sota Pereira - ordenadora de Desp do Fiando 
Municipal de Saude. Dorinraida Pereira Filha- Ordenadora de Dasp do flanCo Municipal de 
Asniotancia Social e José Alimursio isa Silva Mert.ss, Revpøritavel legal da J. A. da Silva 
Mamtens Armazern - ME 

EXTRATO DE REGISTRO PREÇOS Nt Z02l.09.27.0L04 

Puaglo Eletnõnico na  10210927 0ISAP Ata de Registro Preços a' 202109 27 0104 - 
Preglo 1 letrônico nt. 202309 27.016P. objeto. Registro de Preços para futura e eseistoal 
aquisição de matarsal permanente. equipansentos e acessórios da istormatica. paratapes-
as neces,idadea das diversas Secretan,at do Mjusucip.o de Saldre/C1, conforme 
especificações contidas rQ termo de relerarsoa e edital Da elgência A Ata de Reentro de 
preços teta validade pelo prazo de 12 (dota) mesas, contados a partir da data de sua 
assinatura Data da assinatura- 03 de roserabro de 7021 Fundamentação legal. Leis 
Federais 0 20 520/02 . La, do Pregão e ni  8 666/93 - Lei das Licitações Publicas Lmprrsa 
registrada Sao Marcos Distribuidora de Medicamento,. Equipamentos e Matenais 
elospitelarei e OdOntolOgcDs LTDA - CNPI 03.894 961/1-74 - Lote II ' Central de ar . AS 
197000,00 ' Lote WI - Vencêaoores ' AS 5* 	.CO Fundo Geral, valor global de 55 
71 797.00 setenla e um mil e setecentos e noventa e sete rean e oitenta centaros(. Fundo 
Municipal de educação valOr global de Ri 54702.00 Icaraquesta e quatro md e setecentos 
e dons rean-sI, mundo Municipal de Saude valor global de R$ 10.015.80 Isetenta e Oito mil 
e quinze reais e oitenta certarosl e Fundo Municipal de Assistancia Social valor global de 
*5 30 484,40 Im.a mil e quatrocentos e oitenta e Quatro reais e quarenta centavos) 
Sgi-iatarios Dorgivan Pereira da Silva - Drdenador de Desp do fundo Geral: Mônica de 
Alancar Ribeiro - Orderiadona de Desp do Fundo Municipal de Educação. Georgia  de Sonata 
Perera Omdanadora de Oesp do Fundo Municipal de Saude: Donsvaida Peneira #Mul 
Ordanadora de Dete do fundo Municapai de Assusteacia Social e (alisto da Seteira Dia, 
aesponsa.eal laga] da 5,0 Marcos Dslsbuadora de Medicamentos, Equipamentos e 
MaTeriais leospitalaze, e  OdonToIoCicOs LIDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRLA 

AViSO DE HOMOlOGAÇÃO 
PREGÃO ELITRÔNICO Pra ecos 2903215105K 

unidade Adnnsnnttratrwa Secretaria de Lducação Processo Orgiisario: Pregão 
Eletrõnico Nt PCS.01 290311-SI Dt)C - Objeto ContraTação de empresa para fornecassento 
de Géneros AlineniTioioc destinados a Merenda Escolar, e para formação de Iits de 
aamentaçio a terem distrlbnaida, durante o ano de 2021. enquanto durar a suspensão das 
aulas escolares peesenclan tens decorrência da pandenvsia do novo oororamsrL.s - Eopéç. 
Homologação do resultado do  palganseflto  do respectivo processo liceato'lO - Licitante 5: e 
ROUMES A DE AGULAR - Clara Pie 10 169 492/1.S0, Valor total AS 570 240.00 
Quiranenlot e netersta mil. duzentos e quarenta reais), para o LOTE 1; siotante 2: MARIA 

DO P(RPFTLJO DO SOCORAO FARIAS PANA - 0491 22942072f000I '14. Valor total Ri 

217.742.00 (Duzentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e dois reas), para o LOTE II, 
Licitante) IR PfllA NETO COMERCIAL ML CNPI 2690a.755/000126. Valor Total R$ 
$50 $6799 (Qunnhentos e cinquenta W. quinhentos e sessenta e sete rean e noversta e 
no-ia centavos), para o LOTE la. Licitante 4. joÃo PAULO MURRA MAGALIIAIS LIRLL1. 

CNPI 7188*452/0001-21. Valor total 55 l$9.,21 (Cento a oitenta e nove n'iS e vinte 

e trés centavo-sI, pari o Lou TV, Licitante 5 '0*0 PAULO BEZERRA MAGAINSES titELi - 

CArPI 21834 45l/l II, Valor total AS 200.4)0,50 (Duzentos .51, quatrocentos e tinta 
reais e cinquenta cerssa~ para o tote V; Licitante 6: aDÃO PAULO BCZtRRA MAGAIIIALS 

(SUl - CitPa 2111148452^21. Valor tocai AS lê 774,70 (Sessenta e tens rita, 
setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), para o LOTE VI. Licitante 7 MARIA 

DO pLAeçToao DO SOCORRO FARIAS PANA - CNPI 229*2072/0901-14. Valor total AS 
249 971,65 (Duzentos e quarenta e nave 05*, nos-ecenlos e tatanta e uns, reais e sessenta 
e cinco pari o Lote VI,  Licitante S- MARIA DO PERPETuO DO SOCORRO FARIAS 
PANA ' CS?J ' 2i 9*2 O72/1 14.V~ total 1t5 932711.35 IO.tenta e Iria mil, duzentos 

setenta e cito reais e trinta e cinco centavosl. para o LOTE V511 e LiciTaste 9-  10*0 PAULO 

8U( 	MAGMNÃES tIRUI . CNPI-  II Uã4S2/t'2i. Valor total AS 28050.00 (Vinte. 
oito mil e cinquenta reais), para o 1071 IX Data da leomologaçào 25/05/2021 
Fnandai,stntaçao Legal. ancno VI. In 5). Decreto Federal eu 10.024/39 - 

Secinetans./Ordesiadora de Despesas Muncapal Maria do Carsno Mourao Lõbo Sas'paa 

Santa Quuléna'Ct, 'Ode Novembro 2021. 
MARIA DO CARMO MOURãO 1040 SAWAiO 

Secretaria Municipal de Educação 

la. e,1 	- es - si nzarnse iva asia 
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE -AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
11112021 -ACPLPDAPREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÕP0LEIcE,T0RNApÚBLIcOPARAc0P4HEcIMENT0 DOS INTERESSADOS. 
APARTIRDO DIA 12 DE NOVEMBRODE2O2 t Às I2HOOMIN.ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICA 
COM.BR, INICIARÁ OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. A 
INTEGRA DO EDITAL PODERÁ SER OBTIDA JUNTO AO SITE WWW.LICITACOES.TCE.CE.00V.BR. WWW.MARTINOPOLE.CE.GOV.BRI 
LICITACOES.PHP E WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR, NA SEDE DA PREFEITURA. LOCALIZADA Ã AV. CAPITÃO BREJO, 
S/N. CENTRO - MARTINÕPOL,EICE. A DATA DE ABERTURA DO CERTAME SERÁ DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021. Às 09H00MIN. ESTARÁ 
REALIZANDO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÕNICO. DO TIPO MENOR PREÇO  POR ITEM. TOMBADA SOB O N. 04.11-
001/2021, COM FINS A OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUiPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA MUNICÍPIO DE MARTINÔPOLE-
CE.CONFORME CONVÉNIO/PROPOSTA: 11707.I5I000/1210-0I. INFORMAÇÕES  NA SEDE DACPIZ LOCALIZADAÃAV. CAPITÃO BRITO. 
5174, CENTRO - MARTINÕPOLE ICE. NO HORÁRIO DE 08.00 Às 12:0011. MARTINÕPOLE/CE. lO DE NOVEMBRO DE 2021. FRANCISCO DAS 
CHAGAS LOURENÇO ALVES - PREGOEIRO DA CPLP 

Estado do Ceará - Prefeitura MunicIpal de Caraauhal - Aviso de Julgamento de Habilitação. A Comissão Permanente de Licitação. depois de 
proccdcr à verificação e análise dos documentos de habilitação das empresas participantes na Tomada de Preços n' 01.0342021 -TP. referente á contratação 
de empresa especializada na execução de pavimentação cm pedia tosca cm diversas Ruas do Município de Camaubai-CE. decidiu ejulgou Habilitadas: 5 
& T Construções e Locações & Mão de Obra EIRELI -ME; Completa Serviços e Construções; VK Construções e Empreendimento LTDA -ME; Habite 
Engenharia EIRELI; ARN Engenharia EIREL.I; R.A. Construtora EIRELI EM'; FJ2 Construções FIRELI. Decidiu ejulgou Inabilitadas. 67 Construções e 
Serviços EIRELI -EPP; AmiI Empreendimerstose Serviços LIRELI-ME; RS M Pessoa EIRELI: TerraConsinitora LIDA: Savires Ituminaç*oeConstnições 
tiIRF.Ll: Virgilio& JaciraConstnições LTDA - EPP. As razões que motivaram tal decisão enconuam-seádisposição dos interessados, pan consulta, junto 
ao Processo Licitatôrio no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de CarnaubatCE, situada na Rua Presidente Médici. 167. Centro, nos dias úteis das 
07h30min ás 13h30,nin. ou através do Portal de Licitações dos Municípios no cite TCE: http:ilwww.tee.ce.gov.br4icitacoes. Comunicamos que a partir 
da data de publicação deste Aviso, fica aberto o prazo recursal de acordo com o An. 109. ]reteso 1. alheia "a" da Lei N' 8.666,93. Caso não seja impetrado 
nenhum recurso fica a abertura dos envelopes de Propostas de Preços, marcada pais o dia 2311/2021 is 16h30ni Carnaubal - CL lO de Novembro de 
2021. Adriana Panos de Lima - Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aurora - Resultado da Proposta de Preços da Tomada de Preços N. 2021.10.01.01. A Comissão & 
Licitação comunica aos intci'cssadoso rcsultadoda rase da proposta de preços alusiva a Tomada de Preço N°. 2021.I0.01.01. eujoobjeto õa construção c 
conclusão de açudes públicos nas localidades denominadas Sitio Cajui. Pau Branco e Coxa. no Município & Aurora/CE, confoane Proposta N,  0302832014, 
tudo conforme anexo 1. dispondo do seguinte resultado: a empresa: FF Empreendinscntos e Serviços LEDA -CNPJ N'. 23.103.0160001-25. apresentou 
menor valor entre as concorrentes ctasstt'icadas. valor global de R$ 684 920.07 (seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e sete centavos), 
tudo conforme Ata, e Mapa Comparei o de Preço. A partir desta data fica aberto prazo recursal pre' isto no ali. 109. inciso 1. alínea "b". da Lei Federal n 
S 66693 e suas postenores alterações. Aurora - CE. 09 de novembro de 2021. Francisco Ramalho Meirele, - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito - Processo de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico - RegIstro de Preços N 
2021.11.09.01 - UASG - 981547. Objeto Registro de Preços visando finura e eventual aquisição de matenal permanente (mobiliário) pense as Escolas da 
Rede de Ensino do Município de São BencditoCE, conforme Termo de Referéncia. Total de Itens Licitados: 011; Informações sobre o edital a partir do dia 
10 de novembro de 2021, das 08h00min às 12h00min. Endereço: Sala da Comissão de Lieitaçào - Rua Paulo Marques, ti 378, Centro. CEP: 62.370-000, 
Sio Benedito/CE ou https:/www.gov.brtcompras. Entrega das Propostas: a partir das o8h3omin. no dia 10 de novembro de 2021.no site https:./www.gos 
bricompras: Abertura das Propostas: 24 de nos mima de 2021 ás 10:00h no ide: httpsJ'wwss.gov.br(compras. São Benedito/CE. em 09 de nosembro de 
2021. Luís Carneiro Machado - Pregoeiro OflciaL 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da %Iicrorregião de Juazeiro do Norte - Aviso de Homologação e Adjudicação -Chamamento Público 
n 202I.10.13.0I/CPSMJN. Objeto: Crcdenctamcnto de pessoasjuridicas especializadas para a prestação de serviços de confecção de protese dentara e 
aparelhos ortodõustico pane o Centro de Lspccialidades Odontológicas Ticiano Vare Den Ilrulk Matos - CF,O/R, através do Cotisôrcio Público de Saúde da 
Microtrcgiào de Juazeiro do Norte. Proponentes: Adilania Maria Macedo de Figueiredo ME. inscnta no CNPJ tt 16.43313610001-10, pane fornecer os 
itens: 01,02,03.04 e 05 de acordo cornos valores no anexo Ido Edital e a empresa Bezetra Vital Proteses LTDA. inscrita no CNPJ e 20.985.530/0001-
52. para fornecer os itens: 01.02.03.04 e 05 de acordo com os valores no anexo 1 do edital. Considerando que a Comissão Permanente de Licitação do 
CPSMJN garantiu durante todo o procedimento administrativo a fiel observância ao principio constitucional de responsabilidade do Ordenador de Despesas 
do CPSMJN Francisco Samuel da Silva. Dou fé aos atos da Comissão, pane tanto, venho Homologar e Adjudicar o Procc'so acima citado, para que produza 
seus efeitos legais e jurídicos. Barbalha-Ce em II de novembro de 2021. Francisco Samuel da Silva - Ordenador de Despesas do CPSMN. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Soionópoie - Secretaria de Iofraestrutura e Meio Ambiente - Estrato de Contrato - Tomada de Preços 
a• 2021.0331.01-TP. Contratante: Secretaria de Infraestnatura e Meio Ambiente. Contratada: Gonçalscs Locação Construção e Eletrificação EIRELI - ME. 
Datada Assinatura do Contrato: 03 de novembro de 2021. Valor: RS 1.226.976,14 (hum milhão. duzentos e vinte e seis mil, novecentos e setenta e seis reais 
e quatorze centavos). Procedimento Licitatório: Tomada de Preços n 2021 .03.31.0I-TP. Objeto, contratação de pessoajuridica especializada para execução 
da sistematização de projeto de eficiência das lwnmárias públicas do Municipio de SolonópoleCE. tudo conforme especificações contidas no projeto básico? 
tenro derefett,ciaetnanexo. Prazode Vigência: l2(doze)meses. Dotação Orçamentária: 070l.25.752.0035.l.020. Elemento de I)cspcsa 4.4.90.51.00. 
Fonte de Recurso: 1920000000- Recurso de Operação de crédito. Assina pela contratada: Arqueiau Gonçahes Lira Filho - Sócio Administrador. Assina pela 
Contratante: Francisco Maiçon Pinheiro de Andradc. Cargo: Secretário Municipal de Inftaestrutura e Meio Ambiente. 

......... 

Estadodo Ceará -Prefeitura Municipal de Quixadá -Aviso de Licitação .ACoinissiode Licitações do mimicipio de Quixadá toma público que se encontra 
á disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n 08.009/2021-PE. do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Contratação de 
serviço de locação de veículo tipo ônibus destinado ao transporte de alunos do Ensino Técnico e Universitário da Rede Federal de Ensino Campus Quixadá, 
de responsabilidade da Secretariada Educação do nsunicipto de QuixadkCe. Datas  Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: da.' 081as0øttsin do cita 
1111P202 1; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hsOomin do dia 24/1112021:3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hso1nstn as OShSÇinin do 
dia 2411t2021;4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 09hsOOntin do dia 24.11,2021. maiores informações na salada Consissáode Licitação, situada * 
Trav. José Jorge. s/n, 1° andar, Campo Velho. Quixadi-Ce. das 07:30h ás 11:301% e no  site:www.tce.ce.gov.br. Quiiadá-('e. 09 de novembro de 2021. iOsÉ 
IVAN DE PAIVA JUNIOR - Pregoeiro. 

a.. a•- a.. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AlUADA - RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS  N 
2021.10.11.0014iESA -A Comissão de Licitação tonta público o Resultado do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preços N' 2021.10.1 1.001-SESA, 
cujo OBJETO é a Contratação de empresa para construção de urna estação de tratamento de efluentes no Hospital Municipal Nossa Senhora do Patrocinio. 
no Município de Aivaba e projeto em anexo, parte integrante deste Processo, a saber: INABILITADAS: CONSTRUTORA VIPON EIRELI: MULTISERV 
ENGENHARIA LTDA; TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA; AIL CONSTRUTORA LTDA. Fica aberto. 
a partir da data desta publicação, o prazo recursal prevista no artigo 109. inciso 1. alÍnea "a", da Lei de Licitações. João Paulo Cardos. Silva - Presidente 
da CPL. 

...... ... 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO- IDT - EXTRATO DE CONTRATO N 13/2021 - CONTRATANTE: IDT. CNPJ N' 
02.533.53810001-97. CONTRATADA: OFFICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ tt 43.647.49910001-36. OBJETO: Ministrar trctnamentos 
Pacote Office e Redação Empresarial. BASE LEGAL: Lei W 8.666/93. FORO: Foda)ez,a/CE. VIGÊNCIA: 12 meses PREÇO:  R$ 3.500j00. Fortaleza. 
27/10/2021. Vladyson da Silva Viana, Presidente do IDT e Viadace Venleiva Silva Machado. Representante Legal. 


