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A Prefeitura Municipal de Quixada toma publico, para o conhecimento de quantos 
possam interessar, que, nos termos da Lei 10.520/2002 e Lei Complementar 123106, através do Processo 
Licitatório na modalidade PREGÃO, autuado sob o n° 08.01012021-PP na forma PRESENCIAL, e do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, regime de execução indireta com empreitada por preço unitário, 
fornecimento parcelado. estará realizando no dia 16/12/2021, a partir das 09h00min. sessão de protocolo 
e abertura de ENVELOPES DE "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" 
para a Contratação de serviços de abastecimento de água potável para utilização no cozimento da 
alimentação escolar das Escolas da Rede Municipal da Educação dos Distritos Educacionais. de 
responsabilidade da Secretaria da Educação do municipio de QuixadáiCe. na  forma descrita no Anexo 1 - 
Termo de Referência, conforme cláusulas, critérios e condições deste Edital. 

1. DO OBJETO: 
fl 	11 O objeto de contratação do presente Edital é a Contratação de serviços de abastecimento de água 

potavel para utilização no cozimento da alimentação escolar das Escolas da Rede Municipal da Educação 
dos Distritos Educacionais, de responsabilidade da Secretaria da Educação do municipio de Quixadã/Ce. 

1.2. DAS NORMAS LEGAIS: 
1.2.1. A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal n° 8.666/93, da Lei 
10.520/2002 e Lei Complementar 123/2006 e alterações. 
1.2.2. Aplica-se ao contrato decorrente da presente licitação, além dos dispositivos legais previstos no 
edital, as normas da Lei Federal N° 8.078190 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.406/2002). 

2, DO LOCAL E RETIRADA DE EDITAL: 
21. O local de realização da presente licitação será na Sala da Comissão de Licitações, localizada á 
Trav. José Jorge Matias, s/n- 10  andar. Sala da Licitação. Bairro Campo Velho, Centro Administrativo da 
Prefeitura, Quixadã-Ce e o local de retirada do edital será no endereço supracitado ou no site: 
http://municipios.tce.ce.gov.br!licitacoes/ - Portal de Licitações - TCE. 

2.2. Constituem anexos do presente EDITAL: 
ANEXO 1 - Termo de Referência: 
ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA- Relação das escolas para abastecimento de água potável: 
ANEXO li Proposta de preços Padronizada: 
ANEXO III - Modelo da Declaração de não Contratação de Menor: 
ANEXO IV- Modelo da Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação e Contratação: 
ANEXO V - Modelo de Declarações Diversas/Procuração Particular: quando for o caso: 
ANEXO VI - Modelo minuta de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 
ANEXO VII - Minuta do Contrato. 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 
3.1. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: 
3.2 Poderão participar da presente licitação pessoa juridica ou fisica localizada em qualquer Unidade da 
Federação, que atenda a todas as condições exigidas neste edital, observados os necessários requisitos 
de habilitação juridica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira. 
3.3. Só poderá apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer licitante 
no presente certame. representante legal habilitado, devendo apresentar os seguintes documentos: 

- Documento oficial de identidade: 
II - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR (acompanhado com os atos 
constutivos da pessoa juridica, ata de sua eleição, contrato social, requerimento de empresário 
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individual, no caso de pessoa juridica, nos quais estejam expressos poderes para o outorgante exerce4 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura). A procuração ainda deverá indicar 
outorga de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destinam, 
interpor recursos administrativos, apresentar documentos de habilitação e proposta de preços, assinar ata 
e os demais fins pertinentes ao certame. em nome da licitante, poderes para. na  forma da lei, e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. OBS: não serão aceitas 
procurações (públicas ou particulares) com prazo de validade acima de 01 (um) ano civil, a contar 
da data da sua emissão 
3.3.1. Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação. sócio-
gerente. diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados juntamente com o 
documento de identidade, documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa 
juridica. ata de sua eleição, etc), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 

3.4. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.41. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas, por força da Lei n 8.666193 e suas alterações posteriores, e ainda: 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de 
acordo com a Consulta Consolidada de Pessoa Juridica . TCU. A Comissão fará pesquisa no 
site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase do credenciamento, devolvendo os envelopes das 
participantes que se enquadrem nesta situação: 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá: 
c) Estejam sob faléncia, 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: 

Autor do Termo de Referencia ou executivo, pessoa física ou jurídica: 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais: 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem. ao  disposto no artigo 9, seus incisos e 
parágrafos. da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações: 
3.4.2- Para averiguação do disposto contido no item a acima, a licitante deverá apresentar no ato do 
envio da habilitação consulta impressa do Cadastro Nacional de Empresas lnidõneas e Suspensas - 
CEIS, emitido via internet no sitio do portal da transparência do governo federal 
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis),  para comprovação ou não se a empresa sofre 
sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar 
contratos com a Administração Pública. 
3.4.3 Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compativel com o objeto desta 
licitação. 
3.4.4- Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá 
participar do certame licitatõrio. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou responsável 
técnico ambas serão excluidas do certame. 
3.4.5 - E vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de Quixadá. 
Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituidas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de 
Quixadá. participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por interposta pessoa, dos 
procedimentos desta Licitação. 

3.5. DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:  
3.5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope 1), e a DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
(Envelope 2), deverão ser prestados junto ao(a) Pregoeiro(a) (a) e Comissão de Apoio, em envelopes 
distintos e hermeticamente fechados, devidamente identificados, conforme a seguir. sendo aceita a 
remessa via postal: 
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3.5.1.1. Em caso de envio dos envelopes de Proposta e Habilitação pela via postal, o(a) Pregoeiro(a)(a) e 	- 
Equipe de Apoio não se responsabilizará se os mesmos não cheqarem a tempo hábil  para a abertur:' 	__- 
do certame. 

 - envelope contendo os relativos à Proposta de Preço: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
PREGÃO n.° 	 
OBJETO: 	 
LICITANTE: 	CNPJ: 
ENVELOPE n° 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

11 - envelope contendo os documentos de Habilitação: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 
PREGÃO n.° -. 	 
OBJETO: 	 
LICITANTE: 	 CNPJ: 	 
ENVELOPE n°02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

3.5.2. A PROPOSTA DE PREÇOS devera ser apresentada em 01 (uma) via datilografada ou digitada, 
devidamente assinada, rubricada em todas as suas páginas, conforme modelo do Anexo II, devendo 
conter no minimo: 
a) A modalidade e o número da licitação: 
b) Endereçamento a(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura de QUIXADÃ; 
c) Razão Social, CNPJ, endereço, inscrição estadual ou municipal do proponente, conforme o caso. 
número da conta corrente, agência bancária, identificação do respectivo banco, e se houver, número do 
telefone!fax, e endereço eletrônico: 
d) Prazo de fornecimento máximo conforme os termos do edital; 
e) Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no edital, não 
serão aceitos a cotação de quantidades inferiores as constantes no Anexo 1: 
f) Os valores unitários em algarismos e por extenso de cada item: 
g) Valor Global dos itens. em algarismo e por extenso: 
h) Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos. 
encargos trabalhistas, previdenciáhos fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitados, inclusive a 
margem de lucro. 
i) A proposta de preços deverá ainda estar assinada por representante, legalmente constituido para tal 
fim: 
3.5.3. A proposta de preços terá validade minima de 60 (sessenta) dias. a contar da data da abertura do 
envelope, sendo este considerado como válido, no caso de omissão. 
3.5.4. Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário, e entre o 
algarismo e extenso. prevalecerá o extenso. Não será permitido alterar valor da proposta por erro, sendo 
o mesmo desclassificado. 
3.5.5. Os preços constantes da proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 
decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 
3.5.6. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro. omissão ou qualquer outro argumento 
não previsto em lei. 
3.5.7. A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus 
anexos, em especial quanto à especificação dos fornecimentos e as condições de participação, 
competição. julgamento e formalização do Pregão Presencial, bem como a aceitação e sujeição integral 
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às suas disposições e á legislação aplicável, as Leis Federais n°10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
3.5.6. Serão desclassificadas as propostas:  
a) Que não atenderem as especificações deste Edital:  
b) Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços inexequíveis (na forma do Art.', 
48 da Lei de Licitações). 
c) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes: 
d) Que não estejam assinadas pelo responsável legal da licitante: 
e) Que apresentarem condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências 
deste Edital: 
f) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão. nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes: 
g) Os erros de soma e/ou multiplicação bem como o valor total proposto, eventualmente, configurado nas 
Propostas de Preços das proponentes, serão devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma 
alguma, como motivo para desclassificação da proposta. 
3.5.9. A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a 
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e 
assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados: 
a) Dados bancários da licitante: Banco. Agência e Conta-Corrente Obrigatório somente para a licitante 
vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após o julgamento da 
licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa fisica ou jurídica), aposição do 
carimbo (substituivel pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ ou CPF: 
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome. CPF. RG, 
nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade e UF, cargo e 
função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar contratos em nome da 
empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados poderão ser 
apresentados após o julgamento da licitação. 
3.5.9.1. A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados na proposta inicial. 
inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor proposto, contemplando todos 
os itens, atualizados em consonância com o preço obtido após a fase de lance/negociação. 

3.5.10. DO CREDENCIAMENTO: 
3.5.10.1. CREDENCIAMENTO: Cada licitante deverá apresentar-se com apenas 01 (um) representante, 
devidamente munido de documentação hábil de credenciamento, o qual será o único admitido a intervir 
nas diversas fases do procedimento licitatódo, respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante 
representado 
3.5.10.2. Cada representante deverá apresentar ainda: 
3.5.10.3 TRATANDO-SE DE PROPRIETÂRIO OU SÓCIO ADMINISTRADOR: 
3.5 10.3.1. Cópia do Documento de identidade de fé pública com fotografia: 
3.5.10.3.2. Cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social/Estatuto Social/Registro de Firma 
Individual! Certificado da Condição de Microempreendedor Individual) em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por 
Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores: em se tratando 
de ME], o documento que é disponibilizado por meio do sitio www.portaldoenipreendedor.gov.br:  
3.5.10.3.3. Apresentar a Declaração de pleno conhecimento e de atendimento ás exigências quanto à 
proposta e à habilitação previstas no Edital, conforme disposto no art. 40,  inciso VII da Lei. 10.520/2002. 
Conforme modelo do Anexo IV do edital; 
3.5.10.3.4. Verificação, conforme determina o item 3.4.2. através de consulta ao Cadastro Nacional de 
Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, emitido via internet no sitio do portal da transparência do 
governo federal, para comprovação ou não se a empresa sofre sanção da qual decorra como efeito 
restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, 
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3.5.10.4. TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL: 	 (: ..,..4. 
3.5.104.1 - Cópia do Documento de identidade de fé pública com fotografia: 
3.5.10.4.2. Cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social/Estatuto Social/Registro de Firma 
Individual" Certificado da Condição de Microempreendedor Individual) em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial: e, no caso de Sociedade por 
Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores: em se tratando 
de MEl, o documento que é disponibilizado por meio do sitio www.porlaldoempreendedor.gov.br:  
3.5.10.4.3. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, (acompanhado com os 
atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleição, contrato social, requerimento de empresário 
individual, etc, nos quais estejam expressos poderes para o outorgante exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura). A procuração ainda deverá indicar outorga de poderes 
para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destina, ofertar lances verbais, 
interpor recursos administrativos, apresentar documentos de habilitação e proposta de preços, assinar ata 
e os demais fins pertinentes ao certame, em nome da licitante, poderes para, na forma da lei. formular 
ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
licitante. OBS: não serão aceitas procurações (públicas ou particulares) com prazo de emissão 
acima de 01 (um) ano civil, a contar da data da sua emissão 
3.5.10.4.4. Apresentar a Declaração de pleno conhecimento e de atendimento às exigências quanto à 
proposta e à habilitação previstas no Edital, conforme disposto no art. 40. inciso VII da Lei. 10.52012002, 
conforme modelo do Anexo IV do edital: 
3.5.10.4.5. Verificação, conforme determina o item 3.4.2, através de consulta ao Cadastro Nacional de 
Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, emitido via internet no sitio do portal da transparência do 
governo federal, para comprovação ou não se a empresa sofre sanção da qual decorra como efeito 
restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 
3.5.10.5. Na ocasião do credenciamento, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão 
participar desta licitação em condições diferenciadas. na  forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, devendo para isso, DECLARAR, para fins legais. sob as penas da lei, que 
cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas 
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei 
Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. Y. que estão aptas a 
usufruir do tratamento favorecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações 
relacionadas no §40  do artigo 3° da citada Lei complementar, sob pena de assim não fazer, não poder 
usufruir dos beneficios concedidos pela referida lei. 
3.5.10.6. Devendo apresentar em anexo a esta declaração, prevista no item 3.5.10.5 a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, com data não inferior a 30 (trinta) dias da data de abertura do 
certame, da sede a pessoa jurídica (quando se trata de ME e EPP). 
3.5.10.7. CREDENCIAMENTO PARA PESSOA FÍSICA:  
3.5.10.7.1. Cópia do Documento de identidade de fé pública com fotografia: 
3.5.10.7.2. Comprovante de Endereço 
3.5.10.7.3. Apresentar a Declaração de pleno conhecimento e de atendimento às exigências quanto à 
proposta e à habilitação previstas no Edital, conforme disposto no art. 40 . inciso VII da Lei. 10 520,12002 
conforme modelo do Anexo IV do edital: 
3.5.10.8. Os documentos de credenciamento e de identificação deverão ser apresentados em separados 
dos envelopes de habilitação e proposta de preço, para que possam ser analisados no início dos 
trabalhos, antes da abertura desses envelopes. 
3.5.10.9. Entende-se por documento hábil de credenciamento o instrumento particular de mandato ou 
procuração pública acompanhado de documento que comprove a titularidade do outorgante: 
3510.10. Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente. diretor do licitante ou titular 
de firma individual, dispondo por si só de poderes de representação, deverão ser apresentados 
documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleição, etc.), 
nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 
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3.5.10.11. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microernpresas 
empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem, poderão 
participar normalmente do certame, porém. em igualdade de condições com as empresas não 
enquadradas neste regime. 
3.5.10.12. A incorreção ou não apresentação do instrumento de mandato, da comprovação de que se 
trata o sub ITEM 3.5.10.2, implicará no não credenciamento do licitante Obviamente ainda sendo 
aceitadas os documentos de habilitação e proposta de preços. Apenas a licitante não terá representante 
credenciado, 
3.5.10.13. Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes comuns, 
ou em grau de parentesco direto. 
3.5.10.14. Se antes do inicio da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, 
cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá 
participar do certame. 
3.5.10.15. Se constatada a comunhão de sõcios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes 
participantes após a abertura dos envelopes de preço. os respectivos participantes serão 
automaticamente desclassificados do certame, independentemente do preço proposto. 
3.5.10.16. A não apresentação da exigéncia do item 3.5.10.3.4 por parte do licitante não implicará 
ausência de documentos para efeito de descredenciamento, uma vez que poderá ser verificado pelo 
Pregoeiro tal exigência conforme reza item 3.4.1. a deste edital. 
3.5.10.17. Não nos responsabilizamos por envelopes que chegarem apôs a licitação: caso mandem pelo 
correio, certifiquem-se com o setor de licitação a chegada do mesmo, pelo menos 24h (vinte e quatro 
horas) antes da licitação, os envelopes de documentação enviados pelo correio caso não forem abertos 
os mesmos serão fragmentados caso a empresa não os retire. 
3.5.10.18. Toda documentação apresentada em cópia deverá estar autenticada em cartório competente. 
Conforme determina o Ari 32 da Lei 8.666/93. 

3.6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.6.1- O envelope "Documentos de Habilitação deverá conter os documentos exigidos em uma única via, 
e ser apresentado na forma do subitem 3.5.1. II. deste edital, com os seguintes documentos: 

3.6.2. PESSOA JURÍDICA: 
3.6.2.1 - RELATIVA Á HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede 
b) EM SE TRATANDO DE MIC ROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI. cuja aceitação ficará condicionada á verificação da autenticidade 
no sitio www portaldoempreendedor.gov.br:  
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatõrio de seus 
administradores: 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. 
devidamente registrados pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas. ou Orgão Equivalente, do domicilio 
sede do licitante, acompanhado de cópia de identidade, CPF e comprovação de eleição de seus 
administradores atuais: 
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS: 
decreto de autorização expedido pelo órgão competente: Os atos constitutivos das empresas licitantes 
deverão estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto podendo ser 
substituidos, preferencialmente, pela respectiva consolidação. 
f) NO CASO DE SOCIEDADE POR ACÕES: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. 
devidamente registrados pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante, acompanhado de cópia de 
identidade, CPF e comprovação de eleição de seus administradores atuais. 
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g) NO CASO DE COOPERATIVA: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764. de 1971:  
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva.  

h). Cópia de Documento Oficial com foto e CPF, de Sócio-Administrador ou do titular da empresa: 

3.6.2.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO:  
a) Fazenda Federal (Inscrição no CNPJ); 
b) Fazenda Estadual ou Municipal (FICou 155): 

3.6.2.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
3.6.2.3.1. Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
a) - a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Divida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portana Conjunta 
RFBiPGFN n°1.751. de 2 de outubro de 2014); 

fl 	b)- a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante); 
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da Lei: 
d)- Prova de regulandade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT: 

3.6.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
3.6.2.4.1- Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitação, expedida por entidade 
pública ou privada. usuária do fornecimento em questão. comprovando a plena satisfação de sua 
execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com 
identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa fisica 
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: 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
3.6.24.2. 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. 
3.6.2.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 3.6.2.4.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
3.6.2.4.4. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, 
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em 
questão. e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante: 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria 
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente. 

3.6.2.5 -RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 
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3.6.2.5.1. Certidão negativa de faléncia, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa juridica (artigo 31 da Lei n°8666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
3.6.2.5.2. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o 
acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art 58 da lei n° 11.101/2005. No caso 
da licitante em recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de 
recuperação. 
3.6.2.5.3. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já 
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O 
balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos 
devidamente registrados na junta Comercial, podendo ser atualizados por indices oficiais quando 
encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, inciso 1. 
da Lei 8.666193 e alterações posteriores: 
3.6.2.5.4. No caso de sociedade por ações. o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal 
oficial, em jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial: 
3.6.2.5.5. No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos 
de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - 
constando ainda, no balanço. o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por 
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da 
empresa: 
3.6.2.5.6. No caso de empresa recém-constituida (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o 
balanço de abertura acompanhado dos lermos 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. 

3.6.2.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS:  
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que 
cumpre a proibição prevista no art. 7°  da CF - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito 
anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo 
na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado (ANEXO III), 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 conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, 
bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral 
das obrigações objeto da licitação. Sugerimos o modelo apresentado (ANEXO V), em papel da própria 
empresa. contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJIMF 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 para os 
devidos fins, sob as penalidades cabiveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação 
em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o 
modelo apresentado (ANEXO V), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJJMF da firma proponente. assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja 
possivel. Identificar quem assinou. 

3.6.3. PESSOA FISICA: 
3.6.3.1 - RELATIVA À HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA 
3.6.3.1.1. Cópia do Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
3.6.3.1.2. Comprovante de Endereço 

3.6.3.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO:  
3.6.3.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF): 
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36.3.3 - RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
3.6.3.3.1. Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
a) - a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Divida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN n° 1 751. de 2 de outubro de 2014): 
b) - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante); 
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da Lei: 
d) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT: 

3.6.3.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
3.6.34.1- Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitação, expedida por entidade 
pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua 
execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com 
identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa fisica 
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: 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
3.6.3.4.2. 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. 
3.6.3.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 3.6.3.4.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
3.6.3.4.4. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio. 
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em 
questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria 
Geral do Municipio para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às 
sanções administrativas cabiveis, conforme a legislação vigente. 

3.6.3.5 -RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 
3.6.3.5.1. Certidão negativa de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa fisica 
(artigo 31 da Lei n°8.666:93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 

3.6.3.6- DEMAIS EXIGÊNCIAS:  
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal informando que 
cumpre a proibição prevista no art. 70  da CF - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito 
anos em atividades noturnas, pengosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo 
na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado (ANEXO III). 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 conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal. 
bem como de que recebeu todos os documentos e infoações necessárias para o cumprimento integral 
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das obrigações objeto da licitação. Sugerimos o modelo apresentado (ANEXO V), assinadas por pessdt 
legalmente habilitada e que seja possivel. Identificar quem assinou, -- 

'•- 
c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os :OMISSÃO 
devidos fins, sob as penalidades cabiveis. de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação 
em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal. Estadual e Municipal. Sugere-se o 
modelo apresentado (ANEXO V). assinada por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel. 
Identificar quem assinou. 

3.7- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N°02. 
3.7.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
3.7.2- Em originais ou publicação em órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em Cartório, exceto para a garantia. quando houver, cujo documento comprobatório deverá 
ser exibido exclusivamente em onginal: 
3.7.3- Rubricados e numerados sequencialmente. na  ordem deste Edital, da primeira à última página, de 
modo a refletir seu número exato. A inobservância deste item não tomará o licitante inabilitado: 
3.7.4. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for a 

fl 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: 
3.7.5. Caso o licitante pretenda que uma de suas filiais/matriz que não o participante desta licitação. 
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos. 

3.8. OBSERVAÇÕES - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE (EPP), E OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEU; 
3.8.1. Nos termos dos arts, 42 e 43 da Lei Complementar n° 12106, as MEl. ME e EPP, deverão 
apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição com 
relação à regularidade fiscal: 
a) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado as MEl, ME e EPP o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual periodo mediante 
justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, nos termos do § 10, art. 43, do mesmo dispositivo na Lei 
Complementar n°. 123/2006, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 
declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 

4. DA SESSÃO DE PREGÃO: 
4.1. A sessão de pregão ocorrerá na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Quixadá, à Trav. José Jorge Matias, s/n- 11  andar— Campo Velho, Quixadá-Ce, sob presidência do 
Pregoeiro(a) e com o auxilio da Equipe de Apoio no dia e horãno previsto no PREAMBULO, observando 
os seguintes procedimentos: 
1. Credenciamento dos representantes das empresas, e Protocolo da Declaração de Atendimento dos 
Requisitos de Habilitação e Contratação - Anexo IV, dos envelopes de proposta e dos envelopes de 
documentação; 
II. Abertura dos envelopes de proposta tempestivamente prestados/protocolados e verificação de 
conformidade da proposta com os requisitos do Edital, sendo também desclassificadas as propostas que 
sejam incompletas para determinado itens: 
4.2. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os 
licitantes, classificando o licitante com proposta de MENOR PREÇO POR LOTE e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a 
de menor preço, para que seus representantes participem dos lances verbais. 
4.3 Quando não forem verificadas no minimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no 
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item 4.2. o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três), para que seus: 
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propost§ 

nuutuC? escritas 	
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MissÃo  
4.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços decrescentes, 	 ....- 
4.5. O Pregoeiro convidará individualmente os representantes dos licitantes, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem 
decrescente de preço. 
4.5.1. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
4.5.2. Caso não mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
4.5.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do 
licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, no final da etapa competitiva. 
4.6. Após o encerramento da etapa de lances. o Pregoeiro verificará a existência de ME e EPP, para os 
efeitos do contido na Lei Complementar 12312006. 
4.7. Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
4.8. Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e os valores estimados para 
a contratação. 
4.9. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão. 
observado, primeiramente, o disposto no item 4.9.1. 
4 9.1. Por força dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06, será observado: 
a) como cnténo de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que os lances apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedor individual sejam iguais ou até S°Io (cinco por cento) superiores ao melhor lance: 
b) a microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem 
classificada terá a oportunidade de apresentar imediatamente novo lance, sob pena de preclusão: 
c) o lance mencionado na alínea anterior deverá ser inferior àquele considerado vencedor do certame, 
situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora deste novo lance (ME ou EPP ou 
ME[): 
d) não ocorrendo á contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual, na forma da alinea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs ou MEIs remanescentes, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito: 
e) no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
e microempreendedor individual que se encontrem enquadradas no disposto na alínea "b" será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar o melhor lance: 
f) na hipótese da não contratação nos termos previsto na alínea "b', o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
4.10. A proposta vencedora deverá ser apresentada com o valor unitário de cada item e o valor global, 
não podendo o valor unitário e o global da proposta ser superior ao estimado pelo Municipio. 
4.11. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor 
de referência definido pela administração pública. 
4.12. Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento da 
etapa competitiva, ou se a oferta não for aceitável ou no exame de oferta subsequente, o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor para a Administração. 
4.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás 
penalidades constantes deste edital. 

o 
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4.14. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n.° 011 
(Proposta de Preço), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou cot 
irregularidades, bem corno os que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequiveS 
serão considerados desclassificados, não se admitindo complementaçâo posterior. 
4.15. Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompativeis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 
4 16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
especifica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos 
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão às 
primeiras, 
4.17. Não ocorrendo o registro do preço da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 
condição prevista no caput, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito: 
4.18. O Pregoeiro deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste Edital. 
4.19. Na hipótese de não ocorrer o registro de preços nos termos previstos na condição indicada no 
caput, o preço a ser registrado será o da proposta originalmente vencedora do certame. 
4.20. Encerramento da fase de lances verbais e declaração do vencedor e aberto os documentos de 
habilitação, sendo concedido aos licitantes o direito de manifestar o interesse, desde que fundamentado. 
de interpor recurso; 
4.21. Abertura do envelope de documentação do vencedor e, atendido os requisitos de habilitação 
previsto no edital, adjudicação do item à licitante pelo Pregoeiro: 
4.22. Encerada a fase de lances, não caberá desistência da proposta, sob pena da aplicação das 
penalidades previstas no item 10 deste edital, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis. 

S. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÕRIO: 
5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. qualquer pessoa 
natural ou jurídica devidamente interessada, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório deste Pregão Presencial. 
5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a pessoa que 
não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
5.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 
até o tránsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
5.4. Serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante petição 
confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, ou ainda através 
do e-mail: licitaçãoquixada.ce.gov.br, que preencham os seguintes requisitos: 
5.4.1.0 endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura de Quixadá: 
5.4.2. Identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos 
documentos comprobatóhos) se for ocaso. contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, 
número do documento de identificação. devidamente datada, assinada e protocolada na sede da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Quixadá ou através do e-mail: 
licitaçãoquixada.ce.gov  br, dentro do prazo editalicio; 
5.4.3. O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos: 
5.4.4. O pedido, com suas especificações; 
5.5. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
5.6. A resposta do Municipio de Quixadá será disponibilizada a todos os interessados mediante afixação 
de cópia da integra do ato proferido pela administração no flanelógrafo da Prefeitura de Quixada, e 
constituirá aditamento a estas Instruções. 
5.7. O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado 
5.8. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatóno que importe em modificação dos termos 
do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente. a 
alteração não afetar a formulação das propostasihabilição. 
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5.9. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto origina' -.. 
exceto quando. inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 	 L.I 

5.10. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatôrio. o Pregoeiro ou a autoridade superior, 
poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, fixando 
o prazo para a resposta. 
5.11. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificaçãonabilitação. 

6. RECURSOS: 
6.1. RECURSO ADMINISTRATIVOS: 
6.1.1. Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante poderá 
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das 
suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes 
desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
6.1.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
6.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, 
importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 
licitante vencedor. 
6.1.4. A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultado ao 
Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso. 
6.1.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
6.1.6. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
Setor de Licitação deste município. 
6.1.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Ordenador de 
Despesas homologará o procedimento licdatõrio e adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) 
vencedor(es) do certame, determinando a contratação da adjudicatária. 
6.1.8. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
6.1.9. DOS REQUISITOS FORMAIS PARA OS RECURSOS: 
6.1.9.1 - O pedido deverá ser apresentado em duas vias pelo representante legal da empresa no setor de 
licitação no prazo estipulado no item 6.1.1, com dados de contato da recorrente no qual a Comissão 
Julgadora enviará resposta ao pedido. 
6.1.9.2- Somente serão acedas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou 
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do 
documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
6.1.10. Deverá ser protocolado dentro do horário de expediente do órgão. 

7. DO CONTRATO 
7.1. Realizada a homologação do processo, o proponente vencedor deverá assinar o contrato no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado em caso de 
situação justificável e aceita pela Administração. A(s) proponente(s) vencedora(s) deverá(ão) comparecer 
no Departamento de LicitaçMs da Prefeitura Municipal de QuixadálCe para realizar a assinatura do 
referido contrato, ou providenciá-la por e-mail através de assinatura digital. Desta forma, a(s) 
proponente(s) fica(m) ciente(s) quanto à condição pré-estabelecida neste Edital. 
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71.1. Para a assinatura do contrato, o proponente vencedor deverá apresentar nova certidão negav3& Fis 	 

válida, caso as certidões apresentadas para Habilitação tenham expirado sua validade entre a data da" -  	-? 	 - 
entrega do envelope II - HABILITAÇÃO e a data da assinatura do contrato, bem como a Certidão ou 
termo de enquadramento expedida(o) pela Junta Comercial, nos termos do Artigo 80 . da IN 103 de 	"?" / 
30/0412007 	 - 
7.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do instrumento contrato, se 
recuse assiná-lo ou retirar o instrumento equivalente, implicará na decadência do direito á contratação. 
Neste caso, a Prefeitura Municipal de Quixadá, sem prejuizo das sanções previstas neste edital. 
procederá a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatóbo, nos termos do Artigo 4°, Inciso XXIII, da Lei Federal n° 10.520/02. 
7.2.1 A recusa do adjudicatário em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo estabelecido no 
presente edital, caracteriza descumpnmento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
previstas no Artigo 87 da Lei Federal n° 8666/93 e alterações posteriores e nas sanções administrativas 
previstas neste edital. 

8. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
(1% 	8.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as 

normas dispostas na Lei n.° 8.666193 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente, 
respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecução, total ou parcial. 
8.2. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designado pelo gestor da Secretaria 
Contratante, 
8.3. O exercicio da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Município e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na 
ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
8.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir. 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
sem prejuizo da aplicação das penalidades cabiveis. 
8.5 A Contratada fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos na 
Lei n.° 8.666193 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, facultada 
a supressão além deste limite mediante acordo entre as partes. 
8.6. Deverá ser observado na execução do contrato o que está previsto no Termo de Referência, anexo 

fl 	ao presente edital, 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
9.1. A vigência do respectivo Contrato terá vigência por 12 (doze) meses a contar da data de sua 
assinatura. Podendo ser prorrogado nos casos previstos na Lei n° 8.666193. 

10. DAS SANÇÕES: 
10.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta. deixar de assinar a Ordem 
de compra/Contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame. ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato. 
comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município de QUIXADA e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de QUIX,ADA pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
10.1.1 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de: 
a) Recusar em assinar o contrato; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame: 
c) Não manter a proposta ou lance; 
d) Fraudar na entrega dos bens; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
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10. 1.2 - Muita moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualqu: 
objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de compra no endereço constante ..' 
cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra/solicitação, caso seja inferior a 	OMIS5JO:: 
30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos bens;  
10. 1.3 - Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem, na hipótese de atraso superior a 
30 (trinta) dias da entrega do bem; 
10.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos a entrega dos bens, 
às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em 
outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e na Lei n.° 
10.520/02, as seguintes penas: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global máximo ou do contrato, conforme o caso; 
10.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
10.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
10.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
10.4- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo 
administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditório. 
10.4.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: 
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de 
QUIXADA e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de QUIXADA pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos. 

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: 
111-  As despesas decorrentes da contratação correrão por contada dotação orçamentária abaixo: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

PROJETOS ATIVIDADES FONTE DE RECURSOS 

0$01 -secretaria da 
Educação 

12.361.0102.2.027 - Func. Da Rede Escolar Ens. Fundamental - 
FUNDEB 40% 

1113000000- Transferências 
do FUNDEB - Impostos 30% 

0801 -Secretaha da 
Educação 

12.365.0102.2.037 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Infantil 

1113000000- Transferéncias 
do FUNDEB - Impostos 30% 

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 
12.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se 
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as 
seguintes práticas: 
a) prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) -Prática Fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) Prática Conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 
níveis artificiais e não competitivos; 
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d) Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) Prática Obstrutiva": 
(a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração 
de alegações de prática prevista na cláusula 12.1, deste Edital: 
(b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 
12,2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a 
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
organismo 
12.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que 
o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados á licitação e á execução do 
contrato. 
12.4. O Contratante, garantida a prévia defesa. aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas 
na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da 
empresa ou da pessoa física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, 
no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem 
prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e civeis. 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO DE TERCEIROS: 
13.1 - Não será permitida no presente Pregão, a cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial 
de seu objeto 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1. A Prefeitura Municipal de Quixadá poderá revogar o presente edital e/ou a licitação, por interesse 
público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação sempre em despacho 
fundamentado, sem que caibam ás licitantes quaisquer indenizações ou reclamações. 
14.2. Os casos omissos e dúvidas com relação a presente licitação, como também a este edital, serão 
resolvidos pelo Pregoeiro e respectiva Comissão de Apoio. 
14.3. A Homologação do presente procedimento será de competência do(s) Secretário(a)/Ordenador(a) 
Gestor(es). 
14.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e inclui-
se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal 
no Município. exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 
14.5. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da 
Comarca de Quixadá-Ce 
14.6. Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre o disposto no 
presente edital deverão ser objeto de consulta. por escrito, ao Pregoeiro (endereço mencionado no 
Edital), até 03 (três) dias correntes anteriores á data fixada para a realização da Licitação, que serão 
respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de nota de 
esclarecimento a ser anexado ao Portal de Licitação - TCE - http://municipios.tce.ce.qov.brllicitacoes,  no 
campo correspondente. (Art. 40. inciso VIII da Lei 8.666/93). 
14.7. Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Termo de Retirada de Edital, gratuitamente 
através de CD ROOM, PEN DRIVE, a ser fornecido pelo licitante, ou mediante pagamento de cópia 
reprográfica, nos horários de 07:30 ás 11:30 horas, na §ede da Comissão de Pregões da Prefeitura de 
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Quixadá, situada à Trav. José Jorge Matias, sín- 1° andar— Campo Velho, Quixadá-Ce, ficando os autofj 	
> 

do presente processo administrativo de Pregão Presencial à disposição para vistas e conferência do 15 
interessados ficando o licitante obrigado a -OMISSÃO t-' -  
a) Fornecer cd room, pen dnve. 
14.8. O referido edital e seus anexos também estão disponíveis no sitio virtual: 
http://municipios.tce.ce.gov.brllicitacoes/ - conforme do TCE-CE. 
14.9. O Termo de Referência poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissão de 
Pregões da Prefeitura de Quixadá. 
14,10. Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo - 
Termo de Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos 
licitantes quando da elaboração de suas propostas. 
14.11. No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de 
indenização, fica assegurado a autoridade competente: 
a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos 
interessados na forma da legislação vigente. 
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência 
aos interessados mediante publicação na forma da legislação vigente. 

- 

Trav. José Jorge, S/N 

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

1. OBJETO: Contratação de serviços de abastecimento de água potável para utilização no cozimento dá' - 	- 
alimentação escolar das Escolas da Rede Municipal da Educação dos Distritos Educacionais! de 	MtssAo2:/ 
responsabilidade da Secretaria da Educação do municipio de QuixadãlCe, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas no Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA: 
A Secretaria Municipal de Educação. vem a solicitar o serviço de água potável para o consumo humano 
onde será fornecido através de cargas de aguas. e levado até os locais indicados pela Secretaria acima 
mencionada. 
A contratação de serviço fisica para fomecimento de água potável as Escolas pertencente aos Distritos 
Educacionais, se faz necessária para utilização no cozimento da Alimentação Escolar oferecidas aos 
alunos matriculados na Rede Pública de Ensino do Municipio e a entrega será de acordo com a 
necessidades das Escolas. 

3. LOCAIS E CONDICÕES DE ENTREGA: 
3.1 - DA ENTREGA: A entrega da água licitada deverá ser realizada pelo fomecedor, em dias úteis, na 
localização determinada pela contratada, que não pode ser fora do municipio de Quixad&Ce, nos 
horários das 08 às 13 horas, diariamente, em quantidades parceladas, devendo ocorrer em até 24 (vinte 
e quatro) horas após o recebimento da ordem de serviço, seguindo rigorosamente as quantidades 
solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Serviço, por escrito, do Serviço 
Municipal devidamente credenciado e autorizado para tal ato. 
3.2. No ato da entrega do produto, estes deverão estar com em condições de ser consumida limpa e sem 
impurezas. 
3.3. Os produtos deverão ser entregues, diante da necessidade, entrega imediata. 
3.4. Conforme endereços constantes no Anexo A deste Termo. 

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Será vencedor a licitante que apresentar a proposta com menor 
preço por lote. 

S. UNIDADE FISCALIZADORA A Secretaria Municipal da Educação de QuixadàlCe terá o seu 
fiscal/controlador formal, determinado pelo Secretário(a) Municipal. 

S 	6. MOTIVAÇÃO: Objetivando atender as necessidades das Escolas do Municipio que não dispõe de 
sistema de abastecimento de água potável. 

7. ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
7.1. Atender às determinações da fiscalização da PMQ e providenciar a imediata correção das 
deficiências apontadas pela fiscalização quanto a execução dos serviços. 
7.2. Manter entendimento com a PMQ, objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a 
execução dos serviços. 
73. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre os serviços 
contratados. 
7.4. Responsabilizar-se pela procedéncia, qualidade da execução dos serviços. 
7.5. A contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da execução 
do serviço, necessários à boa e perfeita execução do objeto contratado. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados. prepostos ou subordinados, e ainda, por 
quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros. 
7.6. Prestar os serviços acordados sob sua inteira responsabilidade: 
7.7. Responsabilizar-se pela entrega do produto. o qual deverá ser entregue com a demanda sendo 
solicitada no tempo acordado de segunda a sexta-feira exceto feriado conforme Termo de Referencia; 

Trav. Jose J ge, S'N 

Campo Velho. 6 90 	0 - Quixada-CE 



ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 QTD 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL -DISTRITO E. RACHEL DE 
QUEIROZ - FUNDAMENTAL 

1.1 Abastecimento de agua potável através de cargas senco urra carg 
equivalente a 80 litros de água, para atender as necessidades d 
esccas do Distrito Educaoonal Rachei de Queiroz, EEF Rache d 
Queiroz e EEF Mansa Letícia Lula da Silva  
kBASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL - DISTRITO E. RACHEL D 

UEIROZ - INFANTIL 
bastecimento de agua potável através de cargas. sendo uma carg 
quivalente a 80 litros de água, para atender as necessidades da 
scolas do Distrito Educacional Rachei de Queiroz, CEI Paulo Reglus.  

Neves Freire.  

VALOR UNITARIO' VALOR TOTAL 
ESTIMADO RI 	ESTIMADO RI 

4.000  

1.2 2.000 

12,500 50.000,00 

12,500 25.000,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE IR 15.000,00  
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7.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciãhos, fiscais e comerciais resultantes da' Ç, - 
execução do contrato: 
7.9. Encaminhar mensalmente para o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Quixadã, juntamente - 	- - -- 
com o respectivo empenho, as notas fiscais: 
7.10. Durante toda a execução da ata de registro de preços. contrato, ou documento equivalente, manter 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que der origem ao contrato. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1 Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais 
condições. 
8.2. Fornecer as instruções necessárias à realização do serviço e cumprir com os pagamentos nas 
condições dos preços pactuados 
8.3. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem 
prejuizo da responsabilidade da contratada. 
8.4. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega do produto e a 
CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de servidor da PMQ ou de pessoas previamente 
designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução. 

9. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

LOTE 1 - DISTRITO EDUCACIONAL RAQUEL DE QUEIROZ 

LOTE 2- DISTRITO EDUCACIONAL CAMPO VELHO E CENTRO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Ç DTO VALOR UNITARIO 
ESTIMADO RI 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO RI 

2.1 

ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 	DISTRITO E. CAMPO 
VELHO E CENTRO - FUNDAMENTAL 
kAbasteornento de agua potável através de cargas, sendo urna carga 

quivalente a 80 	litros de água, para atender as necessidades das 
scolas do Distrito Educacional campo 	Velho 	EEF Pe. Vicente 
onçalves Albuquerque. EEF Brincando e Aprendenco. EEF Benigno 
ezerra, EEF 	Baviera de Carvalho: Distrito Educaconal do Centro: 
EF Flávio Portela 	Marotio, EEF José Jucá e EEF Terra dos 
4onÔliIos. 

4.000 13,000 52.000.00 

2.2 

ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEI. - DISTRITO E. CAMPO 
VELHO E CENTRO - INFANTIL 
,bastecimento de agua potãvei através de cargas. sendo uma carga 
equivalente a 80 litros de água, para atender as necessidades das 
escolas do Distrito Educacional de Campo Velho: CEI Baviera de 

1.000 13,000 13.000.00 

Carvalho, CEI Sonho Meu e CEI João e Maria: Distrito Educacional do 
Centro CEI Neemia Jatai 

O 

Trav. Jose Jo'\gc S N 

Campo Velho. 639t77'S30 - Quixada-CE 
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VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 RI 
	

65.000,00 

LOTE 3-DISTRITO EDUCACIONAL CAMPO NOVO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD 
VALOR UNITARIO 

ESTIMADO RI 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

3.1 

ABASTECIMENTO 	DE 	AGUA 	POTÁVEL 	. 	DISTRITO 
EDUCACIONAL CAMPO NOVO - FUNDAMENTAL 
Abastecimento de agua potável através de cargas, sendo uma carga 
equivalente a 80 	litros de água, para atende as necessidades das 
escolas do Distrito Educacional de Campo Novo: EE José Bonifácio de 
Sousa, EEF José Jean da Silva Pereira. 

4500 11,167 50.251,50 

3.2 

ABASTECIMENTO 	DE 	AGUA 	POTÁVEL 	DISTRITO 
EDUCACIONAL CAMPO NOVO - INFANTIL 
Abastecimento de agua potável através de cargas, sendo urna carga 
equivalente a 80 	litros de água. para atender as necessidades das 
escolas do Distrito Educacional de Campo Novo: CEI Manoel Cândida 
Dsitheéas. 

L
U

 
11,167 16750.50 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 RI 67.002,00 

LOTE 4— DISTRITO EDUCACIONAL RIACHO VERDE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD VALOR UNITARIO 
ESTIMADO RI 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO RI 

4 

ABASTECIMENTO 	DE 	AGUA 	POTAVEL 	- 	DISTRITO' 
EDUCACIONAL RIACHO VERDE - FUNDAMENTAL 
Abastecimento de agua potável através de cargas. sendo uma carga 
equivalente a 80 litros de água. para atender as necessidades das 
escolas do Distrito Educacional de 	Riacho Verde: EEF Edmilson 
Pinheiro, 

3500 

- 

12,833 44.91550 

4.2 

ABASTECIMENTO 	DE 	AGUA 	POTAVEL 	. 	DISTRITO 
EDUCACIONAL RIACHO VERDE - INFANTIL 
Abastecimento de agua potável através de cargas, sendo uma carga 
equivalente a 80 	litros de água, para atender as necessidades das 
escolas do Distrito Educacional de Riacho Verde: CEI Riacho Verde. 

1.000 12,833 12.833,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 RI 57.748,50 

LOTE 5- DISTRITO EDUCACIONAL SÃO JOÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD VALOR UNFI'ARIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO RI 

5.1 

ABASTECIMENTO 	DE 	AGUA 	POTAVEL 	- 	DISTRITO 
EDUCACIONAL SÃO JOÃO - FUNDAMENTAL 
Abastecimento de agua potável através de cargas, sendo urna carga 
equivalente a 80 litros de água, para atender as necessidades das 
escolas do Distrito Educacional de São João: EEF Pereira das 
Virgens. EEF Rosa Baquit, EEF Raimundo Marques de Almeida. 

4.500 11.167 50.251,50 

5.2 

ABASTECIMENTO 	DE 	AGUA 	POTAVEL 	- 	DISTRITO 
EDUCACIONAL SÃO JOÃO - INFANTIL 
Abastecimento de agua potável através de cargas, sendo uma carga 
equivalente a 80 	litros de água, para atender as necessidades das 
escolas do Distrito Educacional de São João: CEI São João e CEI 
Renasce. 

1.500 11,167 16.750,50 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTES R$ 67.002,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO R$ 331.752,50 (trezentos e trinta e um mil setecentos 
e Cinquenta e dois reais e cinquenta e centavos) 

Trav. José jokge, S/N 

Campo Velho, 63907-O O - Quixadá-CE 



10. DO PAGAMENTO 
10.1. P pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO. na  proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de' • C - 

fornecimento/ordens de compra expedidas. de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais. Estaduais e Municipais. todas  
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
10.2 Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do municipio deauixadá-Ce, 
10.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores. 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
10.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
10.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
10.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

11. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
11, 1, Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou 
impossivel reparação. 

12. DO FORO 
12.1. Para a solução de qualquer pendência oriunda da execução do contrato não resolvida na esfera 
administrativa, será escolhido o Foro da Comarca de Quixadá/Ce, renunciando a qualquer outro ainda 
que privilegiado. 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 
PROJETOS ATIVIDADES FONTE DE RECURSOS 

0801 -Secretaria da 
Educação 

12.361.0102.2.027 - Func. Da Rede Escolar Ens Fundamental - 1113000000- Transferências 
do FUNDES - Impostos 30% FIJNDEB40% 

0801 -Secretaria da 
Educação 

12.365.0102.2.037 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Infantil 

1113000000- Transferénõas 
do FLJNDEB - Impostos 30% 

PREFEITURA DE 	s 
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Trav. Jose Joke, S.N 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

AO 
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÀJCE. .%uoruc 

OMISSAO(5 ,• 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 08.010/2021-PP 

DATA E HORA DE ABERTURA: 	 ÀS HORAS 

Objeto: Contratação de serviços de abastecimento de água potável para utilização no cozimento da 
alimentação escolar das Escolas da Rede Municipal da Educação dos Distritos Educacionais, de 
responsabilidade da Secretaria da Educação do município de Quixadâ]Ce. 

LOTE 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR 
TOTAL R$ 

VALOR GLOGAL DO LOTE R$ _____(POR EXTENSO) 

OBS: Repetir a tabela acima para os demais lotes quando houver. 

DADOS DO PROPONENTE 
Proponente: Endereço Residencial: (RualCidade/UF/CEP) 
CPF: 
Banco: Agência: 	 Conta Corrente: 
Fone/Fax: E-mail: 
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO: 
Nome: RG n°: 	 CPF n°: 
Cargo/Função: Fone: 

1. Valor Global da Proposta: RS 	 ( 	 
2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
3. O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações 

contidas no edital e anexo 1 - Termo de Referência deste edital. 

Local e data. 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

Trav. pz4-4.t(9e, S!N 

Campo Velho,'63907-010 - Quixada-CE 



ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

A empresa 	 inscrita no CNPJ N°: 	  por seu representante 
legal infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatõdo n° 08.010/2021-PP, junto ao Municipio de 
Quixadá, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, 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. 

Ressalva entretanto que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(Local, Data) 

Nome por extenso/Assinatura 
Identidade/CPF 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DOS ENVELOPES 

PREFEITURA DE 	ÀV 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação t\t 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 08.01012021 -PP 

A empresa 	  CNPJ N°: 
	  por seu representante legal infra-assinado, declara, para os fins que 
se fizerem necessários e observado a legislação vigente, não existir motivos ou razões que a impeçam de 
contratar com órgãos ou entidades públicas. 

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para 
fazer prova em processo licitat&io PREGÃO PRESENCIAL N° 08.010/2021-PP, junto ao Município de 
Quixadã, Estado do Ceará, o seguinte: 

(1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento 
convocatório; 

(2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem 
ofertados no presente certame licitatório; e 

(3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

(Local e data) 

Nome por Extenso/Assinatura 
Cargo do Responsável/CPF 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 

Trav.4sé)e, SJN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS/PROCURAÇÃO PARTICULAR 

TEM 1) Modelo de DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO: 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°08.010/2021 -PP 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

<".'. 	'•Ç,\ 
4  

nuJlíÇ2 	/ 
'OMIS5ÂOC' 

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

b) que inexiste qualquer fato superveniente impedftivo de nossa habilitação para participar no presente 
certame Iicitatóno, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 
nos termos do art. 32, §21. da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a 
presente, sob as penas da Lei. 

QUIXADÃ(CE), 	 de 	 de 20_. 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DOS ENVELOPES 

TEM 2) Modelo de PROCURAÇÃO: 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: <NOME DA PESSOA JURiDICA/FISICA, CNPJ/CPF e ENDEREÇO> neste ato 
representada por seu (titular ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG e CPF) 

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG. 
CPF e endereço 

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo junto ao 
Município de Quixadá, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, Contratos, entregar durante o 
procedimento os documentos de credenciamento, amostras, envelopes de proposta de preços e 
documentos de habilitação, assinar toda a documentação necessária, como também formular ofertas e 
lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante 
que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que 
por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraidas pelo 
outorgado. 

(CE), 	 de 	 20 

Obs: Se particular, deverá ser elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por represente legal 
ou pessoa devidamente autorizada, sendo necessário comprovar os poderes do outorgante para fazer a 
delegação acima. 

OUTORGANTE 
OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 

TraCabs, ,\Jorge, S N 
Campo Velho. 6390t-0110 - Quixada-CE 
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VI- MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 	FIr 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 08.010/2021.PP 	 í1Ut4C 

OMISSÂO C 

	  inscrita no CNPJ no 	 por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a.) 	  portador(a) da Carteira 
de Identidade n° 	 e do CPF no 	 , DECLARA, para fins do 
disposto no subitem 4.9.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta empresa, na presente data, é considerada: 

MICROEMPRESA, conforme Inciso Ido artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006; 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 30  da Lei Complementar n° 

123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações; constantes do parágrafo 40  do artigo 30  da Lei 
Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006. 

(local e data) 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

OBS. Assinalar com um X" a condição da empresa. 
Este formulário deverá ser entregue á Comissão juntamente com os envelopes "A e B, pelas empresas 
que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 
Complementar n° 123/2006. 

(Local, Data) 

Nome por extenso/Assinatura do Proprietário 
ldentidade/CPF 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DOS ENVELOPES 

Trav. .JØè Jbr.ke, SJN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N° 	 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE UM LADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, NESTE ATO 
REPRESENTADA LEGALMENTE PELA SECRETARIA DA 

	

EDUCAÇÃO E DO OUTRO A EMPRESA 	  
PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria de Educação, 
em sua sede à Rua José de Queiroz Pessoa, n° 1932, Bairro Centro, Quixadá-Ce, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 06.081.389/0001-23, neste ato representada pela Ordenadora de Despesas, a Sra.  Veruzia 
Jardim de Queiroz, doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro o(a) Sr(a). 
	  com sede 	  inscrito(a) no CPF 
sob n° 	, neste ato representada legalmente pelo seu 	 o Sr.(a) 	  
inscrito no CPF sob o n° 	  denominada CONTRATADA, decorrente de licitação de 
Pregão Presencial n° 08.010/2021-PP, têm justo e acordado o seguinte, mediante as cláusulas e 
condições constantes no seu respectivo EDITAL, e as demais cláusulas constantes deste instrumento: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão, em conformidade com a Lei Federal n°8.666193 - Lei 
das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o 
Pregão, devidamente homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria Requisitante. 

CLAÚSULA SEGUNDA DO OBJETO 
2.1- O presente contrato tem por objeto a Contratação de serviços de abastecimento de água potável 
para utilização no cozimento da alimentação escolar das Escolas da Rede Municipal da Educação dos 
Distritos Educacionais, de responsabilidade da Secretaria da Educação do município de QuixadãiCe, 
conforme especificações constantes no anexo abaixo, conforme Anexo 1 - Termo de Referência do edital. 

Lote 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITARIO R$ 
VALOR TOTAL 

VALOR GLOBAL DO LOTE - 
CLAÚSULA TERCEIRA- DO VALOR 
3.1- A CONTRATANTE pagará ao(ã) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste contrato o valor 
global de R$ 	 ( 	 ) referente ao LOTE _____ 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
4.1- DAS ORDENS DE SERVIÇO: O fornecimento dos bens licitados se dará mediante expedição de 
ORDENS DE SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, por parte da administração ao licitante 
vencedor, que poderão englobar integralmente os quantitativos e/ou bens objeto (execução imediata) ou 
apenas parte deles (execução fracionada), de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, 
a necessidade e disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s). 
4.1.1- A ordem de serviço/autorização de fornecimento emitida conterá o serviço pretendido e a 
respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do Pregão no seu endereço fisico, ou 

Trav. 'Jos&'Sdçge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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enviada via fac-simile ao seu número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereç6s 
eletrônico, cujos dados constem do cadastro ou do próprio Pregão Presencial, 
4.1.2- Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de serviço/autorização de - 
fornecimento, o fornecedor deverá fazer a entrega do item no local designado pela Contratante, dentro do 
prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o atesto declarando a entrega dos itens. 
4.1.3- O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vicio 
de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital 
quanto aos produtos entregues. 
4.2- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverão ser executados no prazo imediato a 
solicitação, devido á essencialidade da pronta entrega, com a expedição da ordem de serviço-
fornecimento pela administração, no local determinado na ordem de serviço/ autorização de fornecimento. 
4.2.1. Os itens deverão obedecer a um cronograma de entrega. a partir das caracteristicas que se 
apresentam, nos quantitativos discriminados na ordem de serviço! autorização de fornecimento: 
4.2.2. Os itens serão recebidos por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato. 
4.2.3- Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias, 
além das respectivas fatura e Nota Fiscal. 
4.2.4- Para os bens objetos deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da 
Secretaria da Educação do Municipio de Quixadá - Ce, com endereço á Rua José de Queiroz Pessoa. n° 
1932, Bairro Centro, Quixadá, Ceará. inscrito no CNPJ sob o n°06.081.38910001-23. 
4.2.5- No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências 
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de 
imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados ás supracitadas condições, sob 
pena de aplicação das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento. 
4.2.6- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo. 
4.3- Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as especificações contidas no 
Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem 
ainda às normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os 
impostos, taxas e quaisquer ônus de ongem federal, estadual e municipal, bem como. quaisquer 
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas. previdenciãiios, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
fornecimento em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções: 
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros. decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado: 
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As 
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser 
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes: 
d) aceitar, nas mesmas condições do Pregão de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que 
se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Pregão, na 
forma do § l°do artigo 65 da Lei n°8.666193: 
e) a entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do 
Município. 

CLAUSULA QUINTA. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1-Executar o objeto do Contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, de conformidade com as condições e 
prazos estabelecidos no Pregão. no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame: 
5.2-Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações: 
5.3- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos fornecimentos, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE: 

Trav. Jose .Mrqe, S N 

Campo Velho. 63907-010 - Quixada-CE 
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5.4- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a  
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio pot 
escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas noC -  
parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO: 	 - ._,?l, sÃo  - / 

5.5-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela Contratante: 
5.6 -Disponibilizar, a qualquer tempo. toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO: 
5.7- Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

CLAUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n°8.666/93 e 
suas alterações posteriores: 
6.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual: 
6.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas: 
6.4-Providenciar os pagamentos á Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas 
pelo Setor Competente. 
6.5- Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
7.1- O presente Instrumento terá vigência por 12 (doze) meses. podendo ser prorrogado, a critério das 
partes, na forma da Lei Federal n°8.666(93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE 
8.1- O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fomecimento'ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais. Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
8.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do municipio de Quixadá-Ce. 
8.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
8.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição. contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
8.5. Para cada Ordem de CompraíAutorização de Fornecimento. o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura 
8.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
8.7- REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 
(doze) meses do seu Pregâo, hipótese na qual poderá ser utilizado o indice IGP-M da Fundação Getúlio 
Vargas. 

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DE RECURSOS 
9.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
	 Elemento de despesas n° 	. Fonte de Recursos: 	 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

n 
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10.1. REEQUILIBRIO ECONÕMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou 
previsiveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. 
ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada 
tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilibrio econômico-financeiro inicial do contrato. na  forma do artigo 65, II, 
'd da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
10.2-0 Regime de execução será indireto em empreitada por preço unitário. 

CLAÚSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
11.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1. art. 65, da Lei n°8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA— DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 6/e 73 da Lei n°8.666, de 1993. 
12.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
12.2.1. Nos termos do art. 61 Lei n°8.666. de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário á regularização de falhas ou defeitos observados. 
12.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
12.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
12,5. O fiscal ou gestor do contrato. ao  verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual á produtividade efetivamente realizada. 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 10  do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
12.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
12.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas. adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 11  

e 2° do art. 67 da Lei n°8.666. de 1993. 
12.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponivel. 
12.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
12.10. O descurnprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada. incluindo o descumprimento das obrigações trbalhistas ou a não manutenção das condições 
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de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciãnas e para com 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666. de 1993. 
12.11.0 contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciãrias e para com o FGTS referentes â 
execução do fornecimento alocada. 
12.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada. 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas. 
vicios redibitõnos, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 10 da Lei n°8.666. de 1993. 
12.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

fl 	CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS SANÇÕES 
131- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta deixar de assinar a Ordem 
de compra/Contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto. não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato. 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Municipio de QUIXADA e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de QUIXADA pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
13. 1.1 - Multa de 20/o (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de: 
a) Recusar em assinar o contrato: 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame: 
c) Não manter a proposta ou lance: 
d) Fraudar na entrega dos bens; 
e) Comportar-se de modo inidõneo; 
13.1.2 - Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer 
objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de compra no endereço constante do 
cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra/solicitação, caso seja inferior a 
30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos bens: 
13.1.3 - Multa moratória de 200/o (vinte por cento) sobre o valor do bem, na hipótese de atraso superior a 

Ø 30 (trinta) dias da entrega do bem: 
13.2- Na hipótese de ato ilicito, outras ocorrências que possam acarretar transtomos a entrega dos bens, 
às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em 
outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuizo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666193 e suas alterações posteriores, e na Lei n.° 
10.520/02, as seguintes penas: 
a) Advertência: 
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global máximo ou do contrato, conforme o caso: 
13.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
13.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
13.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
13.4- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo 
administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditóo. 
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134.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla! Fts 
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: 
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de 
QUIXADA e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de QUIX.ADA pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA RESCISÃO 
14.1- A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII 
do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 
14.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja 
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os 
houver sofrido; 
14.3- A rescisão contratual de quê trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 
80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
15.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde á manifestação final, completa e exclusiva, do 
acordo entre elas celebrado; 
15.2- Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO 
16.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para conhecimento das questões 
relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos. 
16.2- E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes 
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais 
efeitos. 

QuixadáfCe, 	de 	de 	 

xxxxxxxxxxxxxxx 	 Nome 
Ordenadora de Despesas da 	 Razão Social/ Nome 

Secretaria de Educação 	 CNPJ/CPF 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1.  	2. 	  
CPF N° 	 CPF N° 
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