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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 07.003/2021-PP 

PREÂMBULO 
A Prefeitura Municipal de Quixadá torna público, para o conhecimentode quantos possam 

interessar, que, nos termos da Lei 10.52012002 e Lei Complementar 12106, através do Processo 
Licitatõrio na modalidade PREGÃO. autuado sob o n° 07.003/2021-PP na forma PRESENCIAL, e do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, regime de execução indireta com empreitada por preço unitário, 
fornecimento parcelado, estará realizando no dia 17/12/2021, a partir das 09h00min. sessão de protocolo 
e abertura de ENVELOPES DE "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" 
para a Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de residuos de fossa 
séptica/sumidouro do Matadouro Público Municipal e demais prédios públicos da Prefeitura 
Municipal de Quixadá. de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos do Municipio de Quixadá-Ce, na forma descrita no Anexo 1 - Termo de 
Referéncia, conforme cláusulas, critérios e condições deste Edital. 

1. DO OBJETO: 
1.1. O objeto de contratação do presente Edital é a Contratação de serviço de coleta, transporte e 
destinação final de residuos de fossa séptica/sumidouro do Matadouro Público Municipal e demais 
prédios públicos da Prefeitura Municipal de Quixadá. de responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de Quixadá-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 1232006 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° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10406/2002). 

2. DO LOCAL E RETIRADA DE EDITAL: 
2.1. O local de realização da presente licitação será na Sala da Comissão de Licitações, localizada á 
Trav. José Jorge Matias, siri- 11  andar, Sala da Licitação. Bairro Campo Velho, Centro Administrativo da 
Prefeitura, Quixadá-Ce e o local de retirada do edital será no endereço supracitado ou no site 
http;//municipios.tce.ce.gov.br/Iicitacoes/-  Portal de Licitações - TCE. 

2.2. Constituem anexos do presente EDITAL. 
ANEXO 1 - Termo de Referência; 
ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA - Memonal Descritivo, Orçamento. Cronograma. Composições 
e Encargos; 
ANEXO II . 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 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; 
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II - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR (acompanhado com os atos 
constituUvos da pessoa jurida. ata de 	ão, contrato social, requeri 

cbE 

individual, no caso de pessoa juridica, nos quais estejam expressos poderes para o outorgante exerce.. fls.--"  
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura). A procuração ainda deverá indic 	—j--ji' 
outorga de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destinari\ rOMISSA00E 
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 socio da empresa licitante com poderes de representação. sõcro- 
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: 
3.4.1. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas, por força da Lei n 6.666/93 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 falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação: 
d) Reunidos sob forma de consórcio: 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação: 
fl Autor do Termo de Referencia ou executivo, pessoa juridica: 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam. simultaneamente, a mais de uma firma licitante: 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais: 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 91. seus incisos e 
parágrafos, da Lei Federal n°8.666/93 e suas posteriores atualizações: 
3.4.2- Para averiguação do disposto condo no item a" acima, a licitante deverá apresentar no ato do 
envio da habilitação consulta impressa do Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - 
CEIS, emitido via internet no sitio do portal da transparência do governo federal 
(http:/JwvAv.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. 
3.4.1 Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compativel com o objeto desta 
licitação. 
3.4.4- Quando um(a) dos(as) sõcio(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 licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou responsável 
técnico ambas serão excluidas do certame. 
3,4,5 - 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 
Quixai participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por interposta pessoa, dos 
procedimentos desta Licitação. 

35. 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 

mento de empresáho ' sua eie 

flI 
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distintas e hermeticamente fechados, devidamente identificados, conforme a seguir, senda aceita a 
remessa via postal: 
35.1.1 Em casa de envio dos envelopes de Proposta e Habilitação pela via pasta!, o(a) Pregoeiro(a)(a) e 
Equipe de Apoia não se responsabilizará se os mesmos não cheqarem a tempo hábil  para a abertura 
do certame. 

• - envelope contendo os relativos á Proposta de Preço. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 
PREGÃO n.° 	 
OBJETO: 	 
LICITANTE: 	 CNPJ: - 
ENVELOPE no oi (PROPOSTA DE PREÇOS) 

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

3.5.2. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá 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 Quixadá: 
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: 
fl 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, previdenciários, 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 mínima 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 Pres@ncial,  bem como a aceitação e sujeição integral 
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às suas disposições e à legislação aplicável, as Leis Federais n 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
3.5.8. Serão desclassificadas as propostas: 
a) Que não atenderem as especificações deste Edital; 
b) Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços inexequiveis (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: 
O 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 lingua 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, idenúficação (nome pessoa juridica), 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 consonáncia 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 licitatório, 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 PROPRIETÁRIO OU SOCIO 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 
Individuati 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.portaldoempreendedor.gov.br; 
3.5.10.3.3. 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. 10.520/2002. 
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 celerar contratos com a Administração Pública. 
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3.5.10.4. TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL:  
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 SociallRegistro de P1 
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 ás eleições de seus administradores; em se tratando 
de ME], o documento que é disponibilizado por meio do sitio wwvi portaldoempreendedor.gov.br; 
3.5.10.4.3. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PUBLICO 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. 10.520/2002, 
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 Inidôneas e Suspensas - CEIS, emitido via internei: 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. DECL.AR.AR, 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, instituído pela Lei 
Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 31, que estão aptas a 
usufruir do tratamento favorecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações 
relacionadas no §41  do artigo 31  da citada Lei complementar, sob pena de assim não fazer, não poder 
usufruir dos benefícios 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. 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 inicio dos 
trabalhos, antes da abertura desses envelopes. 
3.5.10.8. Entende-se por documento hábil de credenciamento o instrumento particular de mandato ou 
procuração pública acompanhado de documento que comprove a titulandade do outorgante: 
3.5.10.9. 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. 
3.5.10.10. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das m'icroempresas e 
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. 
3.5.10.11. 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 
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aceitadas os documentos de habilitação e proposta de preços Apenas a licitante não terá representante s'' 
credenciado. 
3.5.10.12. Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes com 
ou em grau de parentesco direto. 

cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes. somente uma delas poderá 
3.5.10.13. Se antes do inicio da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de SÓCiO 
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participar do certame. 
3.5.10.14. Se constatada a comunhão de sócios, 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. 
3.5.10.15. A não apresentação da exigência 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. 
3.5.10.16. Não nos responsabilizamos por envelopes que chegarem após 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. 
3,510 17 Toda documentação apresentada em cópia deverá estar autenticada em cartório competente. 
Conforme determina o AI. 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 JURIDICA: 
3.6.2.1 . RELATIVA À HABILITAÇÃO JURIDICA:  
a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada á verificação da autenticidade 
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.V 
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 comprobatóno 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 domicílio 
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 PAIS: 
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 
substituídos, preferencialmente, pela respectiva consolidação. 
O 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. 
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 
Juridicas 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 
respecva.  

ti). Cópia de Documento Oficial com foto e CPF. de Sócio-Administrador ou do titular da empresa; 
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3.6.2.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO:  
a) Fazenda Federal (inscrição no CNPJ): 
b) Fazenda Estadual ou Municipal (FIC ou ISS): 

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 Tributãnos Federais e à 
Divida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portana 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 domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da Lei: 
d) . Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): 
e) . Prova de inexisténcia 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 ás informações sujeitas à conferência 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome. CNPJ e endereço completo da pessoa juridica tomadora dos serviços e emitente do atestado: 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento: 
c) descrição dos fornecimentos: 
d) período de execução: 
e) local e data da emissão do atestado: 
O identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
3.6.2.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja 
execução ou entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, 
conforme ocaso. 
3.6.2.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 3.6.2.42 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 diligéncia, 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 as 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente. 

3.6.2.5 -RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA: 
3.6.2.5.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
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 ari. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso 
da licitante em recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de 
recuperação. 

E 
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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 
boa situação financeira da empresa. vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário - estes tení 
devidamente registrados na junta Comercial, podendo ser atualizados por indices oficiais quando 
encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, inciso 1, 
da Lei 8.666/93 e alterações 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 recêm-constiluida (há menos de 01 ano). deverá ser apresentado o 
balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - 
constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na 
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e 
pelo titular ou representante legal da empresa. 

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 CNPJ/MF da firma proponente, assinadas 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 original: 
3.7.3- Rubricados e numerados sequencialmente. na  ordem deste Edital, da primeira á 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 
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 docuipentação de ambos os estabelecimentos 
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apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição 
relação á regularidade fiscal: 
a) Havendo alguma restrição com relação á 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 § V, 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 prejuizo das sanções previstas no art 81 da Lei 8.666193, sendo facultado á 
Administração convocar os licitantes remanescentes. na  ordem de classificação, para contratação, ou 
revogara 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, á Trav. José Jorge Matias, s'n- 10  andar— Campo Velho, Quixadá-Ce, sob presidência do 
Pregoeiro(a) e com o auxilio da Equipe de Apoio, no dia e horário 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 ITEM e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até lO°/o (dez por cento) relativamente á 
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 
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 propostas 
escritas. 
4.4. Em seguida, será dado inicio 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 sequenciat 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 ás 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 123/2006. 
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. 	 \ 

'y, - 	 / tqu 
3.8. OBSERVAÇÕES - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENQ1-9 	c 
PORTE (EPP), E OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEl); 	 gçjs.IaA- 1!' 
3.8.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/06. as MEl, ME e EPP. devet 
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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 Preg?"  
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 critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresqa, 	" - 

empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, entendendo-se por empate aquelas :OMt5PF 

situações em que os lances apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e LICI 

microempreendedor individual sejam iguais ou até 5% (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 
MEU; 
d) não ocorrendo á contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual, na forma da alínea anterior, serão convocadas as ME5 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 Município. 
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 às 
penalidades constantes deste edital. 
4.14. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n.° 01 
(Proposta de Preço), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com 
irregularidades, bem como os que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, 
serão considerados desclassificados, não se admitindo complementação posterior. 
4.15. Considerar-se-ão preços manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis 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 ohginalmente 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: 
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4.21. Abertura do envelope de documentação do vencedor e, atendido os requisitos de habilitação 
previsto no edital, adjudicação do item á licitante pelo Pregoeiro: 
4.22. Encerrada a fase de lances, não caberá desistência da proposta, sob pena da aplicação da)6iQj-.. 
penalidades previstas no item 10 deste edital, sem prejuizo das demais sanções aplicáveis. 	%b 

S. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
5.1, Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pes'ba

roM I SSÃO DE 

Hubra 

natural ou juridica devidamente interessada, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnarci- 
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 licitatódo 
até o trânsito 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. O endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura de Quixadá: 
5.4.2. 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 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 juridico 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 fianelógrafo da Prefeitura de Quixadá 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 convocatório 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 propostas/habilitação. 
5.9. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
5.10. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o Pregoeiro ou a autoridade superior, 
poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir 
sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar onginanamente 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 desclassificação/inabilitação. 

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 sintese das 
suas razões, podendo juntar memonais 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 adjudiçação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 
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licitante vencedor. 
6.1.4. A petição poderá ser feita na própria sessão e,  se oral, será reduzida a termo em ata, facultao 	- 
Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso. 	 \__ 	

4uu C2 

6.1.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de10m155A0 DE  
aproveitamento. 	 - . 	.

AÇÀC 
 - 

6.1.6. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
Setor de Licitação deste municipio. 
6.1.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Ordenador de 
Despesas homologará o procedimento licitatõrio 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 aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou 
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura de Quixadá, 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatõrios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do 
documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio: 
c) O fato, o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados: 
d) O pedido, com suas especificações. 
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 Licitações da Prefeitura Municipal de Quixadá/Ce 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 á condição pré-estabelecida neste Edital. 
7.1.1. Para a assinatura do contrato, o proponente vencedor deverá apresentar nova certidão negativa 
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 
30/04/2007. 
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 licitatório, nos termos do Artigo 4°, Inciso XXIII, da Lei Federal n° 10.520102. 
7.2.1 A recusa do adjudicatário em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo estabelecido no 
presente edital, caracteriza descumprimento total da obngação assumida, sujeitando-o ás penalidades 
previstas no Artigo 87 da Lei Federal n° 8666/93 e alterações posteriores e nas sanções administrativas 
previstas neste edital. 

6. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
8.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as 
normas dispostas na Lei n.° 8.666/93 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. 	 \ 
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8.3. O exercido da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Municipio e 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive pera 
terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vicios redibitórios e,,1-  
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, ás suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vicias, defeitos ou incorreções, 
sem prejuizo da aplicação das penalidades cabiveis. 
8.5 A Contratada fica abrigada 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 
ao presente editat 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
91. 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° 8.666/93. 

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 
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: 
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 inidõneo: 
10.1.2 - 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; 
10.1.3 - Multa moratória de 200/o (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 iticito, 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 
prejuizo 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. 
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1032- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devida será cobrado,._—f 	

ko administravamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo 	
'

execução fiscal, com os encargos correspondentes. 	 /,Fls.  \V?L 
10.4- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular pr 
administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditório.  
1041- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e á am IacoMlssÀoo 
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: 	 " iciTAÇÂC 

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 Municipio de Quixadá 
e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Quixadá pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: 
11.1- As desøesas decorrentes da contratação correrão Dor conta da dotacão orcamentáha abaixo: 

UNIDADE 	1 ELEMENTO 
PROJETOS ATMDAOES 

ORÇAMENTÁRIA 	1 
DE 

DESPESAS 
FONTE DE 

RECURSOS 
07.01 - Sec. de Oesenv. 
Urbano e Meio Ambiente 

23.605.0304.2.150 - Manutenção das 
Feiras, Mercados e Matadouro Público 

13,90 39 00 - Outros Serv. 
de Terc Pessoa Juridica 

1001000000- 
Recurso Ordinário 

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 
niveis artificiais e não competitivos: 
d) Prática Coercitiva' : causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propnedade 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 exercicio 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 fisica, 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 ciprovar o envolvimento de representante da 

o 
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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, sern.o Q04. 
prejuizo das demais medidas administrativas, criminais e civeis. 

	
rOMISSA 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO DE TERCEIROS: 	 .__-.fr-;___ - 	 - 	- 	. 	 - 	 . 	aut' 
13.1 - Não será permitida no presente Pregão, a cessao, transferencia e a subcontratação,  total ou paràçl 
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 às 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) Secretãrio(a)/Ordenadora) 
Gestor(es). 
14.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e inclui-
se odiado vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal 
no Municipio, 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 antenores à 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:I/municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. no 
campo correspondente. (Ari. 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 
reprogrâfica, nos horários de 07:30 às 11:30 horas, na Sede da Comissão de Pregões da Prefeitura de 
Quixadá, situada à Trav. José Jorge Matias, siri- 10  andar— Campo Velho, Quixadá-Ce, ficando os autos 
do presente processo administrativo de Pregão Presencial à disposição para vistas e conferência dos 
interessados, ficando o licitante obrigado a: 
a) Fornecer cd room, pen drive. 
14.8. O referido edital e seus anexos também estão disponiveis no sitio virtual: 
http:f/municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - 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. 

 06 de dezembro de 2021 Quixadá-Ce. 
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ANEXO 1-TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de serviço de coleta, transporte e desnação final de resíduos de 
séptica/sumidouro do Matadouro Público Municipal e demais prédios públicos da Prefeitura Municipal de 
Quixadá, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos do Município de Quixadá-Ce. 

2. DA JUSTIFICATIVA 
21. Faz-se necessária a contratação de empresa especializada em coleta, transporte e destinação de 
resíduos de fossa séptica para que seja realizada nas fossas localizadas no Matadouro Público Municipal 
e nos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Quixadá. A limpeza de Fossa Séptica deve ser feito 
sempre que houver necessidade, esses cuidados são primordiais para a melhoria da condição de higiene 
das pessoas e conservação do meio ambiente, evitando o retomo dos dejetos lançados para a rede de 
esgoto para o interior das edificações, provocando mau cheiro e danos á saúde dos servidores. O 
saneamento básico é um direito da população e faz parte da saúde pública. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

ITEM 1 

ITEM DESCRIÇÃO UND CITO 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

SERVIÇO 	COLETA, 	TRANSPORTE 	E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA 
SÉPTICNSEMIDORO - Especificação: Serviço de 
coleta, transporte e destinação final de resíduos de 

fossa 	
séplica(sumiilríro 	do 	matadouro 	ÇWbIICO 

municipal e demais prédios públicos da Prefeitura 
Municipal de Quüadá, conforme prceto básico de 
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos do 
Município de Quixadá. 

(METRO 
CUBICO) 

10.080 1444 145.55520 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 1 R$ 145.555,20 

3.1. A limpeza adequada da fossa exige o uso de uma bomba de alta pressão para fazer a sucção dos 
dejetos. Se o equipamento não apresentar potência suficiente para o serviço, os dejetos poderão ficar 
espalhados pelo local, dificultando a remoção posterior. Vale dizer ainda que, se o material estiver muito 
sólido, ele precisa ser diluído em água, a fim de não danificar a bomba de sucção. 
3.2. Depois de remover os dejetos das fossas, deve-se transportar o material para ETE de Quixadá, para 
que seja feito o tratamento, impedindo assim a poluição do meio ambiente. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS! MODALIDADE 
4.1. O objeto deste Termo de Referência se enquadra na classificação de esgotamento de fossa séptica 
que são unidades que tratam o esgoto por processos de sedimentação, notação e digestão. Sendo 
hermeticamente fechadas, que produz um efluente que deverá ser destinado a outra unidade para 
tratamento e destinação final. Sendo assim, esta contratação ocorrerá através de processo licitatório, na 
modalidade Pregão, do tipo menor preço global, observando-se as normas da Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e suas alterações subsequentes e os procedimentos administrativos estabelecidos pela Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes. 

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
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51. O serviço objeto deste Termo de Referência será executado de forma parcelada, de acordo com 
demanda de serviços identificada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Meio Ambiente e Servi r  
Públicos. 	

1 	' 	h 
5.2. O cronograma de limpeza das fossas seguirá a seguinte sequência: 06 vezes por semano.--- 	tC' m  
Matadouro Público Municipal de Quixadá e nos demais Prédios Públicos do Municipio de Quixa'd,á, coM%5 00t  
conforme demanda identificada pela administração. 
5.3. A cada 30 (trinta) dias a contratada, deverá apresentar relatório dos serviços executados, 
devidamente atestado pelo servidor responsável pelo setor que o serviço foi realizado para conferência e 
elaboração do boletim de medição pela engenharia municipal. 
5.4. O inicio da execução dos serviços contratados será após a ordem de serviços emitida por esta 
unidade gestora, assim definido como documento utilizado pela Administração para a solicitação, 
acompanhamento e controle dos itens relativos á execução do contrato 
5.5. O serviço de coleta dos resíduos esgotamento deverá ser executado com utilização de caminhão 
equipado sistema de auto vácuo e tanque com capacidade minima de 8m3. 

6. DO CUSTO E FORMAÇÃO DOS PREÇOS NAS COTAÇÕES 
6.1. A estimativa de preços deverá conter discriminação detalhada, contendo preço unitário e total, 
cotados em moeda nacional, já consideradas as despesas com tributos, fretes, transportes e demais 
despesas que incidam direta ou indiretamente nos preços para execução do objeto. 
6.2. A unidade de medida para composição dos custos e aferição de pagamento dos serviços executados 
objeto deste termo, será em volume m3  (Metro cúbico). 

7. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
7.1. A realização do serviço, objeto do presente Termo de Referência, será acompanhada e fiscalizada 
pelo agente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Devidamente 
designado pelo CONTRATANTE, determinando o que for necessãno á regularização de eventuais 
problemas constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providências 
ultrapassarem os limites de sua competência para a adoção das providências cabiveis, conforme Lei 
8.666/93. 
7.2. Caberá a CONTRATADA, a designação formal de um representante para responder perante ao 
CONTRATANTE. pela execução do Contrato. 

8. DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
8.1. Os serviços objeto deste termo de referência deverão ser executados no prazo máximo de 5 dias 
corridos, a contar da emissão da ordem de serviços pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos. 
8.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua Assinatura, 
podendo ser prorrogado a critério do Municipio, em conformidade com art. 57 da Lei n. 8.666 de 1993 e 
suas alterações: 
8.10 prazo estipulado para execução objeto deste termo será de 12 (doze) meses, começando a contar 
a partir da emissão da 11  ordem de serviço. podendo ser prorrogado a critério do Municipio. em 
conformidade com art. 57 da Lei n. 8.666 de 1993 e suas alterações. 

9. DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
9.1. A Limpeza das fossas séptica serão realizadas 6 vezes por semana no Matadouro Público Municipal 
de Quixadã e nos Prédios Públicos do Município de Quixadã, conforme demanda identificada pela 
administração. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de 
referéncia, projeto básico e edital, 

Trav. Josd Jorge, SN 
Campo Velho. 639 010 - Quixada-CE 
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10.2. Responsabilizar-se-ã por todas as despesas e encargos. de qualquer natureza, com pessoal de suas 
contratação necessário á execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislaçã& 
trabalhista, sem qualquer ônus à CONTRATANTE: 	 -c 

10.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos 
materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, á Contratante ou a 
terceiros: 
10.4. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação (incluida a regularidade perante o INSS. FGTS e Fazenda Pública) e 
qualificações exigidas na Licitação: 
10.5. Iniciar a execução do serviço contratado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da 
Ordem de Serviço. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
11.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas, prazos e condições contratuais. 
11.2. Rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, notificando-a para procederá correção. 
11.3. Efetuar pagamento ao contratado no prazo e forma estipulados no contrato/edital, mediante a 
entrega de Nota FiscallFatura, 
11.4. Fiscalizara execução do contrato 
11.5. Definir obrigatoriamente em todas as solicitações de serviço, o detalhamento e especificações dos 
mesmos. 

12. DO PAGAMENTO 
12.1. Será apresentado medição mensal a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos, para conferência e atesto pela engenharia municipal. acompanhada de relatório de 
execução do serviço, atestado pelo servidor responsável pelo setor onde o serviço foi realizado 
12.2. Será de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos encaminhar o Boletim de Medição para realizar seus procedimentos e posterior liberação efebva 
dos valores solicitados. 
12.3. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota fiscal eletrônica pela 
CONTRATADA. 
12.4. O prazo para pagamento da Nota fiscal, devidamente atestada pela administração, não deverá ser 
superior a 30 (trinta) dias úteis. 
12.5. A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, anexando 
juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Federal, 
Municipal. Trabalhista e FGTS. atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua 
competência 
12.6. A retenção do pagamento. sem prejuizo das sanções cabiveis, só deverá ocorrer quando a 
CONTRATADA: 
12.6.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade minima exigida 
as atividades contratadas; 
12.6.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 
com qualidade ou quantidade inferior á demandada: 
12.6.3. Não cumprir o estabelecido em contrato. 

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa 
aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes. poderá acarretar em 
sanções previstas na Lei 8.666 de 1993. 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Trav. Jose\Jorge, SIN 

Campo Velho. 6390010 - Quixada-CE 
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11.1-As despesas decorrentes da contratação correrão por contada dotação orçamentaria abaixo: 
UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 
PROJETOS ATMDADES 

ELEMENTO DE 
DESPESAS 

FONTE DE 
RECURSOS 

07.01 - Sec. de Desenv. 
Urbano e Meio Ambiente 

23.605.0304.2.150 - Manutenção das 
Feiras. Mercados e Matadouro Público 

3.3.90.39.00 - Outros Serv. 
de Tere. Pessoa Juridica 

1001000000- 
Recurso Ordinário 

Trav. José'Vorge, S!N 

Campo Velho, &3.GQ±\O1O - Quixadá-CE 
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" COMISSÃO DE 
\4ÇÀC. 

ANEXO A DO TERMO DE REFERÉNCIA-. MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, 
COMPOSIÇÕES E ENCARGOS 

Tra 	o e Jorge, SN 

Campo Velho, 6 	7-010 - Quixadã-CE 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA. TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICA EM 
CAMIN.ao COM CAPACIDADE MINIIAA DE 8 000 LITROS DENTRO 
00 PERIMETRO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
Ouix.ADAACE 

DATA O9/2021 	 BOI 	2488' 

Ao 
w, COtA C€S0*.f&AÇAO 

C0*APOSCÕ€S PROPRffiO 

laB 	a 	W. 

t) $5% 	ti ?t% 	052021 

O % 	* % 
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERSIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 0€ FOSSA SÉPTICA EU 
CAMINMÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 000 LITROS DENTRO 
DO PERÍMETRO URBANO DA PREFEITURA MI.R4CJPAL DE 
OI.ALAA&ICE 

	

/ 	 Ç%1 

-- 

	

\ 	'OMISSÃOÃO  
"< 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE OtIMOACE O 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLSXA3kCE 

UNIDADES: 1 OUND 

VALOR POR 
UMIDADE: 

R114555&20 

CÕCIGO DESCRIÇÃO 
	

PREÇO TOTAL 	% 

1 	 SERVIÇOS 
	

145.66620 	100.00 

	

VALOR BOI TOTAL 	29.030,40 	100.00 

	

VALOR ORÇAMENTO 	116.624.80 

	

VALOR TOTAL 	146.666,20 



¶2 QUTX'DÁ 

MEMORIAL DESCRITIVO 
OBM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESJDUOS DE FOSSA SEPTICA EM 
CMIINHÃO COAR CAPACIDADE MiMMA DE 8003 I.JTROS DENTRO 
DO PERIMETRO ~ANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OUECADACE 

DATA: 0r09,2CQ' BOI: 24.889, 
nt 

02 'COM X!OLRACÂO 

ca.pozc0cs *c.s 
SE*3RA 3 W4 	4??6% 	DS?31' 

0"  

DEseRçÃo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESi000S DE FOSSA SÉPTICA EM 
CAMINHÃO COM CAPACIDADE MiNIMA DE 8 030 LITROS DENTRO 
00 PEPINEIRO URBANO DA PREFEITURA MUMOPAI. DE 
OVIXADAJCE 

LOCAL: PREFE(TURA MUNICIPAL DE OLIXAD&ICE 

\ 	 "t! ., 

CLIENTE: PREFEITURA MLJMOPAI. DE OtfiXSflsCt 

UNIDADES: 1.01)40 

VALOR POR POR 
UNIDADE: 

R$ 145 555.20 

1. SERVIÇOS 

1.1. COMP-95063165 - TRANSPORTE LOCAL DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICA COM DMT INFERIOR A 10KM (M3) 

PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DEVERÁ SER REALIZADA A RETIRADA 
DOS RESÍDUOS DE TODAS AS FOSSAS SÉPTICAS EXISTENTES NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
RELACIONADAS. ATRAVÉS DE CAMINHÃO APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS QUÍMICOS. 
OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DE HIDRO 
JATEAMENTO A ALTA PRESSÃO COM REGULAGEM, COMBINADO COM SISTEMA DE SUCÇÃO A ALTO 
VÁCUO, PARA OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS E/OU INDEPENDENTES COM TANQUES RESERVATÓRIOS E 
CARRETÉIS, DESOBSTRUINDO E LIMPANDO AS REDES DE ESGOTOS, POÇOS DE VISITAS. ÁGUAS 
PLUVIAIS E ÁGUA POTÁVEL, COLUNAS PREDIAIS. REMOVENDO SUJEIRAS IMPREGNADAS SEM CAUSAR 
DANOS NAS PAREDES E PISOS DO LOCAL, ENTRE OUTROS MÉTODOS EXISTENTES. 
ESGOTAMENTO: TODA A ÁGUA DO RESERVATÓRIO É ESGOTADA ATRAVÉS DE BOMBAS DE SUBMERSÃO 
APROPRIADAS, FAZENDO COM QUE O SERVIÇO SEJA CONCLUÍDO COM RAPIDEZ. 
AFERIÇÃO DO PERCENTUAL DE OXIGÊNIO: ANTES DE ENTRAR NO ESPAÇO CONFINADO DO 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA N°33 (NR-33), É AFERIDO O 
PERCENTUAL DE OXIGÊNIO DO AR DE DENTRO DO RESERVATÓRIO. ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO 
DETECTOR DE GASES, PORTÁTIL, QUE DEVERÁ SER DE 20,9% DE OXIGÉNIO NO AR DO ESPAÇO 
CONFINADO, PARA, E SÓ ASSIM, INICIAR O PROCESSO DE LIMPEZA. 
MANUTENÇÃO DA OXIGENAÇÃO: APÓS A AFERIÇÃO DO PERCENTUAL DE OXIGÊNIO PRESENTE NO AR 
DE DENTRO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA A SER LIMPO, É INSTALADO E POSTO EM FUNCIONAMENTO 
UM INSUFLADOR DE AR, COM O OBJETIVO DE MANTER A OXIGENAÇÃO DO ESPAÇO CONFINADO. 
LIMPEZA: A LIMPEZA É FEITA EM TODA A ÁREA INTERNA DA CAIXA (PAREDES. CHÃO E TETO), ATRAVÉS 
DE LAVAGEM MECANIZADA COM JATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO. COM  MÁQUINAS CONSEGUINDO 
ASSIM, CHEGAR AO MAIS ALTO GRAU DE LIMPEZA QUE AS CAIXAS POSSUAM. 
RETIRADA DE DETRITOS: FAZ-SE NECESSÁRIO UM MINUCIOSO TRABALHO DE RETIRADA DOS DETRITOS 
QUE SE DESPRENDEM COM OS JATOS D'ÁGUA (AREIA, CASCALHO. CROSTAS DE FERRUGEM. CRISTAIS 
ETC.) ATRAVÉS DE ESPUMAS APROPRIADAS PARA QUE NÃO VENHAM LEVAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA 
A UM ENTUPIMENTO E NEM MESMO INFLUIR NA LIMPIDEZ DA ÁGUA. 
DESINFECÇÃO: AS CAIXAS, DEPOIS DE LIMPAS, RECEBEM UMA DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 
PROPORCIONAL AS SUAS CAPACIDADES COM A FINALIDADE DE ELIMINAR OS MICRORGANISMOS 
PATOGÉNICOS DE SUAS ÁREAS INTERNAS JUNTAMENTE COM A INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. 
CONTEMPLA TAMBÉM OS SERVIÇOS POR MÁQUINA ELÉTRICA DESENTUPIDORA POR MOLA. PARA 
EVENTUAIS ENTUPIMENTOS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA. 
A RESPONSABILIDADE PELO DESCARTE DO MATERIAL ORIUNDO DAS LIMPEZAS DAS FOSSAS É DE 
INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. SEM ÕNUS PARA CONTRATANTE. 
OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DENTRO DAS NORMAS AMBIENTAIS INERENTES A MATÉRIA. 
BEM COMO, COM TODO ZELO E CUIDADO QUE MERECEM, UMA VEZ QUE SERÃO EXECUTADOS EM 
ÁREAS DE PRESENÇA DE USUÁRIOS E SERVIDORES. 
O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ OBSERVAR QUE NÃO FIQUE NENHUM RESIDUO NA SUPERFÍCIE, 
GRAMAS, CALÇADAS E PASSEIOS. CASO HAJA ALGUM VAZAMENT' O MESMO DEVERÁ SER LIMPO 
IMEDIATAMENTE. 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: PRESTAÇÃO 0€ SER'.IÇOS DE COLETA TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE FOSSA SEPTICA EM 
CALOINIIÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8000 UTROS DENTRO 
DO PERIMETRO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OUIXAOA.C€ 

DATA 0C202' BOI: 24.$8' 

*flA 

#o~ NORA 

027! C01 DES00ERACAO 

00uos.ç0€s PqAS 

S 

43 IS, 	47 7V* 

o 00% 	000% 

OSQO21 

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO 0€ SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESJOUOS 0€ FOSSA SPTCA EM 
CAM'M4AO COM CAPACIDADE MÍNIMA 0€ 80W LITROS DENTRO 
DO PERÍMETRO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL 0€ 
OUIXADAICE Qu  

-• 
& 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLAZADÃ/CE 

CLIENTE: PREFEITURA MI$4ICIPAL 0€ OLEÇAOkCE 

UMIDADES: 1 OUND 

VALOR POR 	R$ 145556.20 
UmIDADE: 	 CC) 

1.1. COMP-95063165 - TRANSPORTE LOCAL DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICA COM DMT INFERIOR A 10KM (M3) 

VOL. QTD 

VOLUME ESTIMANDO POR 
uÉs 

NrOVMES 1200000000 64000000000 10.0*0,00 

10.030.0* 

s 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: PRESTAÇÃO DE SER'.iÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE FOSSA SÉPTICA EM 
DATA BOI 24 88% 

SWA o27lcO4ID€sOPRAçAo 

,IIIIIIIIIe. 

•)*5'. 	477$'. 	202l 
O  

CAMINHÃO COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 003 LITROS DENTRO 
OOPERIMETRO URBANO OA PREFEITURA MUNICIPAL OE 
OtMAOA.CE CouPoSçOfl pAz 

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE FOSSA SÉPTICA EM 
CAMINrIAO COM CAPACIDADE M1NIMA DE e xo LITROS DENTRO 
DO PERIA8ETRO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OUIXAD&ICE 

iÇS. 
I4 

-- 	
- 

ssÃOE 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE OULAOACE 

CLIENTE: PREFEÇTI*A MUNICIPAL 0€ QLWOkCE 

UNIDADES: 1 GUIO 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 14555620 
1 

1.1. COMP-95063165 -TRANSPORTE LOCAL DE RESIDUOS DE FOSSA SÈPT1CA COM DMT INFERIOR A 10KM (111113) 

PONtE use COCPICNTE PREÇO UMTAIO 	TOtAl. tWTO 

0590 CAMINHÀO TANQUE 8 DOO 1 CHI) SEINFRA H 	 005000000 	 48.68 	 2.43 

1069$ CAMINHÂO TANQUE S.000I(CHP) 	 SEINFRA H 0.04500000 	 159,50t 	 7.10 

TOTAL EQUIPAMENTO 	 961 

L fl*Ia%L PONtE COCCSITU PREÇO u.uMe TOTAL WC 

2697 	ICONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA 	UN 0.95000000 1.00 0.95 

2896 	ITRANSPORTE SEINFRA 	TxXM 100000000 1.00 IDO 

TOTAL MATERIAL Ele 

VALOR: 11.66 

Pê?n. 1 
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AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 

IMPOSTOS 

COFINS 3.00 

CPRB (4.5%. APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 4,5C 

SS EFETIVO - ALI000TA ISS X BASE DE CÁLCULO = 3% X 60/100 1.8C 

P15 0,65 

TOTAL 9,95 

RISCOS R 1.19 

TOTAL 4.711 

DESPESAS INDIRETAS Dl 

3,00 

0.59 

,j QIJ1iÂbÁ 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
CeRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA. TRANSPORTE E DATA: M=21 DC. :24 W 

1~ 	111111111 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICA EM 
CAMINHÃO COM CAPACIDADE MNIMA DE 8030 LITROS CENTRO 
DO PERÍMETRO URBANO DA PREFEITURA MUMOPAI. DE 
OUIX.ADAICE 

SOMR 

VIIIIIIII410 

Q3'I COMCE$OMR&GAO 

ca.osç0cs.ø.t.s 

W. 
OS2C2I IIM% 	•7 	% 

0~ 	o 

IuJ 

DEsCÇAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTiNAÇÃO FINAL DE RESiDIJOS DE FOSSA SÉPTICA EM 
CAMINI4O COM CAPACIDADE MIP4MA DE 8 DCC LITROS DENTRO 
DO PERIMETRO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OVIX,AOAJCE 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUWPAn 

CtiENlt PREFEITURA MUMCIPAL DE QUIMDAJCE 

UmIDADES: IOLRC 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ '4556620 

COO DESCRIÇÃO 

8 BENEFICIO 

S+G GARANTIA/SEGUROS 0.80 

1 LUCRO 6.48 

TOTAL 7,28 

BDI = 24,88% 

(((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L))J(14))-1 

!t 

COMISSÃO DE 
'\TAÇÃC 

Para 1 



Aviso Prévio Meneado 5.40 4.17 

Aviso Prévio Trabalhado 0.13 0.10 

Férias Indenizadas 4.85 3.75 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3.90 3.01 

Indenização Adicional 0.45 0.35 

TOTAL 14,73 11,38 

C2 

C3 

C4 

C5 

C 	GRUPO  
Cl 

GRUPOS 
Repouso Semanal Remunerado 17.84 0.00 

Feriados 3.71 0.00 

Auxilio- Enfermidade 0.87 0.67 

13° Salário 10.80 8.33 

Licença PaternidadE 0.07 0.06 

Faltas Justificadas 0.72 0.56 

Dias de Chuvas 1.55 0.00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0.11 0.08 

Férias Gozadas til 6.73 

Salário Maternidade 0.03 0.03 

TOTAL 4441 16.46 

8 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

810 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo  

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Tra'; -o e Rei ncidênda 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 	 / 

7.46 2.77 

0.45 0.35 

7,91 3,12 

Pá- 

GRUPO D o 

TOTAL 

QUi XÀDÁ 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA PRESTAÇÃO DE SERviÇOS DE COLETA.  TRANSPORTE E 

DESTiNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICA EM 
CAA*INKAO COM CAPACIDADE MIMMA DE e 000 LITROS DENTRO 
DO PERÍMETRO URBANO DA PREFEITURA MUMCIPAI. DE 
QUIx.A.DÁJCE 

DATA: OS'X.202' sal -  24 8b-. 

S1I'6RA 

Ve~ 
0271 COM DESO,fRACÂO 

COMPOI.Ç0€ PAODqAS 

M. 
057071 

1CM 	a 
"•4' 	£1I4'& 

O 00% 	O 00% 

ISFIS. 

DESCRIÇÃO PRESTAÇÃO DE SER%IÇOS DE COLETA TRANSPORTE E 
DESTIPaGÃo F1NAI. DE REsíDuos DE FOSSA SÉPTICA EM 
Cn.in-tAo COM CAPACIDADE MINIIM DE a xo LITROS DENTRO 
DO PERIMETRO URBANO DA PREFEITURA MUMOPAI. DE 
ot*XAOAJCE 

LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE OOJXADkCE 

CLIENTE: PREFEiTURA MLJMOPAã. DE Q4JXACE 

UNIDADES: 1 OUNO 

VALOR POR 
UNIDADE:  

ris 04555620 

'oMisgo DE 
COD DESCRIÇÃO HORA 1 MÉS% 

 

     

A GRUPO A 
AI INSS 0.00 0.00 

A2 SESI 1.50 1.50 

A3 SEM 1.00 1.00 

M INCRA 0.20 0,20 

AS SEBRAE 0,60 0.60 

AS Salário Educação 2.50 2.50 

Ai Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00 3.00 

Pia FGTS 8.00 8.00 

A9 SECONCI 0.00 0,00 

TOTAL 18$0 - 	1880 



QIÍIXÁDÁ 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

OBRA: PRESTAÇÃO 0€  SER'ÇOS DE COLETA TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESiDS 0€ FOSSA SÉPTICA EM 
CAMINKÂO COM CAPACIDADE MNIMA DE 8000 LITROS DEN'RC 
DO PERMETRO UR3MO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OLIOÇAD&ICE 

DATA: 094Y?J202 HDI 1 

F~ 

StI'FRA 

P514555520  

AO 

0??' COM DESON(RACÃO 

COUPOSICÕES PROPAS 

HC*A 

1) lb 

o ao,.  

$ 

11 ?6' 

W. 

05202' 

DESCRIÇAO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE FOSSA SÉPTICA EM 
CAUI?.4Ã0 COM CAPACiDADE MINIMA DE $000 LITROS DENTRO 
DO PERiMETRO LflANODA PREFEITURA MUNCIPAL DE 
OUIXA3ÃCE 

LOCAL: PREFEITURA MUMOPAI. DE OUIxADtE 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUXAOAvCE 

UNIDADES: 1 OUND 

VALOR POR 
UNIDADE 

Florista = 83,85% 
Mensalista = 47,76% 

ABCD 

rOMISSM) DE \cuc'ç,'c 
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REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 07.003/2021-PP 
	 e' 

Rubrica 
\ COMISSÃO DE 

LICITA e ÃS 	HORAS DATA E HORA DE ABERTURA: 

PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

AO 
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE. 

Objeto: Contratação de serviço de coleta, transporte e desfinação final de residuos de fossa 
séptica/sumidouro do Matadouro Público Municipal e demais prédios públicos da Prefeitura Municipal de 
Quixadá, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos do Municipio de Quixadá-Ce. 

ITEM 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR 
TOTAL R$ 

VALOR GLOGAL DO ITEM 	R$ ______(POR EXTENSO) 

DADOS DO PROPONENTE 
Proponente: Endereço Residencial: (RuaiCidade/UFICEP) 
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: R$ ______ (_). 
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. Jose \orge, S/N 
Campo Velho. 63SOZ910 . Quixada-CE 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

A empresa 	 inscrita no CNPJ N°: 	  por seu representante. ut 
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 licitatõrio n° 07.003/2021-PP, junto ao Município de 
Quixadá, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XX)(lll, 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 
ldentidade/CPF 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DOS ENVELOPES 

Trav. José Norge, S/N 
Campo Velho, 6390 10 - Quixadá-CE 
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$QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 07.00312021-PP 

Ruhrn,a 
!OMISSÃO DE 

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 licitatório PREGÃO PRESENCIAL N° 07003/2021-PP, junto ao Municipio de 
Quixadá, 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 licitatôho; e 

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

(Local e data) 

Nome por Extenso/Assinatura 
Cargo do ResponsáveUCPF 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 

Trav. José korge, SIN 

Campo VeIhof39~O1O - Quixadá-CE 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS/PROCURAÇÃO PARTICULAR 

ITEM 1) Modelo de DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO: 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° O7.00312021-PP 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

• Rubrica 
\ COMISSÃO r ) 

\.jClTAÇÂ9,,,/ 

   

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

b) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente 
certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 
nos termos do art. 32, §20, da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a 
presente, sob as penas da Lei. 

QUIXADÂ(CE), 	de 	de 20_. 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DOS ENVELOPES 

ITEM 2) Modelo de PROCURAÇÃO: 

PROCURAÇÃO  

OUTORGANTE: <NOME DA PESSOA JURÍDICA, CNPJ 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 contraídas 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 

Travc-tcô'Jorge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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	 /*i 

VI - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTvis.15±L_ _ 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 07.003!2021-PP 	 " aubNCt 

	  inscrita no CNPJ no 	 por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a) 	portador(a) da Carteira 
de Identidade no 	 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 14/1212006; 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 30  da Lei Complementar n° 

123, de 14/1212006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 0 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 à Comissão juntamente com os envelopes 'A e E', 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. J?&\Jorge, SI N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N° 

 

Rubrica 

\ tOM 	/ 
CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE UM LADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, NESTE ATO 
REPRESENTADA LEGALMENTE PELA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 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 da 	com 
sede à Rua 	 n° 	Centro, inscrito no CNPJIMF sob o n.° 	neste ato representada pelo 
Ordenador de Despesas da Secretaria da 	 Sr. 	  inscrita no CPF n° 
	 doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  
estabelecida na 	  inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	  neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). 	  portador(a) do CPF n° 	  apenas 
denominada de CONTRATADA, decorrente de licitação de Pregão Presencial n° 07,003/2021-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°8.666/93 - 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 serviço de coleta, transporte e destinação final 
de resíduos de fossa séptica/sumidouro do Matadouro Público Municipal e demais prédios públicos da 
Prefeitura Municipal de Quixadá, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos do Município de Quixadá-Ce, conforme especificações constantes no 
anexo abaixo, conforme Anexo 1 - Termo de Referência do edital. 

ITEM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 	UND QTD 
VALOR 	1 

UNITARIO R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

VALOR GLOBAL DO ITEM _R$ 

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

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 bena1ficiário do Pregão no seu endereço físico, ou 

Trav. Joeórge, SJN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadã-CE 
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enviada via fac-símile ao seu número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endere 
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 à 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 de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de Quixadã - 
Ce. 
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 cabíveis, 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 Referéncia, 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 origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer 
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciàrios, 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 § 11  do artigo 65 da Lei n°8.666/93; 
e) a entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do 
Municipio. 

CLÁUSULA 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. Jbso\orge, 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 	333-  r 
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio poro 
escrito da CONTRATANTE. fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no 	bn 

parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO: 
5.5-Providenciar a imediata correção das deficiências ei 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 
61- 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 ii; 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: 
6.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual: 
6.3-Comunicar á Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas: 
6,4-Providenciar os pagamentos à Contratada á 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 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
8.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do municipio de Quixadã-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 CompraIAutorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscaUfatura. 
8.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal 
8.7- REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 
(doze) meses do seu Pregão, 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: 	 

CLAÚSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

Trav. i~ose 3orge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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10.1. REEQUILiBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO: Na hipõtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, Q4 '  

previsiveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustad&'  
ou ainda, em caso de torça maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando álea econõmi 	.__- 
extraordinária e extracontratual, poderá. mediante procedimento administrativo onde reste demonstradá- tUb c3 

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 económico-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. 

cL.AüsuL.A 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 250% (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. 67 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 estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
12.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993. será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário 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 á autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual á produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
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 ocaso. 
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 eletrõnico. 
quando disponivel. 
12.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações penodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
12.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obngações,trabalhistas ou a não manutenção das condições 

Trav. Josa.4rge, S N 
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de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para conY 	'c 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e 'r 	

tS 	- 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 d$ 
Lei n°8.666, de 1993. 	 -QMtSSÃO CZ / 
12.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do - 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes á 
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 redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta. 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o ai. 70 da Lei n°8.666. de 1993. 
12.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciãnas e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA- DAS SANÇÕES 
13.1- 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 
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% (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 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem, na hipótese de atraso superior a 
30 (trinta) dias da entrega do bem. 
13.2- Na hipótese de ato ilicito, 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 
prejuizo 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: 
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 contraditrio. 

Trav. J e".Érge, S  
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13.4.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e â amp)Q$  dQ 
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 	55j00E 
QUIXADA e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de QUIXADA pelo prazo de até 05 (cinco) L cnrr,fO 

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 prejuizos regulamentares comprovados, quando os 
houver sofrido; 
14.3- A rescisão contratual de que 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 à 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. 

Quixadá/Ce, 	de 	de 	 

xxxxxxxxxxxxxxx 	 Nome 
Ordenador de Despesas da 	 Razão Social 

Secretaria de Desenv. Urb. Meio Ambiente 	 CNPJ 
e Serv. Públicos 	 CONTRATADA 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1.  	2. 	  
CPF N° 	 CPF N° 

trav.4bsé'4rge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Presencial n° 07.003/2021-PP, do tipo menor preço por item, 
cujo objeto é Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de 
fossa séptica/sumidouro do Matadouro Público Municipal e demais prédios públicos da Prefeitura 

• Municipal de Quixadá, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos do Município de Quixadá/CE. O recebimento e abertura dos 
envelopes será no dia 17 de dezembro de 2021. às 09hs00min, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada á Trav. José Jorge, s/n, 10  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, 
das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-Ce, 06 de dezembro de 2021. 

PUBLICAR, para circular no dia 01/1212021, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL O POVO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Trav. Jose Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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José Ivan de 

Pregoeiro 

Júnior 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Presencial n° 07.00312021-PP, cujo objeto é 
Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica/sumidouro do Matadouro Público Municipal e demais prédios públicos da Prefeitura 
Municipal de Quixadá, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos do Município de Quixadá/CE, foi afixado no dia 06 de dezembro 
de 2021 no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 06 de dezembro de 2021. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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A CÃMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CNPJ: 
07.594.930/0003-60. representada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO 
NUNES DA SILVA. Presidente da C&mara Municipal de Quixadá. 
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo. 
retifica Portaria n°. 02.12.04/21. publicado no Diário Oficial dos 
Municípios do estado do Ceará. EDIÇÃO DE 06112/2021, cm nome 
de CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO para que ONDE 
SE LÊ: Em face despesas com o seu deslocamento a Fortaleza no dia 
03 de dezembro do corrente ano, junto a CAGECE para tratar dc 
solicitação de projeto para ampliação da rede da abastecimento de.'' 
água do distrito de Cipó dos Anjos. neste município LEIA-SE: Em Z 
face despesas com o seu deslocamento a Fortaleza no Salão Nobre da 
Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, rio dia 03 de 
dezembro do corrente ano, para participar de reunião com a finalidade 
de discutir projetos relevantes para o desenvolvimento dos municipios 
em parceria com a Universidade Federal do Ceará. devendo a despesa 
ficar por conta da dotação própria do Legislativo Municipal. 

CÃMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 06 de dezembro de 2021. 

RAIMUNDO NONATO NUNS DA SILVA 
Presidente 

Publicado por: 
Abinadabe Comes da Silva 

Código Identlfleador:C8F30A09 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
ERRATA 01 A PORTARIA tC 02.12.05/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CNPJ: 
07.594.930/0001-60. representada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO 
NUNES DA SILVA. Presidente da Câmara Municipal de Quixadá. 
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo, 
retifica Portaria n°. 0212.05121, publicado no Diário Oficial dos 
Municípios do estado do Ceará. EDIÇÃO DE 06/12/2021, em nome 
de DANIEL GOMES DO NASCIMENTO para que ONDE SE LÊ: 
Em face despesas com o seu deslocamento a Fortaleza no dia 03 de 
dezembro do corrente ano, junto a Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará. para no Gabinete do Deputado Salrnito, tratar de solicitação 
no sentido de intennediar projetos sociais para atender a Associação 
dos Moradores de Califomia. . neste município LEIA-SE: Em face 
despesas com o seu deslocamento a Fortaleza no Salão Nobre da 
Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, no dia 03 de 
dezembro do corrente ano, para participar de reunião com a finalidade 
de discutir projetos relevantes para o desenvolvimento dos municípios 
em parceria com a Universidade Federal do Ceará. devendo a despesa 
ficar por conta da dotação própria do Legislativo Municipal. 

• ÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 06 de dezembro de 2021. 

RAIMUNDO NONA TO NUNS DA SILVA 
Presidente 

Publicado por: 
Abinadabe Comes da Silva 

Código Identiflcador:0 1692E4C 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
ERRATA 01 A PORTARIA No 02.12.06/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÃ - CNPJ: 
07394.930/0001-60. representada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO 
NUNES DA SILVA. Presidente da Cámara Municipal de Quixadá. 
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo. 
retifica Portaria n°. 02.12.06/21, publicado no Diário Oficial dos 
Municípios do estado do Ceará, EDIÇÃO DE 06/12/2021. em nome 
de NAZIMAR NOGUEIRA NASCIMENTO para que ONDE SE 

jS: Em face despesas com o seu deslocamento a Fortaleza no dia 03 
de dezembro do corrente ano, junto a Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará. para no Gabinete do Deputado Salmito, tratar de 
solicitação de Emenda Parlamentar destinando recursos para projetos 
sociais para comunidade de Riacho Verde, neste município. LEIA-
SE: Em face despesas com o seu deslocamento a Fortaleza no Salão 
Nobre da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, no dia 03 
de dezembro do corrente ano, para participar de reunião com a 

finalidade de discutir projetos relevantes para o desenvolvimento dos 
municípios em parceria com a Universidade Federal do Ceará. 
devendo a despesa ficar por conta da dotação própria do Legislativo 
Municipal. 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 06 de dezembro de 2021. 

$IIJLL1DO NONATO NUNS DA SILVA 

 

Publicado por: 
Abinadabe Contes da Silva 

Código Identlfleador:66E63B88 "7 

  

,,1ssÃO t' CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
RRATA 03 A PORTARIA No 02.12.07/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CNPJ: 
07.594.930/0001-60, representada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO 
NUNES DA SILVA. Presidente da Cãmara Municipal de Quixadá. 
Estado do Ceará. no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo. 
retifica Portaria n°. 02.12.07/21, publicado no Diário Oficial dos 
Municípios do estado do Ceará. EDIÇÃO DE 06/12/2021, em nome 
de JOSÉ ROGÉRIO GIRÃO para que ONDE SE LÊ: Em face 
despesas com o seu deslocamento a Fortaleza no dia 03 de dezembro 
do corrente ano. junto a CAGECE para tratar de solicitação de projeto 
para ampliação da rede de abastecimento de água da localidade de 
Lagoa da Pedra e Cipó dos Anjos LEIA-SE: Em face despesas com o 
seu deslocamento a Fortaleza no dia 03 de dezembro do corrente ano. 
junto a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para no Gabinete 
do Deputado Marcos Sobreira tratar de solicitação de emenda 
parlamentar destinando recursos para instalação de adutora nas 
localidades de Lagoa da Pedra e Guanijã. distrito de Várzea da Onça. 
neste município. 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 06 de dezembro de 2021. 

RAIMUNDO NONATO NUNS DA SILVA 
Presidente 

Publicado por: 
Abinadabe Comes da Sil..a 

Código Identilicador;65F88A36 

FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO RENDA E MAS. 
POPULAR 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Município de 
Quixadã. através da Secretaria Municipal de Saúde, toma público o 
extrato dos Contratos resultantes do Pregão Eletrônico N 
00.002/202I-PERP: n° 00.002/2021-I8FUNGETH - Valor Global: 
R5 256.50; n° 00.002i2021-20SEAI) - Valor Global: R525.324.93 - 
CONTRATADA: Kilimpa Comércio e Indústria de Produtos de 
Limpeza LTDA. através do seu representante legal, o Sr. José Juarez 
Soares Filho. Assinam pelas contratantes: Eduardo Kelton Fernandes; 
Dantas Resende. Presidente da Fungcth; Robetia Glicya de Sá Felix. 
Secretária de Administração. OBJETO: aquisição de material de 
limpeza e hígienizaç&o para atender= necessidades das dlersas 
secretarias do muutieiplo de Quixadá. Prazo de vigência dos 
Contratos: até 31 de Dezembro de 2021, contados a partir de suas 
assinaturas. Data das assinaturas dos Contratos: II de novembro de 
2021. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identlflcador:F899AC62 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Presencial n° 07.003/2021-PP, do tipo menor preço por item, cujo 
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objeto é Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final 
de residuos de fossa séptica/sumidouro do Matadouro Público 
Municipal e demais prédios públicos da Prefeitura Municipal de 
Quixadá. de responsabilidade da Secretaria de Desenolvimento 
Urbano. Meio Ambiente e Serviços Públicos do Municipio de 
Quixadá.ICE. O recebimento c abertura dos envelopes será no dia li 
de dezembro de 2021. as 09hs00min. maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge. s/n, l a 
Campo Velho. Quixadá-Cc. das 07:30 às 11:30 e 
siic:www.tce.ce.gov.br. 

josÉ IVAN DE PAI VÁ JÚNIO& 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thuago Pessoa de Queiroz 

Código ldentificador:8hF8 1052 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato de Contrato. Pregão EletrÕnico t 2021.11.12.1. Farta:,  o 
Municipio de Quixelõ, através da Secretaria Municipal de Saúde e a 

presa ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME. Objeto: 
Aquisição de géneros alimenticios e materiais de limpeza destinados 
ao atendimento das necessidades do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS). junto a Secretaria de Saúde do Município de Quixelõ!CE. 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Velar 
Total do Contrato: R$ 16.730.28 (dezesseis mil setecentos e trinta 
reais e vinte e oito centavos). Vigência Contratual: até 31/122021. 
Sivuatários: Viviana Bezerra Comes e Antonia Daniclly Santos 
Lima. 

Data de Assinatura do Contrato: 02 de Dezembro de 2021 

Publicado por: 
Tiago Andcrson Nogueira de Oliveira 

Código ldentificador:98F5459C 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato de Contrato. Pregão Eletrônico n° 2021.11.12.1. Panes: o 
Município de Quixelã. através da Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza destinados 

atendimento das necessidades do Ilospital Municipal. junto a 
Secretaria de Saúde do Município de Quixel&CE, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total do 
Contrato: RS 105.378.70 (cento e cinco mil trezentos e setenta e oito 
reais e setenta centavos). Vigência Contratual: até 31;12/2021. 
Signatários: Viviana Bezerra Comes e Antonia Danielly Santos 
Lima. 

Data de Assinatura do Contrato: 02 de Dezembro de 2021 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:9E967B68 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato de Contrato. Pregão Eletrônico no 2021.11.12.1. 7artn:  o 

Município de Quixclô. através da Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados 
ao atendimento das necessidades do Programa Saúde da Familia 
(PSF). junto a Secretaria de Saúde do Municipio de Quixelô/CE. 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor 
Total do Contrato: RS 12.656.50 (doze mil seiscentos e cinqüenta e 
seis reais e cinqüenta centavos), Vigência Contratual: até 

31/12/2021. Sipnatários: Viviana Bezerra Comes e Antonia Danielly 
Santos Lima. 

Data de Assinatura do Contrato: 02 de Dezembro de 2021 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Ideatifieador:C3437405 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DE CONTRATO 

e Contrato. Pregão Eletrônico no 2021.11.12.1.Partes: o 
Municipio de Quixelõ. através da Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME. Objeto:  
Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza destinados 
ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Quixelô/CE. conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. Valor Total do Contrato: RS 3.805.68 (três mil 
oitocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos). VigêncIa 
Contratual: até 31/122021. Signatários: Viviana Bezerra Comes e 
Antonia Danielly Santos Lima. 

Data de Assinatura do Contrato: 02 de Dezembro de 2021 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identiflcador:91198E25 1 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA No 425/202ICAPRE. 

PORTARIA !Ç`* 425/2021-CAPRE. 

Dispõe sobre exoneração do Coordenador de 
Transportes da Secretaria Municipal de lnfraestrutura 
e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Quixelô. Estado do Ceam no uso de suas 
atribuições legais. 

RESOLVE: 
Au. P - Exonerar o Sr. MARQUE MAECDES BATISTA DO 
CARMO. portador do CPF n° 600.765.653-5I, do Cargo de 
Coordenador de Transportes, a partir do dia 01 de dezembro de 
2021, nos termos da Lei Municipal n° 150. de IS dejulho de 2013. 

Au. 2 - As despesas decorrentes da execução da presente Porlana 
correrão à conta de dotação orçamentária própria. suplementada. se  
necessário. 

Au. Y - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÓ. ESTADO 
DO CEARÁ. em 01 de dezembro de 2021. 

JOSÉ ADI.L VIEIRA JÚNIOR 
Prefeito Municipal de Quixelô 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Ideatiflcador:3725E 185 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N 426/2021-GAPRE. 

PORTARIA No 426/202I-GAPRE. 

Dispõe sobre Nomeação do Coordenador de 
Transportes da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e dá outras providências. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre. A Prefeitura Municipal de Salitre. atras-és da Comissão de Licitação, toma publico. que (ara realiza 
Licitação, na modalidade Tornada de Preços, autuada sob o N°2021.12.01.01 E. cujo objeto é a contratação de empresa para reforma e ampliação das Escola 
EME 1 F Jo.ecostae Silva. F.M.E.I.F. LutzSanttago dos Santos. E.M.E.I.F. Valdimirojosede Lima el.M ElE 'estória Pereira deAlcncar. Iocalinda 
no Municipio de Salitre-CE. tipo menor preço, com data de abertura marcada para o dia 23 de dezembro de 2021. às 09:00 horas nasala da Comissão 
Licitação, situada na Praça São Francisco. S.', Os interessados poderão  obter informações detalhadas no setor da Comissão de Licitação, no Is-o; 	--' 
08h00 ãs 12h00, ou. através do telefone (OXX88) 3537-1082. SaIitreíCE, 1)6 de Dezembro de 2021. Thamirh Pereira Silva -  Presidente da jto. 	

' 

de licitação 	
F ,J46 -fo_ 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Concilio - Aviso de Licitação- Pregão EIetrõ.ieo N 2021.1130.02 - SEJIS'. A Pregoeindi% efeittubrjca 
Municipal dc Caucata -Ceara. toma público, para conhecimento dos interessados. que no próximo dia 21 de Dezembro de 2021. ás 09h (nos-e horas). 	 ) 
atrases de endereço eletrônico ww's.comprasnet.gov.br tComprasneii. estará realvando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico. critério tulgaüQøGSSlbO Dt/  

menor preço por item. tombado sob o n 2021.11.30.02 - SEJL'V. com tina ao Registro de Preços visando a aquisição de maicnal esportivo para 
necessidades da Secretaria de Esporte e Juventude do Município de CaucaiaCE, conforme projeto basico-iermo de referéncia em anexo do edital, o q 
encontra-se na integra na Sede da Comissão. situada a Rim CornnclCorreia n 1073. Parque Soledade. CaucaiaCE. Maiores informações no,  endereço citado 
no horano de 08:001, às 12:00h ou pelo sue http- ' muntctpios tce.ce go' .br.licitacocs. Mana Leonez 'Branda Serpa - A Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE -AVISO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N°2021.I1.19.1. A 
Pregoeira Oficial do Municipuo de Várzea Alegm'CE. no uso de suas funções, toma público, para conhecimento dos interessados, que fora concluída o 
julgamento final do Pregão Eletrônico is°  2021.11.19. 1, sendo declarado vencedor do certame o seguinte licitante: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS 
- ME. inscrita no CNPJ n°24.654.099/0001.03. classificada junto ao, lotes 01.02 e 03. A empresa fora declarada habilitada e vencedora por cumprir 
integralmente as exigências do Edital Convocatóno. Maiores informações na sede da Prefeitura, sito na Rua Dep, Luiz Otacilio Correia. n 153 - Centro. 
Varzea Alegre CL. ou pelo telefone (8$) 99839-7074. Várzea Alegre- CE. 06 de dezembro de 2021. Maria Fernanda Bezerra - Pregoeira Oficial do 
Município. 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°  2021.12.02.1. A 

•

Pregoeira do Municlprn de CratoCE tonta publico para conhecimento dos interessados que a data de abertura do certame será dia 20 de dezembro de 2021 
às UShJOmin. objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando (saturas e e'entuais contratações (posto de combustivel) para aquisição 
de gasolina comum e óleo diesel 510. pata atender as necessidades das disersas unidades administrativas (secretarias) da Prefeitura Municipal de Crato-
CL. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Sede da Comissão de Licitações localizada no Largo Júlio Saratsa, s.n. Bairro Centro - CratuCE. 
das OShOOmtn às I4h00min ou atrases doa sites: ws..ss.tcc.ce.gos.br. e https: ws4wllcitacoes-c. com  .br. Crato/CE. 06 de dezembro de 2021. Valeria do 
Carmo Moura - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá -A' no de Licitação - AComissão de Licitações do niunicipio de Quixadã toma públicoque se encontra 
disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Presencial n° 07.003!2021-PP. do tipo menor preço por item, cujo objeto à Contratação 

de sen iço de coleta, transporte e destinação final de residuos de fossa sàpticssumidouro do Matadouro Publico Municipal e demais prédios públicos 
da Prefeitura Municipal de Quixada. de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Meio Ambiente e Serviços Publico, do Município 
de QuixadsCE. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 17 de dezembro de 202l. as 09hs00min. maiores infonnaçôcs na sala da Comissão 
de Licitação. situada à Trav. José Jorge. s n, 1° andar. Campo Velho. Qutxadà-Ce. das 07:30 às 11:30 e no stte:www.tce ce.gov.br  Qulsadá-Ce. 06 de 
dezembro de 2021. JOSE IVAN DE PAIVA JUNIOR - Pregoeiro. 

LSIAIX) IX) CLARA - PRI:FLll UR.AMUNICIPAI. DEQUIXAI)A- O Município deQuixadi atrases da Secretaria Municipal de Saúde. tom publicou 
extrato dos Contratos resultantes do Pregão Eletrõmilco N 00.002/2021-PERI°: n°00.0022021-I8FUNGL114 -Valor Global RS 256.50: n°00.00212021-
2OSEAD - Valor Global: R525.324.93 - CONTRATADA: Kilimpa Comércio e Indústria de Produtos de Limpeza LTDA. attaves do seu representante 
legal. o Sr. José Jurei Soares Filho. Assinam pelas comutamos: Eduardo Kelton Forrando, Dantas Resende. Pre,tdenie da Fungeth: Robcrta Gltcya de Só 
Felix. Secretária de Administração. OBJETO: aquisição de material de limpeza e higienizado para atender as necessidades das diversas secretaria, 
do município de Qulsadá Prazo de vigência dos Contratos-  até II de De,etnbro de 2021. contados a partir de suas assinaturas Data das assinaturas dos 
Contrato' 11 de no' ombro de 2021 - 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°037/21-PE-
SEDUC -A Prefeitura Municipal de Varjoia-CE toma publico que a partir do dia 07 de Dezembro de 2021 ás OSb (Horário de BraslIla-DF). estará 
dmsponi'el o Cadastramento das Propostas de Preços no Silo: s.s%i,.bLl,orE,br referentes ao Pregão Eletrônico N° 037 21-PE-SEDUC. cujo Objeto é a 
Aquisição de géneros alimentielos através do Programa Nacional de .-tlimentação Escolar - PNAE e setas programas relacionados. destinados a 
merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Varjota-CE. INICIO DA SESSÃO DE DISP%.'TA DE LANCES: dia 20 de 
Dezembro de 2021. ás 101, (Horário de Drnffia - DF). O Referido Edital poderá ser adquirido no Sue: 'mw blLortbr ou www tem te eov licilacoril  
ou ainda no horano de 08h à3 121% na Sala da Comtssio de Licitaçào. situada na Avenida Presidente Castelo Branco, N 1744. Acampamento. Varjota-CE. 
06 de I)c,embro de 2021. Francisco César Farias de Aquiao - Pregoeiro. 

Pretettura Municipal dc Qumxeraanobtm CL -. O Pregoeiro. toma público, para conhecimento dos tnieressados-. que no próximo dia 20.12-2021. as 0911. 
horário de Brasília DE. esiarã realizando licitação de Pregão Eletrônico n 14.024 2021 - PERP. cujo objelo-  Registro de preços para futuras e eventuais 
prestação de sen iços de bulTet e fornecimento de lanches e refeições para atender as necessidades do FUNDEI) e da Secretaria de Educação Ciência 
Tecnologia e Inovação do municipio. tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na 
íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor SaIs iano Pinto. 707. Centro. Quixcramobini CE no endereço eletrônico wv.w bll org  

-"Acesso Identificado no link - acesso público" e no portal de licitações hitos. licitacoes Ice ce.aov.br   - Maiores Informações, rio endereço citado, no 

horarmo de OKh ás 12h Max Ronny Pinheiro 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacoti - Estrato de Julgamento - Fase de Propostas de Pretos - Jornada de Preços S 2809.0212021-
TP. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Nlunteipio de PACOTI CI. - toma publico. para conhecimento dos interessado'. que concluiu o 
julgamento das Propostas de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N 2809.02/202l-TP. com  o cgutntc objeto: Contratação de 
Empresa especializada para Reforma de Escola' de responsabilidade da Secretaria de Educação. Ciéneia. Tecnologia e Inovações no Município de 
Paeotl/CE. declarando vencedora do certame a empresa As  COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI classificada de MENOR PREÇO, R$ 341,827M6 
(trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e .ini, e sete reais e seis centavos) Porianio fica aberto o prazo recursal, confornue preceitua a Lei n" $66693 
e suas alterações posteriores de acordo com o artigo 109 parágrafo 1° "altnea b". Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito nAs. Ccl José 
Csecro Sampaio. rit  663. Pacoti-CE, no horário de OSh as 12h. no c-m.sml ltcmiacao"a pacoii.çc go' br e no sitc do TCE-CE wwvs toe cc gov.br. Sasckelly 

Pessoa Pereira - Presidente Pacoti-CE. (9 de dezembro de 2021 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pladoretama - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N°  12.06.0112021. Pelo presente aviso cena cumprimento 
às Leis ri* 10.520-02 e n°8.666/93 e suas alterações, o Pregoeiro da Cãmara Mtinicipal de Ptndoretama:CE comunica aos interessados que realizará rio dia 
21 122021. às 09:00 horas, na sala da Comissão Permanente de l.içitação. situada na Rua Pc. António Ncpomuccno. n° 56. Cento. CEP 62.$60-000 - 
Pindorctama-CF. o Pregão Presencial n°12.06.012021. cujo obJeioe a aquisição de veteulodo tipo scdan, 0km, para atender a' necessidades da Câmara 
Municipal de Pindorctama, Ceará Edital e demais informações poderão ser adquiridas no endereço suprarnenetonado. dc segunda a sexta-feira, de 08 as 12 
horas PiadoretamwCE. 06 de dezembro de 2021. Claudlano Ali- es Cidade Júnior - Pregoeiro da Câmara Municipal de Pindoretama. 


